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СВІДЧЕННЯ І ДОКУМЕНТИ 
В УКРАЇНІ ВКАЗУЮТЬ НА 

НЕВИННІСТЬ І. ДЕМ'ЯНЮКА 
Клівленд. - у місцевому 

щоденнику ,,Плейн Ділер'' з 
I3-го вересня ПОЯВИЛИСЯ на 
трьох великих сторінкаx 
репортажі зі світлинами із 
поїздки кореспондентів цьо 
го щоденника в Україну в 
цілі переслуxання на місці 
ще живучиx свідків, які рані 
ше зізнали у К Ґ Б , що ослав
леним ,,Іваном Ґрозним" 
був не Іван Дем'янюк, а Іван 
Марченко, доля якого неві
дома. 

Билл С л о в т , р е п о р т е р 
клівлендського щоденника, 
відвідав Дніпропетровське, 
села Бабяківку та Сергіївку і 
там мав нагоду перевести 
при помочі перекладачів 
розмови із чотирма жінка
ми, які сьогодні вже у стар
шому віці між 70—80 рока
ми життя все ще згадують 
своє перебування в німець
кому концентраційному та
борі Треблінці, куди їх си
ломіць взяли для викону
вання домашньої праці ні
мецьким наставникам. По
вернувшись домів після за
кінчення Другої світової 
війни, вони зізнавали перед 
совєтськими властями та 
їхні зізнання находяться у 
архівах, які тепер є відкриті 
для розгляду. Усі зізнання є 
однакові , а тепер три із 
жінок точно подали амери
канському журналістові ус
но, що вони із табору Треб-
лінки пригадують лише Іва
на Марченка, який був тим, 
що виконував жахливе зав
дання мордування соток 
жидів у газовій камері. Во
ни також без вагання роз
пізнали на фотознімкаx І. 
Марченка, а зовсім невідо
мий був їм І. Дем'янюк. 

У родинному селі І. Мар
ченка Б. Словт мав нагоду 
говорити з членами родини 

та місцевими мешканцями, 
від яких довідався, що бать
ко 1. Марченка був колябо~ 
рантом і в ійтом села за 
німецьких часів, а родина 
гордилася тим, що моло
дий І. Марченко служив у 
німецьких відділах. Батько 
Марченка враз з т р ь о м а 
іншими співробітниками 
німців були розстріляні піс
ля закінчення війни, а про 
долю молодого 1. Марчен
ка ніхто в селі нічого не 
знав. 

Не довідався також про 
це Б. Словт у Дніпропетров 
ському, де він мав розмову 
з колишнім урядником К Ґ Б 
Віктором Ченсовим, який 
тепер в Службі Національ
ної Безпеки України. У ар
хівах, які тепер відкриті, є 
зізнання якогось Iгнатія 
Данильченка, що 1. Дем'я-
нюк служив з ним як сторож 
в концентраційному таборі 
в Собіборі, в якому також 
в'язнями були жиди. Цей 
самий В. Ченсов сказав аме
риканському журналістові, 
що прізвища Дем 'янюка 
немає на списках совєтсь-
киx громадян, які допомага 
ли німцям в таборах Трав-
нікі, Треблінка, Белзець і 
Собібор. Також немає там 
згадки про „Івана Грозно
го", зате дуже багато про 
Івана Марченка. Але В. 4єн 
сов потвердив, що листа 
совєтськиx сторожів СС в 
Треблінці і їхні зізнання 
мікшіи не були вислані до 
ОСІ у ЗСА для ужитку в часі 
розгляду справи І. Дем'яню 
ка, а ці з ізнання були б 
показали, що 1. Марченко, а 
не І. Дем'янюк працював в 
газовій камері табору в 
Треблінці . Що сталося з 
Марченком — невідомо. 
Останній слід за ним згубив 
ся в Югославії. 

Парляментарна фракція 
НРУ перереєструвалась 

Київ (УПIАР). - Т у т І8 
- 2 0 - г о вересня у Верховній 
Раді відбулася перереєстра
ція депутатської фракції 
Народного Руху України. 
Сьогоднішня фракція нара
ховує близько 60 народних 
депутатів, серед яких є й 
такі, які раніше не заявляли 
про свою належність до 
Руху. Народний депутат 
Іван Драч , який є також 
співголовою Руху, не увій
шов до фракції, пояснивши 
це бажанням зосередитися 

на праці в Товаристві „Ук
раїна", яке він очолює. 

Співголова Руху Вячес
лав Чорновіл заявив жур
налістам, що „Рух виступає 
за побудову в Україні від
критого громадського сус
пільства з ринковою 
економікою, в цьому ос
нова опозиційности Руху 
до існуючої системи влади, 
яку і після здобуття неза-
лежности здійснює в Украї
ні посткомуністична номен-
клятура". 

У колишній Східній Німеччині 
відкрили масові морди 

Бонн, Німеччина. - Сті-
вен Кінзер інформує у газе
ті ,,Ню Йорк Тайме" з 24-ГО 
вересня, що німецькі дос
лідники діяльности колиш
нього тоталітарного режи
му довго застановлялися де 
поділися тисячі осіб, які 
нібито пропали без вістей і 
родини ніколи не отримали 
від них, ані від режимового 
уряду жодного повідомлен
ня про їхню долю. 

До вияснення тієї справи 
причинились нечисленні сві 
дки, які пропонували запо
чаткувати серію розкопів на 
території тюрем і концент
раційних таборів. В середу, 
23-ГО вересня, одна партія, 
яка займалася розкопами 
на території в'язниці в Бран 
денбурґу повідомила про 
розкриття кільканадцятьох 
масових гробів начинених 
трупами. Комісія припус
кає, що там поховано май
же 1З,000 осіб. 

Тюрма у провінції Саx-
сенгаузен, розположена на 
північ від Берліну і існува
ла там від 1945до I950року. 
Жертви, як виявляє слідст
во, це переважно приxильни 
ки, або сповидні прихиль
ники Третього Райxу, як 

також громадяни, яких ко
муністичний режим визнав 
,,ворогами комунізму". 

Доки не впав комуністич
ний режим у Східній Німеч
чині в 1990 році подібних 
дослідів і розшуків за про
павшими без вістей не мож
на було переводити на тери
торії контрольованій кому
ністами. Тепер подібні роз
копи роблять також в інших 
провінціяx і містаx, де при-
мііцувалися тюрми чи конц
табори. Відкриті докумен
ти колишньої комуністич
ної державної служби, яка 
діяла за вказівками і взір
цями совєтського К Ґ Б , зна 
чно допомогли урядовій 
комісії при відкритті кому
ністичних злочинів у схід
ній частині Німеччини. У 
Саxсенгавзені покищо роз
крито 50 гробів, кожний 
приблизно 25 футів довгий і 
1З футів широкий. Тіла, 
поклдені одне на одне, сяга
ли 15 футів і глибше. Пато
логи встановили, що б іль 
шість жертв повмирали з 
голоду, або хворі6 штучно 
запліднених в організм. Де
які були змасакровані. Крім 

(Закінчення на crop. З) 

КРАВЧУК 3НОВУ МАВ 
ЗУСТРІЧ З ОПОЗИЦІЄЮ 

Москва (М. Муратова). 
— Як стало відомо, у Києві 
15-го вересня Президент 
Украпи Леонід Кравчук і 
керівники опозиційних по
літичних партій та організа 
цій провели напівсекретну 
зустріч, про яку не знали 
журналісти. Про це розпо
вів кореспондент „Нєзавісі-
мой Ґ а з є т и " Володимир 
Скочко у числі з I9-го верес
ня. В публікації сказано, що 
під час зустрічі сторони 
з'ясували свої становища, 
аби уникнути зударів в пар-
ляменті. 

Співголова Народного 
Руху Уркаїни Вячеслав Чор 
новіл на запитання корес
пондентів відповів, що зуст
річ не плянувалася секрет
ною, але вони хотіли з'ясу
вати становища, не влашто
вуючи політичного спектак
лю. Перед кінокамерами таї 
фотоапаратами відверта 
розмова могла б не вдати
ся. В. Чорновіл пригадав., 
що на недавній зустрічі по
літичних партій, які об'єд
налися в коаліцію для спіль
ної кампанії „Новій Украіі-
ні — новий парлямент", бу
ло вирішено за доцільне 
ознайомити Президента 
Кравчука з ідеями коаліції, 
щоб п ізн іше не в и н и к л о 
якихось непороззмінь через 
недостатню поі:4формоЕіа-
ність. 

Демократи прийшли до 
Президента, що6 узгіднити 
чотири питання: про резиґ
націю Уряду Вітольда Фо-
кіна, який за два роки не 
зрушив економічні рефор
ми; про делегування до уря
дових структур представни
ків різних партій, оскільки 
нинішня Верховна Рада са
ма не була обрсна на баіга-
топартійній основі й відпо
відно сприяла формуванню 
подібних урядзвиx струк
тур; про забезпечення жит-
тєдіяльности партій і гро
мадсько-політичних орга
нізацій, оскільки Верховна 
Рада з ініціятиви Соці:яліс-
тичної Партії, позбавила всі 
нові партії будь-якої під
тримки з боку держави; про 
цензуру в Україні, яка фор
мально ніби й не існує, але 
насправді це робиться ,дещо 
іншим способом: одні часо
писи отримують підтримку 
з боку держави, в тому чис
лі папір і 50 мільйонІЕ? кар
бованців, другі 7-8 мільйо
нів, а ще інші взагалі не 
отримують нічого. 

3а у м о в в ідсутности 
справжнього плюралізму 
неможливо створити коалі
ційний кабінет з представ
ників р ізних п о л і т и ч н и х 
партій, продовжував Чор

новіл. „Тому ми розмов
ляли з Л. Кравчуком про 
створення кабінету перехід
ного періоду. Якщо Прези
дент погодиться, то ми та
кож будемо 'за', але заявля
ємо, що це ще не наш уряд". 

Президент Кравчук дав 
зрозуміти, що не відмовив
ся від спроб реанімувати 
кабінет В. Фокіна. Він зая
вив, що Уряд підготував 
новий плян поглиблення 
економічних реформ, який 
буде запропонований парля 
ментові приблизно 26 верес 
ня, і якщо Верховна Рада 
цей плян затвердить , то 
нинішній Кабінет Міністрів 
і буде його здійснювати. 
Однак Президент погодив
ся, що певні зміни в Уряді 
потрібні. Л. Кравчук ска
зав, що кожен міністер сам 
підбирає собі заступників, 
т о м у він, П р е з и д е н т , не 
може нічого пообіцяти пред 
ставникам політичних пар
тій, оскільки не може запро
понувати їм становища, ни
жчі, ніж пост міністра. Пи
тання про зміни в законі 
щодо матеріяльної підтрим 
ки партій Президент пообі
цяв порушити на Верховній 
Раді. Коли йшлося про неза 
лежні часописи, яких приду
шують за допомогою обме
ження паперу і дотацій, а 
також про телерадіокомпа-
нію, яка надає час для вис
тупів лише льояльним до 
влади політикам, Л. Крав
чук запевнив, що нове ке
рівництво Української Теле 
радіокомпанії запропонує 
нову концепціь^ своєї праці. 

Торкнулися також недо
ліків у проекті конституції, 
де помітні намагання зак
ріпити авторитарність, зок
рема, щодо представників 
П р е з и д е н т а . Л. К р а в ч у к 
відповів, що це покищо тіль 
ки проект, який має перейти 
всенародне обговорення. 

На одній з попередніx 
пресових конференцій В. 
Чорновіл заявив, що дії В. 
Фокіна цілком задовіль-
нюють Кравчука тому, що 
Президент і сам консерва-
тист в економіці. „Ми буде
мо в опозиції до нього тоді, 
коли він помиляється, але 
якщо він втягуватиме Ук
раїну до нової імперії, то 
ми виступимо за його рези
ґнацію", - сказав В. Чор
новіл. 

Щодо розколу в демокра
тичних силаx, Чорновіл за
певнив, що ніякого розколу 
тепер не спостерігається . 
Можна говорити лише про 
відхід окремих лідерів. Вни 
зу демократичні сили об'єд
нані. 

Крим хоче знову 

Симферопіль (УПIАР). 
- Тут у неділю, 13-го верес
ня, відбувся санкціонова
ний мітинг організації крим 
сько-татарського національ 
ного руху спільно з Медж
лісом кримсько-татарсько
го народу. 

На мітингові , у якому 
взяли участь близ1ько І,600 
осіб, висловлені вимоги на 
адресу Верховної 1Ради Ук
раїни - при обговоренні 
закону про статус кримсь-

стати татарським 
ко-татарського народу в 
Україні взяти за основу про 
єкт Меджлісу кримсько-та
тарського народу. У проєк~ 
ті Крим розглядається як 
н а ц і о н а л ь н а т е р и т о р і я 
кримських татарів, права 
власности на землю та на 
природні ресурси повністю 
закріплені за кримсько-та
тарським народом. Анало
гічні мітинги відбулися по 
всіx містаx та районних 
центраx Криму. 

Парафія се,, Івана Хрестителя 
в Ню арку, святкує 85-ліття 

Нюарк, Н.Дж. - Пара
фія св. Івана Хрестителя в 
Нюарку запрошує всіx сво
їx теперішніx і колишніx 
парафіян на торжественне 
святкування свого 85-ліття 
в неділю, 4-го жовтня ц.р. 

Благодарственний Моле
бень відслужить Митропо
лит Стефан Сулик в 4-ій 
год. по полудні з співслуж-
бою Владики Михайла Куч 
мяка і інших свя'щеннослу

жителів. В 5-ій год. відбу
деться спільний парафіяль
ний обід в руxанковій залі. 
Квитки закуплені заздале
гідь в ціні і0дол, від особи 
для старших, а 5 дол. цдя 
дітей до 8-ої кляси. Діти 
парафіяльної школи будуть 
виступати в програмі. 3а 
квитками і дальшими інфор 
маціями слід звертатися до 
канцелярії, тел. (201) 371
1З56. 

Дж. Буш і Б. Клінтон 
продовжують боротьбу 

Вашінґтон. — В той час, 
як президент Джордж Буш 
виступав у середу, 23-го 
вересня перед власниками 
невеликих підприємств у 
місті Ґрінсборо, Північна 
Каролайна, кандидат Де
мократичної партії на пре
зидента Билл Клінтон і кан
дидат на віцепрезидента 
сенатор Алберт Ґор відпра
вилися в автобусну поїздку 
по Джорджії. „Для нас важ
ливо постійно зустрічатися 
з л ю д ь м и " , — сказав Б. 
Клінтон перед поїздкою. 

Дж. Буш, який день перед 
тим зробив поїздку по ші
стьох стейтаx, що межують 
з Аркенсо, присвятив свій 
виступ економіці. Він пові
домив про податкові пос
лаблення, які — якщо бу
дуть схвалені Конгресом — 
приведуть, на думку Пре
зидента, до поліпшення ста
новища невеликих промис
лів. Буш запропонував доз
волити власникам приват
них компаній відтягати з 
податків не 10,000 дол., як 
тепер, а 25,000 дол., вида
них на купівлю нового об
ладнання; зменшити корпо
ративний податок з І5 до 10 
відсотків; ліквідувати пода
ток на прибуток з акцій 
невеликих бизнесів; дозво
лити відтягувати з податків 
до 2,50О дол зі сум, витра
чених на організацію нових 
невеликих бизнесів; спрос
тити податкове законодав
ство, що стосується невели
ких бизнесів. 

Повідомляючи про про
позиції Президента, корес
пондент АП Роберт Бирнс 
підкреслює, що, поперше, 
нема ніякої надії, що Конг
рес обговорить їх до вибо
рів, і подруге, якщо вони 
будуть прийняті, то про
довж п'яти найближчих ро

ків вони зменшать прихід 
до федеральної каси на 20 
біл. дол. 

Виступаючи у Ґрінсборо, 
Президент знову повторив, 
що збільшення податків , 
яке запропонував Клінтон, 
ударить по 800,000 невели
ких бизнесаx і буде кошту
вати їм понад 40 біл. дол., 
хоч Клінтон постійно запе
речував, що економічні за
ходи, які він запропонував 
нанесуть шкоду приватним 
промисловцям. 

У середу Буш і Клінтон 
продовжували „дебати про 
дебати", при чому кожний 
табір обвинувачував супро
тивний в тому, що призна
чені на минулий вівторок 
дебати не відбулися. 

РОКОВИНИ УНДОМУ 
Ню йорк. - Тут у неді

лю, 1 I-го жовтня, о год. І :З0 
по полудні Український На
родний Дім влаштовує свя
точний полуденок з нагоди 
свого 40-ліття. Полуденок 
розпічнеться коктейлом, а 
сам полуденок запляновано 
на год. 2-гу. У святкуван
няx візьмуть участь члени 
Постійної Місії України до 
Організації Об'єднаних На
цій. Святочну доповідь ви
голосить ред. Іван Кедрин-
Рудницький. З мистецькою 
програмою виступлять: Ок
сана Кровицька — солістка 
Львівської опери та Мико
ла Шопша — соліст Київсь
кої опери, при фортепіяно-
вому супроводі Аделіни 
Кривошеїної. Даток 25 дол. 
Зголошуватись треба до 6-
го жовтня на число тел. 
(2І2) 529-6277 між 4:З0 -
8:0О год. вечора. Квитки 
можна набути в канцелярії 
УНДому, 140 Друга авеню, 
у вечірніx годинаx. 

У СВІТI 
НІМЕЦЬКА ГАЗЕТА „Більд", що виходить у Гамбургу, 
повідомила, що розвідувальна служба Німеччини відкри
ла в Москві своє представництво. 3і свого боку, Німеччина 
надала можливість російській розвідці відкрити свою 
аґенцію в Бонні. Цих домовлень досягнуто в рамкаx 
ширшого пляну співробітництва двох установ в ділянці 
боротьби з контрабандою, тероризмом і організованою 
злочинністю. 

НА КАБУЛЬСЬКОМУ ЛЕТОВИЩI при спробі вилетіти 
в Індію заарештовано колишнього віцепрезидента Афга
ністану Моxаммеда Рафі. Після повалення комуністично
го режиму Наджібулли Рафі перейшов на бік Гульбеддіна 
Гекмат!яра , котрий залишився в опозиції до нового 
афганського уряду. Відомо, що спроба втекти до Індії не 
вдалася також Наджібуллі. Очевидно, обох колишніx 
керівників чекає суд. 

ЕКСПОРТ ТУРЕЧЧИНИ в країни Співдружности Неза
лежних Держав збільшився від січня до серпня ц.р. на 57 
відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого 
року. СНД вийшла на третє місце після Німеччини й Італії 
серед імпортерів турецької продукції, тільки протягом 
липня одержавши різних товарів на 76 міл. дол. 

ҐАРРI КАСПАРОВ, шаховий чемпіон світу, заявив у 
Гельсінкі на пресовій конференції, що є готовим до 
змагання з Робертом Фішером, однак висунув декілька 
попередніx умов. 3окрема, на його думку, призовий фонд 
повинен створюватися не приватним способом, а за 
рахунок офіційного і законного спонзорства, подруге, 
матч має відбуватися „в цивілізованій країні". Оцінюючи 
теперішній рівень шахової майстерности Р. Фішера, 
Каспаров сказав, що Фішер „демонструє шахи І972 року" і 
тому, перш ніж зустрічатися з ним, Каспаровим, Фішерові 
варто спробувати сили в грі з одним із шахістів першої 
десятки, наприклад, з Анатолієм Карповим. 

НА ЗАСІДАННІ ГIМАЛЯЙСЬКОГО комітету охорони 
довкілля в Делі прийнято „Кодекс поведінки альпініста". 
Він закликає спортовців усіx країн здійснювати марштури 
в Гімаляяx ,,в екологічно чистому режимі", не занечищую-
вати рік та озер, не залишати по собі побутових відпадів. 
Документ звертає увагу і на етичний аспект поведінки в 
Китаї, Індії та Непалі, на території котрих розташовані 
головні гірські вершини. 3окрема альпіністи мусять 
пам'ятати, що при вході до xраму належить роззутися, що 
не можна прилюдно цілуватися і вже в жоднім разі не 
можна ходити в коротких штанцях. Текст кодексу буде 
надіслано в національні федерації і альпіністичні клю6й 
всього світу. 

С И Л Ь Н І ПОВЕНI У ФРАНЦІЇ , поблизу Авіньйону, 
викликані зливами, спричинили загибель щонайменше 29 
осіб, до 50 пропало безвісти. Стихійне лихо охопило 
плон^ понад 20,000 гектарів. Рятувальні служби евакую
ють звідти людей. Метеорологічна служба Франції 
попередила про можливість нових бур і злив на всьому 
південному узбережжі і в східніx районах країни. 

БІЛИЙ ДІМ готовий до 
ПРИПИНЕННЯ АТОМ08ИX 

ВИПРОБУВАНЬ 
Вашінґтон. — Ендрю 

Розентол, співробітник що
денника „Ню йорк Тайме", 
інфорує в числі газети з 25
го вересня, що Уряд прези
дента Джорджа Буша дав 
до зрозуміння, що 3'єднані 
Стейти Америки погодять
ся евентуально підписати з 
усіма іншими атомовими 
державами спеціяльний до
говір про максимальне об
меження випробувань ато-
мової зброї будь-якого ти
пу. Атомова Комісія в обид 
В0x палатаx Конгресу пого
дилася підтримати заходи 
Адміністраці ї , очевидно, 
після узгіднення цієї важної 
справи з Президентом, чле
нами його кабінету та пред
ставниками Департаменту 
оборони і Пентагону. 

Президент Дж. Буш пого
дився прийняти нові форми 
співпраці між державами, 
які є власниками атомової 
зброї, які евентуально до
ведуть в майбутньому до 
цілковитої заборони випро
бування атомової зброї під 
землею, під водою, в повіт
рі чи у спеціяльниx закла
дах. Очевидно, в такий спо
сіб Вашінґтон плянує зао
щадити вже в початковій 
стадії дії такого договору 
понад вісім більйонів доля-
рів, які він зможе переки
нути на інші оборонні, еко
номічні чи соціяльні прог
рами, не порушуючи обо
ронного бюджету у принци
пі. Дж, Буш і його численні 
співробітники та Крайова 
рада безпеки стоять на ста
новищі, що Америка, яка 
висунула програму нового 
розподілу світу і втримання 
миру, мусить бути мілітар
но й економічно сильна, бо 
в противному випадку, на 
європейському континенті 
зокрема, може поглибитися 
балканізація, боротьба між 
д е р ж а в а м и за кордони і 
впливи, або наступити від
родження нових форм ІМПЄ-
ріялізму на Сході і на Захо
ді. 

Правда, речники Пентаго 
ну і сам секретар Департа
менту оборони Ричард Чей-
ні сприйняли заяви Уряду із 
застереженням, кажучи, що 
ЗСА не можуть бути силь
ними, коли Уряд припиня
тиме розвиток модерної 
зброї, але президент Дж. 
Буш, який раніше твердив, 

що покладе вето на таку 
пропозицію Комісії обид-
воx палат Конгресу, тепер 
змінив свою думку, поба
чивши, що сьогодні чи завт
ра Урядові прийдеться ско
ротити оборонний бюджет, 
щоби підсилити інші прог
рами. 

Демократи, які підтриму
вали програму зупинення 
випробування атомової 
зброї від самого початку 
заявили кореспондентам, 
зараз таки після того, як з 
Білого Дому надійшли зла
гіднюючі інформації , що 
все це сталося завдяки їхнім 
старанням і така програма 
значно допоможе демокра
тичному кандидатові на пре 
зидента Билові Клінтонові 
здобути перемогу у вибо
рах. Демократи від місяців 
пробували сконфронтувати 
Дж. Буш з цією з найголов
ніших проблем, ще перед ви
борами, і змусити його зай
няти примирливе станови
ще до пляну проти якого 
він стояв в гострій опозиції і 
погрожував ветом. 

Випробування атомової 
зброї в атмосфері вже давно 
заборонене відповідними 
міжнародними договора
ми. Випробування під зем
лею було віддавна голов
ною проблемою ЗСА з е с 
е р , а тепер з Росією, яка з 
одної сторони проповідує 
ідею роззброєння, продає 
на ліво і на право всяку, 
навіть тяжку зброю арабсь
ким й іншим мусулмансь-
ким країнам, а з другої драз 
нить ЗСА підземними вип
робуваннями, хоч такого 
випробування вона цілком 
не потребує, бо ж немає 
тепер атомової загрози для 
Росії зі сторони Заходу. 
Деяких американських лі
бералів найбільше цікавить 
атомова зброя, яка ще зали
шилася власністю колиш
ніx республік е с е р , бо, 
мовляв, ці люди навіть не 
знають, які небезпеки криє в 
собі нуклеарна зброя. Нато
мість вони беззастережно 
вірять росіянам, імперія-
лістам і шовіністам, нена
висникам Заходу, мілітари
стам, які готові вже завтра 
перетворити свою Росію на 
другу імперію поневолення, 
- кажуть деякі коментато
ри. 

В АМЕРИЦІ 
У СЕРЕДУ, 23-ГО ВЕРЕСНЯ, Федеральна рада валют
них резерв подала до відома свої скромні підрахунки про 
комерційну діяльність в країні, стверджуючи, що „ЄКНОМ-
мічна діяльність у більшости країни повільно поправля
ється". Це звідомлення, до речі останнє перед виборами, 
економічної діяльности окремих частин країни, стверджує, 
що тільки в двох округах економіка дещо послабшала — в 
околицяx Чикаго та Сан Франсіско. Натомість округи 
Клівленду, Далласу, Кензас Ситі, Філядельфіїта Ричмон~ 
ду економічна діяльність дещо поправилась. 

МИНУЛОГО ТИЖНЯ Нюйоркська профспілка ПОЛІЦІЯН-
тів, організувала маніфестацію-протест місцевих у той час 
поза службою своїx членів, які виступають проти запро
понованого посадником міста негром Дейвидом Дінкін-
сом, створення агенції для перевірки поведінки поліції. 
Справа в тому, що Д. Дінкінс пропонує, щоби агенція була 
створена виключно з цивільних громадян. Ця справа 
викликала широкий розголос на перших сторінкаx 
місцевих і довколишніx газет, як і поведінка поліціянтів-
маніфестантів перед будинком Міської управи. А сьогодні 
всі ці події набрали ще іншого напрямку після того, як 
президент Міської ради Андрю Стайн заявив, що він 
підтримає посадника Д. Дінкінса у намганні створити 
вищезгадану агенцію з виключно цивільних громадян. 

КОМІТЕТ КРЕДИТОРІВ відомого нюйорського щоден
ника „Дейлі Нюз" минулої середи, 23-ГО вересня, підтри
мали плян Мортімера Зукермана, в якому він дає свої 
пропозиції на купно цього збанкрутованого щоденника. 
Існує можливість, що цю справу можна буде полагодити 
ще перед Днем Подяки. Переслуxання в цій справі суддя 
Ніна Брозман призначила на 22-го жовтня. 

КОНГРЕС СХВАЛИВ І відіслав президентові Джорджеві 
Бушеві законопроєкт, у якому вимагається від Уряду 
збудувати цілий ряд устаткувань в роді атомно-електрич-
ниx станцій для знищення небезпечних трійливиx відпад~ 
ків. Цей законопроєкт, який досі Уряд президента Дж. 
Буша старався не допускати до схвалення у Палаті 
Репрезентантів перейшов голосами 403 до З, а в Сенаті 
одноголосно. Законопроєкт пропонує Департаментові 
енергетики три роки часу для домовлення з окремими 
стейтами в який спосіб знищити ці відпадки. 
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Дж. Буш і 
міжнародне військо 0ОН 

у минулий понеділок, 21-го вересня 1992 
року президент Джордж Буш виголосив промо
,ву на Генеральній Асамблеї Об'єднаних Націй. 
:Буш почувається у скляному палаці на 1-ій 
:авеню в Ню Йорку як у себе в дома, бо в його 
;ПОЛІТИЧНІЙ кар'єрі було також становище амба-
;садора в 0ОН. Він - у протилежності до свого 
:суперника в теперішніx президентських вибо
рах, губернатора Билла Клінтона, є спеціяліс-
:том міжнародних проблем, але цим разом 
обмежився у своєму виступі до однієї спра
ви: міжнародного війська Організації Об'єдна
:них Націй. Заявив прихильність Америки до цієї 
ідеї та обіцяв всю технічну допомогу для її 
здійснення. Мовляв, те міжнародне військо 
:можна вишколювати в американській стани
'ці Форт Дікс і для цієї цілі цю станицю реакти-
вують, бо її мали зліквідувати. Президента Буша 
оваційно вітали й оплескували, бо він шанова
ний і популярний у широкому світі - інакше, 
аніж у його рідній країні, де свою колишню 
велику популярність сам своїми помилками 
загирив. 

У півсторічній історії 0ОН відомі випадки, 
коли за рішенням Ради Безпеки і Генеральної 
Асамблеї 0ОН, на заклик генерального секре
таря, окремі великодержави зголошували свої 
контиґенти для виконання якоїсь пацифіка-
ційної місії. Але це були спорадичні випадки, на 
базі добровільної згоди. Досвід доказав, що 
0ОН, найвища міжнародна організація, втра
тила авторитет і у практиці перестала бути 
інструментом миру, бо не мала сили реалізувати 
свої постанови, що їх порушники миру не шану
вали. Щойно в недавньому часі виринула ідея 
створити постійну міжнародну армію Організа
ції Об'єднаних Націй, невеличку, але добре 
вишколену Й ВЙВІН0В9НУ, яку можна би б83 
великого труду перекидати на потрібний терен. 
:Такої армії ще нема і її постання знаходиться у 
стадії народження. 

Знаємо, що на заклик від 0ОН - Україна 
вислала до Боснії з'єднання своєї молодої армії: 
щоб охороняти тамошнє летовище для достав 
харчів, ліків та інших предметів для столиці цієї 
країни - Сараєва. Була вістка, що два українські 
вояки згинули і кілька було ранениx-подробиць 
йе подано. Те саме стосується висланого туди 
з'єднання французького війська. 

Президент Джордж Буш,обіцявши допомогу 
у вишколі такої міжнародної армії, промовчав, чи 
Америка поможе до 3формування такої армії 
також людським KOHTnrfeHTOM. Цілий цей проект 
покищо є для широкого загалу - у густій мряці. 
Для його здійснення треба буде добровільної 
згоди вояків, бо постійна армія 0ОН не може 
існувати на базі висилання якихось військових 
частин для виконання якоїсь місії, як це є у 
випадку з війною Сербії проти Боснії. Зразком 
для творення такої міжнародної армії міг би 
:служити Чужинецький леґіон у французькій 
:армії. Цей леґіон створено з добровольців, яких 
:лри наборі питають - xто вони, яке їхнє минуле і 
-чому саме вони зголосилися до такого війська. 
Між ними є й колишні в'язні, авантюристи, різний 
не дуже шляхетний елемент, який проте у 
практиці виявився першорядним, здисципліно-

:&аним і відважним. 
Кожний прилет Президента 3'єднаних: Стей-

- тів Америки гелікоптером на кілька годин до Ню 
Йорку - це ніби честь для міста, але напевне 
великий клопіт. Поліція мусить замикати деяк 
вулиці, якими їде моторкада Президента 

:автомобільний рух у центрі головної дільниц 
Мангеттену цілком занарxізований. Тому запо

:відачі всіx телевізійних каналів заздалегідь 
:перестерігали мотористів та радили їм - не 
пускатися в той день в дорогу автом, тіл ьки їхати 

: лідземками або довкільним шляхом автобусами, 
!яи - най певніше і найбезпечніше - сидіти 
вдома. У теперішній розгарячкованій передви

:.борчій атмосфері в Америці - приїзд президен
та Буша до Ню Йорку і його промова на Генера
льній Асамблеї ООН проминули без особливої 

:5^ваги. 

Дописи з життя громад, установ, організацій, 
інституцій чи осіб, включно з посмертними згадками-
некрологами, мають бути не довші за три сторінки 
машинопису, писані через два інтервали на друкар
ській машинці і лише на одному боці листка паперу. 
Якщо допис писаний рукою, слід також дотримува
тися великих відступів поміж рядками і писати роз
бірливо (дехто розуміє цю вимогу як писання вели
кими літерами, насправді літери мають бути малі, але 
великі проміжки поміж рядками, щоб було де попра
вити речення, якщо зайде потреба). Дописи слід над
силати до редакції до десяти днів після описаної по
дії. Реда* ція застерігає за собою право скорочувати 
дописи равити мову. Просимо дописувачів пода
вати по мена і прізвища у своїx матеріялаx, не ско
рочуюча X. У випадку англійських назв чи прізвищ 
слід подати їх і по-англійському і по-українському. -
Редакція. 

3розуміло, що було і є в 
інтересі з е л позбутись Сад 
дама Гуссейна. Він останній 
репрезентант живого пан-
арабського руху, програ
мою якого є об'єднати всіx 
І50 мільйонів арабів Бли
зького Сходу і Північної 
Африки в одну державу ара
бів. Чільним репрезентан
том цього руху у п'ятдеся
тиx роках був президент 
Єгипту, Гамаль Абдуль 
Нассер. Його твором було 
м. і. з'єдинення Єгипту, Си
рії й Іраку в 3'єдинену Араб
ську республіку, слід чого 
залишився донині в офіцій
ній назві Єгипту. Єгиптя
ни не араби. Вони наче „при 
женені" до арабів, прийняв
ши іслям. Цей народ — це 
м. і. доказ як в світі ісляму 
ідентифікується держав
ність із релігійним віруван
ням. Арабський націона
лізм, панарабізм, нині при
душений. 

Лідери у нових окремих 
(державаx арабського наро
ду (в Сирії й Іраку зразу 
королі, відтак лідери націо
налістичної Баат партії — 
нині Ассад у Сирії, Сад-
дам в Іраку; монархи в Сау
дівській Арабії, Кувейті і 
„державаx" над Перською 
затокою як Багрейн, Ква-
тар) , стали тиранами,де
які з яких є порушенням 
кардинальних принципів 
демократії набивають свої 
приватні банкові конта бі
льйонами, коли арабський 
народ у цілому бідує. Бі
дує, але кривди мотає на 
вус. Тому вважаю було ве
личезною помилкою прези
дента Буша знищити бом
бами чи не 100,00О арабсь
кого люду в Іраку з метою 
„дістати" Саддама. 

Микола Бараболяк 

МУСУЛМАНСЬКИЙ 
ФУНДАМЕНТАЛIЗМ І 

ПОЛІТИКА ЗСА 
Саддам Гуссейн як епі

гон панарабського руху — 
мертв'як. Побитий теж пан-
арабський націоналізм. Ли-
кують відомі кола в Аме
риці. Але, коли і умертв
лена ця об'єднуюча народ 
цих теренів ідея, то їі міс
це видимо перебиває нова 
— сильніша і грізніша -
іслям. 

Iелям розбитий - таке 
уявлення має читач амери
канської преси, коли читає 
про ворожнечу в Іраку між 
мусулманами вітки сунні та 
шіїтами. Тож може до речі 
з'ясувати перше різниці між 
ними. Вони виринули на тлі 
наслідства пророка Моxам-
меда. Всі мусулмани вірять 
у нього, залишену ним „біб
лію" - Коран з додатками 
до нього, та у списані „тра
диції" — сунні. Порізни
лись вони скоро після смер-
ти пророка в тому, xто має 
бути його наслідником. Бі
льшість уважала, що один 
із синів пророка. Але час
тина з них прийняла, що 
цим наслідником, „іма
мом", повинен бути зять 
пророка — Алі. На лихо 
десь 680 року прийшло до 
конфронтації між против
никами, і сунні мали убити 
сина Алі, його наслідни-
ка. 3а те вони мають жаль 
до суннів. Його пам 'ять 
обходять урочисто у міся
ці магарам. Це зродило теж 
у них мартиріологічні нас
танови, (що може переклИ" 
куватись із Розп'яттям). Ха

рактерне в їх віруванні теж 
те, що вони (як православ
ні у християнстві) не мають 
одїюго лідера. Сталось це 
тому, що в ІX сторіччі їхній 
дванадцятий наслідник Мо-
xоммеда в таємних умо
ваx ,,зник". Він має жити 
десь „скрито", і знову поя
витись. Заступають його 
,,муджтагіди", тимчасові 

імами, з яких одним був 
Xомейні. Є отже між сунні і 
шіїтами різниці. 

Та, позатим, вони спіль
но святкують, спільно мо
ляться у Мецці, хоч мають 
теж окремі „відпустові" міс 
ця, і співжиють. На арабсь
кому півострові на близь
ко (включно з Іраном) 70 
мільйонів населення є 45 
мільйонів шіїтів. В Іраку їх 
близько 60 відсотків. 0пі
нія в ЗСА, що вони переслі
дувані за віру в Іраку — вик
ривлені, їх переслідують за 
диверсії проти центру за 
чужими підшептами. 

Авторитарні режими на 
арабських земляx, чи вони 
діють як традиційні авто
кратії (як Савдійська Ара-
бія або емірати Перської 
затоки), чи диктатури (як 
іракська або сирійська), не 
зуміли збудити почуття при 
в'язаности до накинених 
народові колоніяльними 
потентатами державних 
творів. Як не мав часу ч?аз-
ріти всес?рабський патріо
тизм, так і не існує ірак
ський, савдійський, чи си-
рійський. Існує льояльність 

до носія влади, яка одна
че обмежена довкола людей, 
які довкола лідера користа-
ють матеріяльно із тієї бли-
зькости. Такий стан — це 
знамените підґрунтя для 
росту релігійної пов'язанос~ 
ти в народі, відомої під наз
вою „мусулманський фун-
даменталізм". Насаджені 
колоніяльними силами во
лодарі імпортують вартос
ті Заходу, які люд не сприй
має. Болюче потерпів на 
тому шах Ірану Паглеві. 
Останніми місяцями пот
вердили цю негативну нас
танову народу проти всього 
заxіднього події в Альжирі, 
де треба було аж заxідньої 
інтервенції, щоб нефунда-
менталістичний режим там 
утримався. 

Невдачі панарабізму ви
несли іслямський фундамен 
талізм та його фанатизм, 
хоч не всюди до ХОМЄЙНІВ-
ського населення як най
більш атрактивну альтер
нативу для тиx, xто уважає, 
що існують кращі системи, 
чим недолугі тирани, будь-
вони монархи, чи диктато
ри. Ріст релігійного фунда~ 
менталізму підсичують упо 
корення, яких араби зазна
ють зі сторони Заходу, а 
Америки головно, то всі 
розчарування й почуття не-
нависти, які родяться на 
тому тлі. їх разить теж на
магання перещеплювати на 
мусулмансько-арабський 
грунт політичні вартості 
з капіталізмом і соціяліз-
мом включно, коли Коран є 
для них і в цій сфері аль
фою й омеґою. У масаx не 
без підстав нуртує переко
нання, що все, що західні 

(Закінчення на стор. З) 

З відходом у засвіти Ед-
варда Козака українська 
культура втратила творця, 
який не мав і не матиме собі 
рівних. Коли весною цього 
року Едвардові Козакові 
сповнилося 90 літ — я напи
сав у „Свободі" статтю п.з. 
„Унікальний Еко". Він був 
унікальним і таким переЙДе 
до історії української куль
тури. Високоосвічений ар
тист — маляр з талантом, 
що його дістав з ласки Гос
подньої, карикатурист, са
тирик, видавець, редактор, 
автор та ілюстратор сати
ричних журналів — і в кож
ній з отих ділянок непере-
вершений. Як маляр — так 
володів рисунком, що від
давав ним рух, ЧИ-ТО у бра
вурному аркані гурту гуцу
лів, чи однієї ніжної танеч-
ниці навшпиньках. Малю
вав великі композиції, як 
ярмарок чи похід козаків, 
малював квіти й краєвиди 
та був особливим майстром 
у так званих гротесках — 
картинаx, у яких схоплю
вав народні сцени й типи 
крізь призму сатири і гумо
ру. Як карикатурист — був 
безпощадний супроти воро
гів чи громадських шкід
ників. 3а його карикатури 
всіx большевицькиx вель
мож був проскрибований в 
совєтській імперії — зате 
тріюмфально стрічали його 
в Україні, куди їздив який 

Іван Кедрин 

ЕДВАРД КОЗАК 
рік тому перед своєю смер
тю. 

Був людиною великої000 
бистої культури, яку прояв
ляв і в своїй творчості. Як 
кажна людина високої мір= 
ки — був надзвичайно скро
мний. Ніхто ніколи не по
чув від нього негативну кри
тику про іншого образо
творчого мистця. Тому й не 
мав ворогів. Відзначався 
тонким вичуттям гумору і 
залюбки жартував і з само
го себе. Винайшов „Гриця 
Зозулю" ~ тип придурку
ватого, але й хитрого сіль
ського філософа, в уста яко
го вкладав неповторні мо
нологи. Був закоханим у 
Гуцульщині та в Українсь
ких Січових Стрільців — 
сам служив у них, як непов
нолітній юнак. Після прог
раної наших визвольних 
змагань I918-2О роках опи
нився у Львові і там в особі 
Івана Тиктора знайшов воя 
цького побратима, який зас 
нував цілий пресовий кон
церн і перейшов до історії, 
як перший видавець україн
ських газет з девізою, що 
вони повинні самі виплачу
ватися, а не бути — як це 
бувало — дефіцитними . 
Там, у Видавництві Тикто
ра Едвард Козак заснував 

„Комаря" та „Зиза", перші 
гумористично-сатиричні жу 
рнали, після яких прийшов 
американський „Лис Ми
кита". Намалював добрий 
десяток образів „Лис Ми= 
кита", кожний з основни
ми тими самими характе
ристичними рисами і кож
ний інший. 

Н е м о ж л и в о г о в о р и т и 
про Едварда Козака і про
мовчати його синів Юрія і 
Ярему. Кожний із них ОДІ-
дичив талант артиста-маля-
ра по Своєму батькові, але 
КОЖНИЙ із них створив свій 
власний стиль і має свій 
власний жанр. У сучасному 
українському образотворчо 
му малярстві Юрій Козак 
— найвидатніший неовізан-
тиніст. Його цілостінний 
образ— „Xрищення України 
— в ґалерії пок. Михайла і 
Ярослави Шафранюків у 
Торонто — це шедевр ве
ликого мистця. Ярема ж 
має надзвичайно широку 
тематику: краєвиди, квіти, 
але і абстракти, які не є 
ломиголовками, тільки ду
же естетичним пов'язанням 
ліній і плям. Від останніx 
кількох років влаштовував 
щорічно виставку своїx кар
тин уже не сам Едвард Ко
зак, але і два його сини 

завжди у мотелі „Ксеня" в 
Гантері. У липні цього року 
вперше Едвард Козак уже 
не приїхав на цю виставку, 
що 'іx порозвішував на сті
наx Ярема Козак з своєю 
до*нькою Xристею. Заламав 
ся Едвард Козак після смер-
ти своєї дружини Марії. 

3а свогз життя Едвард 
Козак ставився легковаж
но до видання своєї моно
графії. Д-р Ярослав Падоx і 
я мали довгі розмови з Ед-
вардом на цю тему. Науко
ве товариство Т-во ім. Шев
ченка в Америці було гото
ве видати таку монографію. 
3а урядування в УНСоюзі 
головного предсідника д-ра 
Івана Флиса - УНСоюз 
готов був видати йому кни
гу його карикатур. Едвард 
Козак був такий закоханий 
у журналі „Лис Микита", 
що просто не^ мав часу на 
іншу працю. Його сини по
винні тепер подбати про те 
діло, яке було би пам'ятни
ком на могилі цієї унікаль
ної людини. 

Я приятелював з Едвар-
дом К'озаком ще у Львові у 
1920-1930 роках. Опісля, 
виходячи назустріч його 
проханню, мав честь відкри
вати його виставки в Ганте
рі. З його відходом погли
билася похмура пустка дов
кола мене. Цей недолугий 
нарис - це грудка землі на 
його могилу. 

ПРО ЦЕ І ТЕ 

Про смерть, що вбиває не лише 
людей, але й культуру 

Ми постійно говори
мо, пишемо і перекоиу' 
ємо, що мовляв ,,кожну 
людину мо:жна заступи^ 
ти" і w,o на кожне опО' 
рожнене місце можна 
найти когось, w,o буде, 
може, трохи inaKwe, а 
може і краще виконува
ти потрібні завдання. А 
ось тепер часом прихо
дять хвилини, що ми сум 
ніваємося, чи можна 
справді всіx так легко 
заступити, і чи це ще не 
є одне із тиx тверджень, 
які не мож:на узагальню
вати, 

Особливо застановля
ємося над тим у цьому 
тижні, коли треба було 
прийняти сумні вістки 
про відхід у засвіти двох 
українських відомих чле
нів нawoгo культурного 
життя, колись в Украї
ні, а відтак тут, у діяс-
порі. 

Ми з переляком нині 
завважуємо, як із відхо
дом кож:ної такої оди
ниці убожіє наше куль
турне життя, а рівно
часно бачимо, що на опо-
рожнене місце не прихо
дить ніхто із мoлoдwux 
поколінь. Напевно ска
жуть деякі читачі, що 
npuuwoe час дивитися 
лuwe на схід — туди, на 
Україну, де появляють
ся молоді, досі нам не 
дуже відомі, творці ку
льтури - поети, прозаї
ки, критики, мистці, 
композитори, що саме 
там тепер у повному 
розцвіті будують усі ті 
ділянки, що ось-ось наз
доженуть втрачені дов
гі роки і стануть в ряді 
інших європейських дія
чів культури. Але, як 
досі, на таке мусимо че
кати, тим більше, коли 
поети й письменники пі
шли в політику, і не звик
ли до західніx вимог 
творчости, а з тим ін
ших форм здобування 
читача. 

А тут тим часом 
один за одним відходять 
люди, яких ледве чи 
хтось зможе заступи
ти. 

Едвард Козак і Остап 
Тарнавський — це два 
найновіші приклади, хоч 
і так різні своїм вкла
дом в українську культу
ру й ж:иття, як і своєю 
особистістю. 

Едвард Козак - неоці-
нений гуморист — ка
рикатурист і мистець-

маляр І неперевершении 
редактор гумористич
ного журналу ,,Лис Ми
кита'\ який був справ
ді виїмковим та форму
вав громадську думку в 
особливий спосіб. Він — 
унікальна людина, відхід 
якого залишив справж 
ню прогалину на довгі 
роки. 

Остап Тарнавський 
старався з успіхом дов
гі десятиліття гурту
вати українських пись
менників і поетів у Пів
нічній Америці, дбаючи 
про них, помагаючи у 
видаванні їхніx творів, 
пииіучи про них, а при 
тому даючи nowmoex 
своєю поетичною, про
зовою / критичною, 
літературною творчіс
тю. 

Iз кожною такою 
втратою nawe культур
не життя бідніє, і... ні
як не бачимо його зба
гачення, не бачимо пуль
суючого ж:иття у но
вій, ж:ивій, молодечій 
творчості, зокрема, ко
ли йдеться про писане 
слово. 

Немає сумніву, що ос
танні роки, які мина
ють для усіx нас у пос
тійному напнятті, у ви
рі політичних подій та 
перемін в Україні, у ев-
форії здобуття так дов 
гоочікуваної незалежно-
сти, ніяк не сприяють 
творчості, яка вимагає 
cnoкiйнiwoгo підсоння. 
Але рівночасно не мож
на забувати, що завми
рання на культурному 
відтинку впливає також 
у загальному на народ, а 
ідаєп)ьгя, щп ппііптки 
від культури не слід від
діляти, і ледве чи дер
жава може розвиватися 
лuwe на економічному 
та технічному підлож-
жі. І мабуть таки зама
ло, коли плекається ли
ше народну культуру в 
пісні і танку. 

А тим часом те куль
турне ж:иття, яке ми з 
великим пієтизмом по
несли зі собою з бать
ківщини і втримували на 
належному рівні впро
довж' довгих років, си
лою природи завмирає зі 
смертю його носіїв, а їх 
спорожнілі місця ані 
тут, ані там, в Україні 
якось нема ким запов
нити. 

О-КА 

БЕЗ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І КНИЖКИ 
- НЕ БУДЕ Й УКРАЇНСЬКОЇ ДИТИНИ! 

Д-р Омелян Бей 

СТРИЙ 1992: З ПРИКРАСАМИ 
І БЕЗ ПРИКРАС 
IІ 

От-так, їдучи вул. Шевченка (головна), я не одразу 
схопив, що проминула моя вулиця — Ґолуфки (Олесниць-
кого), бо густий ліс дерев прямо закрив в'їзд до неї. Щоб 
висадити дерева, місто мусило звузити й так вузьку 
вулицю принаймні на два метри. Але ходить по ній 
міський автобус. Щоб на ній можна „паркувати" авто на 
постійній базі — немає мови. Зміни на вулиці мінімальні. 
Будинок Українбанку (тепер музей) - залишився майже 
без змін. Це гарна, хоч невеличка, будова в українському 
стилі. По тому боці вулиці стоїть імпозантна три 
поверхова будова Скарбового уряду, а поруч новозбудо-
вана казарма, що в 1940 році служила як відділення НКВД. 
На розі вул. Третього Мая і Ґолуфки була будова суду, а 
ззаду нього, відгороджена від вулиці стіною — тюрма. 
Мені казали, що в колишньому суді міститься зараз 
Міська рада. Це був чи не єдиний будинок, над яким маяв, 
вибляклий часом, синьо-жовтий прапор. На „руському 
корзо" (Шевченка) по обидва боки Староства , дещо 
підправлені маленькі хатки. Віденська кав'ярня, окраса 
передвоєнного Стрия, стояла опущеною. А рядом з нею 
трохи до центру, малий, рожевий будиночок з колонами, 
де колись був статистичний уряд. Навіщо його залишили? 
На протилежному боці від цього будиночку дві замітніші 
будови: кам'яниця Фіндлінґа, що її ґрунтовно перебудува
ли і вона робить приємне враження, та помальований під 
малиновий колір будинок колишньої поліклініки. 

На центральній площі, у місці перетину Міцкевича— 
Собєського (600-річчя Стрия і Коновальця і Третього 
Мая—Дрогобицької, на південному боці ще у 1974 році 
стояла трухлява будова їдальні Маркефки. Сьогодні 

їдальню усунули, а там створили обширну прохідну з 
клумбами, на якій стоїть п'ятиповерховий дім райкому, 
що викінчений у гарному, модерному стилі і добре 
вписується у майбутню реконструкцію/ площі. Напроти від 
Маркефки була друга їдальня „ 0 а з а " у хатині XVПІ 
сторіччя. 1980 роках там поставили дев'ятиповерховий 
житловий дім, що низьким переходом сполучується із 
старшими будовами на вул. 600-ліття. Незважаючи на 
явний дисонанс, сама структура робить приємне вражен
ня. 

Взагалі може здаватися, що в забудові Стрия продовжу
ється якийсь дисонанс, що його започаткували не дуже 
кмітливі австрійські пляновики. Наприклад, навул. Гоша 
(Народна) стоїть гордість стриян — ,,Народний Дім", 
пофарбований у біло-малиновий колір із золотим написом 
на синьому полі ,,Рускому Народові". Він бачив не одні 
події, не одні особистості. Тут квартирували німці, згодом 
червоноармійці, а тепер перейшов знову до власника. А 
навпроти, оцю ниточку-вуличку обшили деревами, що 
мені не вдалось взяти знімок із цілоїі будови. На кол. 
вулиці Шевченка (Незалежности) прибита часом і руйна
цією докінчує віку будова , ,Маслосоюзу" . Навпроти 
„Маслосоюзу" кілька вищих будов. Там містилися деякі 
українські організації і канцелярії адвокатів. На вул. 
Смольки (Незалежности) , де була колись невеличка 
ратуша, під числом 21 постала українськ2і гімназія, що має 
xтати промотором концепції національної школи. Через 
квартал на вул. Косцюшка (Стецька) велика площа занята 
двома школами: північна фасада — це кол. гімназія :ч. 
599, а південна фасада фронтом до вул. Собєського - - це 
школа Міцкевича. Перед нею колись стояв пам'ятник 
Кілінському, згодом Примакову, а 27-го червня ц. р. 
поставили пам'ятник Степанові Бандері. В часі мого 
перебування у Львові, на Білогорщі постаівили теж пам'ят
ник ген. Чупринці. Я не бачив їх, але з описів у пресі й 
очевидців — оба вони в стилі „українського мінімалізму". 
Чи потрібен буіз аж такий поспіх, без налегжного конкурсу? 

Досить приємно здивував мене колиигній Сквер Стоя-

ловського, що був відносно упорядкованим. До однієї з 
кращих будов старого міста належить синагога, побудо
вана у сxідньому стилі. Одначе, ані польська фара, ані 
Успенська церква не можуть похизуватись стилем. 
Латинський стиль нашої церкви ледве чи вдасться 
перебудувати на візантійський. Я б хотів, щоб десь на вул. 
Шевченка побудували нову висотну святиню, що мистец
твом і висотою перевершила б польський костьол. 

На вул. Львівській (Хмельницького), серед гущі вулиць-
кривульок, стоїть ,,Ланська" церква, будова якої нагадує 
більше сільську, ніж міську святиню. На цій же вулиці 
колишню „кірху" передали по різних тяганинаx українсь
ким баптистам. Між вул. Бічною Конажевського і трасою 
xодорівської залізниці була колись околиця „Задвір'я". 
Тут постають нові масиви, де навіть добротні котеджі-
особняки стоять недалеко отих казарм. Вулиці вбільшості 
неасфальтовані і з недокінченими тротуарами. От, саме на 
цій дільниці УАПЦостаточно виборола право побудувати 
другу церкву. Як відомо в 1990 році УАПЦ дозволили 
уживати колишній косцюлок на вул. Коxановського 
(Театральна?). 

До міста прилучили ряд пригородів: Новий Світ, 
Помірки, Дуброва, Мєртюки, Марцинівка й інші. Харак
тер їх типічно сільський, де хижі, хатки, котеджі і казарми 
стоять впереміш. Поблизькі підприємства вбільшості 
перестарілі і потребують капітального ремонту. Мосто
вий перехід через полотно залізниці явно невідповідний 
зростаючим потребам індустріяльного міста. Напис на 
ньому: аварійний. 

Отож, якби стрияни, замість говорити, взялися до 
упорядкування свого міста, воно могло б заблестіти 
нови3нами гідними альґойського Кауфбойрену, чи 
австрійського Ст. Пильтену. Але нечисленні фонди, як 
мені казали скептики, розтринькуються на безплідну 
балаканину й самодостоїнства. І так по всій нашій Україні. 
Жителі України побільше говорять про ,,права", але 

(Закінченнй на стор. З) 



СВОБОДА, СУБОТА, 26-го ВЕРЕСНЯ 1992. 

Стрий 1992... 
(Закінчення 3І crop. 2) 

зрідка про , ,обов 'язки" . А , ,революційність ' ' стриян 
переросла моя уяву. Як гостеві, мені було ніяково 
встрявати у безконечні нарікання. 1 так, у мене залишилось 
питання: яка ж різниця між 1974 роком, коли мені не 
дозволяли висловитись, і І992 роком, коли мені було 
сутужно висловлюватись? А скільки нарікань я почув від 
простих з'їдачів хліба на „демократичних" управлінців -
того описати не вдасться. 

І ще одна заввага. Мені незрозуміло, як це так, що 
стрічний поляк знав прекрасно історію міста, старі назви 
вулиць, навіть місцевих діячів, а українські жителі Стрия 
чи Львова, у тиx питанняx розвертали у безнадії рамена
ми? Навпаки, у питанняx модерної фототехніки, парфюм, 
, ,делікатесів" чи горілчаних напоїв — я залишився 
банальним невігласом. А про якісь бизнесові трансакції 
(наприклад, туристику в Карпатах , будову готелів, 
приватних санаторій) майже тяжко говорити. Чомусь всім 
здається, що єдиним спасенням — є закордонний капітал, 
хоч під ногами у них „золото" у дослівному й переносному 
значенняx. 

А крім всього, Україну побачити таки вартує. 

Субота, 3-го жовтня 1992 р. 

ВІДКРИТТЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 

КОНСУЛЬСТВА УКРАЇНИ 
в Чикаґо, Iлл. 

Год. 1-ша по пол. - ЗУСТРІЧ ГРОМАДЯН 
перед Українським Культурним Осередком 

Год. 2-га по пол. - ОБIД-БЕНКЕТ 
Головний промовець АНАТОЛЬ М. ЗЛЕНКО 
Міністер Закордониx Справ України 

Квитки на бенкет в українських касаx, книгарняx та при цер
кваx. Можна замовлгти також телефонічно: (312) 489-1334 

та 384-6400 
50 дол. ВІД особи. 80 дол. від подружжя 

Нарпатський Лещетарський 
Клюб 

повідомляє та запрошує своїx членів, 
їх родини та приятелів на 

ТРАДИЦІЙНУ 

О С І Н Н Ю ЗУСТРІЧ 
що відбудеться 

в субг^ту І неділю на СОЮЗIВЦІ 
ДНЯ 10-ГО та 11-го жовтня 1992 року 

у ПРОГРАМІ: знутрішні клюбові тенісові змагання у грі 
чоювіків за ПЕРЕX0ДОВУ ЧАШУ 

д-ра Ярослава Рожанковського 
та в групаx жінок і юнаків 

Сходини членв,КЛК - Плян праці на будуче. Дискусія. 
Реєстрація - год. 10-та ранку 
Год. 7-ііа веч. - БЕНКЕТ, Р03ДАЧА НАГОРОД 
Год. 9-іа веч. - ЗАБАВА 

Кімна и замовляти безпосередньо: 

SOYJZIVKA, UNA ESTATE 
oordmore Rd., Kehonkson, N.Y. 12446. Tel.: (914) 626-5641 

SELF RELIANCE (J.C) 
FEDERAL CREDIT UNION 
OFFERS CONVliNIENT BUSINESS HOURS A N D 

CDMPETITIVE RATES 

Savings З . 6 5 % 
06-Months CD 4 . 0 О % 
12-Months CD 4 . 2 О % 
24-Months CD 4 . З 5 % 
30-Months CD 5 .0О% 
IRA 4 . 1 0 % 
Checking 2 . 5 О % 

Fully insured by the federal government 
All rates are subject to change. 

Come fo visit our office and become a member today, 

Monday: 9 A . M . - 2 P.M. 
Tuesday: 9 A . M . - 7 P.M. 
Wednesday: 9 A . M . - 2 P.M. 
Thursday: 9 A . M . - 2 P.M. 
Friday: 9 A . M . ~ - 7 P.M. 
Saturday: 9 A . M . - 12 P.M. 

558 Summit Avenue 
Jersey City, N J . 07306 

(201) 795-4061 

Ф0н4 

І Н В Е С Т У Й Т Е В УКРАЇНУ, ЗБІЛЬШІТЬ 
.̂ .̂ ,̂ ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ - УНС! 

Д'Р о. Правак у Філядельфії 
з приємністю вітаємо ще 

одну молоду професіона-
лістку в рядах наших укра
їнських лікарів. Нею є д-р 
Оксана Правак. 

Народилася Оксана в То
ронто. Початкову, середню 
і вищу освіту закінчила в 
Баффало Н. И. 

В травні 1991 року успіш
но закінчила медичний фа
культет університету в Баф
фало і почала третє поко
ління лікарів в своїй родині. 
Здійснилася її мрія і викона
ла обіцянку, дану своєму 
дідові д-рові Володимирові 
Пасіці ще в дитинстві, що, 
буде лікарем. 

Під час студій брала чис
лену участь в Пласті і Ук
раїнській Студентській Гро
маді. Належала до україн
ських почесних товариств. 

Тепер Оксана почала спе-
ціялізацію з регабілітацій-
ної медицини спочатку в 
шпиталі Ню Рошелл коло 
Ню Йорку, а тепер в шпита-
лі ун іверситету Т е м н л у 
Філядельфії. 

Г ^^' 

Д-р О. Правак 

Бажаємо новій лікарці 
багато щастя в особистому 
житті та щоб своєю профе
сією причинилася до збага
чування сили українськО" 
американської спільноти. 

О. В. п . 

я к ВИКАЗУЮТЬ УРЯДОВІ документи, що останніми 
днями стали доступними для публіки, в той час, коли Уряд 
президента Джорджа Буша старався втримувати добрі 
відносини з президентом Іраку Саддамом Гуссейном, то 
секретар Державного департаменту Джеймс Бейкер 
наполегливо перестерігав, що Ірак потаємно вживає 
американську технологію для розбудови свого воєнного 
арсеналу. Згадані документи оприлюднив конгресмен Сем 
Ґейденсон, демократ з Коннектикат. 

Мусулманський... 
(Закінчення зі стор. 2) 

„ізми" їм принесли, то ти
ранії і убогість. Коли жили 
давн іше під п л е м і н н и м и 
шейхами, всі були більш
менш на одному соціяль" 
ному і матеріяльному рів
ні. Це Захід поробив ко
лишніx шейхів племінних 
наче батьків^ магнатами, а 
політичних лідерів тирана
ми. Світ ісляму, інший від 
того , що розвинувсь під 
впливом юдеоxристиянсЬ" 
киx вартостей заxідньої псе 
вдодемократії і капіталіз
му. Дехто з мусулман диви
ться на впливи Заходу як на 
новітні xрестоносні походи 
і готов їм протиставитись. 

Релігійні опозиційні гру
пи організуються на най
нижчих низах, у корінняx 
народу. їх центрами є не ті
льки мошеї, що під повною 
контролею муллів, але теж 
своєрідні релігійні клю6й -
,,гуссейніяс", піврелігійні 
півсвітські згромадження, 
де ведуться дискусії теж на 
громадські теми. Найвпли-
вовіші є старовинні орга
нізації суто політичного 
характеру як „Мусулмансь-
ке Братство" ; їхня влада 
придушує, але виеліміну-
вати невсилі. Жертвою цієї 
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організації впав, треба зга
дати, президент Єгипту, 
Садат, занадто яскраве бра
тання зі Заходом, а Ізраї
лем зокрема. 

Мусулмани Іраку й Іра
ну у їхній восьмилітній вій
ні між собою, мусулмани 
Афганістану у їхній такій же 
завзятій боротьбі з кому
нізмом, доказали, що в ре
лігійному фундаменталізмі 
- сила. А мусулманський 
світ — це не тільки араби 
Близького Сходу (Машрі-
ку), та Північної Африки 
(Маґребу) , але простяга
ється він через Афганістан і 
Пакістан на Банґлядеш, Ма 
ляйзію, далеко на схід. Ос
танніми роками цей світ 
збагатився через визволен
ня з-під влади Москви по
над 50-ти мільйонів визнав" 
ців віри М 0xхамеда у шос-
ти колишніx республікаx 
СССР. Мусулмани Азербай 
джану, Туркменістану, Уз-
бекістану, Киргизстану — у 
більшості близькі туркам, 
бо вони як турки — сунні. 
Вірні Таджикистану близь
кі мовно і конфесійно до 
іранців, вони як шіїти. 

Віра в пророка для них 
одна. А вона фанатична, 
всеобіймаюча. Такою вона 
живе в народі, хоч їх світ
ські лідери далеко не вірні 
їй. Щораз яскравіше ці на
роди усвідомлюють собі, 
що їх обдурюють заxідні" 
ми вартостями, які не для 
них шиті, і зачинають на
ходити розраду і спасення у 
Корані. І все вказує на те, 
що цей тренд шириться ля-
віною. Саддама Гуссейна 
дії вони можуть не схва
лювати. Все ж він буде для 
них тільки „блудним си
ном", сином, який мав від
вагу протиставитись і всто
ятись проти заxіднього „ди 
явола". Тож дивлячись на 
події на Близькому Сході з 
цього боку,треба мати дуже 
серйозні сумніви не тільки 
щодо цілої Бушової випра
ви на Саддама два роки 
тому, але і на його ниніш
ні заходи брати в оборону 
перед ним шіїтів. Шіїти зі 
суннами — брати. Помиря
ться, а ворогом залишить
ся таки Захід, який, щоб „діс
тати" Саддама, спричинив в 
Іраку таке знищення братів 
мусулман... Зле, коли в ЗСА 
передвиборчі мотиви пере
магають здоровий політич
ний глузд! Не розумніше, 
маючи на увазі скомпліко~ 
ваність близькосxідньої си
туації, а зокрема нароста
ючий там релігійний фун-
даменталізм, не роз'ятрю
вати пристрастей погроза
ми і дошкулюванням? 

Протоігумен Отців Василіян 
в Америці 

О т е ц ь X р и с т о ф о р 
Войтина, ЧСВВ, прийшов 
на світ 1-го березня 1930 
року в селі Iщків, Заxідня 
Україна. В час Хрещення 
о д е р ж а в і м ' я В а с и л ь . 

При кінці Другої світової 
війни, 1944 року, 14-річ
ним хлопцем, разом зі 
своїм батьком, двома сес
трами і братом, покидає 
рідний край і примусово 
виїжджає до Німеччини. 
До кінця війни працює 
у фабриці залізничних 
сигналів, а після війни 
докінчує свої гімназійні 
студії в таборі у Фестфалії. 

В 1951 році приїжджає 
до Америки й осідає в 
Чикаго. Мрією його життя 
було посвятитися духовно
му станові, щоб працювати 
для своєї Церкви та народу. 
Тож по короткій праці у 
фабриці він записується 
до коледжу Отців Венедиктів 
в Лаєл, Iлл. , коло Чикаго. 
Один рік пізніше, 8-го ве
ресня 1953 року, він ГОЛО-
ситься до Чину 0.о. Василіян 
у М о н д е р і , А л б е р т а , 
Канада. Дня 18-го березня 
1954 року він отримує 
монаший габіт-рясу й своє 
хресне ім'я Василь замінює 
на Xристофор. 29-ГО травня 
1955 року складає свої 
перші монаші обіти. Три 
роки пізніше, 31-го серпня 
1958 року приймає урочисту 
схиму в чині св. ВасилIя 
Великого. Там він закінчує 
сxолястикат і філософічні 
студії. 

Свої богословські студії 
він відбув у Католицькому 
понтифікальному універси
теті в Оттаві, Канада, 
і завершив їх дипломом 
ліценціяту з боґословії. 
Святу Тайну Священства 
одержав з рук преосв. А.Се-
нишина, ЧСВВ, в Стемфор-
ді, Конн., 31-го серпня 
1961 року. 

Як священник о. Xристо-
фор виконував різні зав
дання, і зокрема він був 
якийсь час співвиxовником 
молодиx кандидатів у мо
настирі св. ^Іосафата в 
Глен Ков, Н.Й. А в серпні 
1963 року переходить до 
парафії св. Юра в Ню 
Йорку. Тут учить релігії 
в школі св. Юра, веде 
адміністрацію школи, опі
кується вівтарною дружи
ною хлопців, відвідує хво
рих та виконує інші пара
фіяльні обов'язки. 

Дня 6-го березня 1978 
року настоятелі признача
ють о. Xристофора Войти-
ну на пароxа української 
католицької церкви Воздви-
ження Чесного Хреста в 
Асторії, Н.Й. 

Як пароx церкви Чесного 
Хреста він виявив ревність 
про красу Божого xраму, 
перше його важливе зав
дання як пар0xа було 
р о з м а л ю в а н н я н о в о ї 
церкви, що її збудував 
попередн ій д о в г о л і т н і й 
пароx св. п. о. Виссаріон 
Андрейчук, ЧСВВ. Прегар-

о. X.Войтина,ЧСВВ 

Н0 розписав церкву у візан
тійському стилі маляр 
Борис Макаренко. 

Крім обов'язків у пара
фії, о. Xристофор довгі ро
ки був директором оселі 
Отців Василян у Нерровз-
бургу. Він також виконував 
обов'язки економа, секрета
ря і консультора Провінції 
Отців Василіян в Америці. 

Дня 15-го вересня 1988 
року о. Xристофор Войтина, 
ЧСВВ, переїхав у Воррен 
Миш. Тут він на парафії 
св. Iосафата сповняв свої 
душпастирські обов'язки 
аж до нового призначення. 

Дня 3-го липня 1992 року 
Генеральна Управа Васи-
ліянського Чину в Римі 
призначила його Прото-
ігуменом Американської 
Провінції Успіння Пре
святої Богородиці. 

До Провінційної Управи 
належать наступні особи: 
о. Лаврентій Лавринюк — 
п р о т о к о н с у л ь т о р , о . 
Всрнард Панчук — 2-ий 
к о н с у л ь т о р , о. Юліан 
Катрій - 3-ий консуль
тор. 

Нехай Господь Бог бла
гословить їхні старання 
й труди на більшу Божу сла
ву й спасення людських 
душ. 

о. Лев Голдейд, ЧСВВ 

У колишній... 
(Закінчення зі стор. 1) 

дорослих було чимало мо
лодняку майже в дитячому 
віці. 

Німецький уряд оцінює, 
що приблизно 65,000 осіб 
загинули в цих совєтськиx 
примітивних концтаборах. 
Саxсенгавзен був централь 
ною точкою совєтськиx ма
сових злочинів, які докону" 
валисьсилами НКВД, СМЕ 
РШУ, новозорганізованиx 
німецьких загонів для по-
борення ,,злочинів". 

Понад 200,000 осіб були 
ув'язнені зараз по заxоплен 
ні Червоною армією Сxід-
ньої Німеччини. Урядова 
комісія пробує тепер вста
новити скільки з них впали 
жертвою комуністичної вла 

Ділимося сумною вісткою з родиною і приятелями, 
що в п'ятницю, 18-го вересня 1992 р. відійшла у вічність 

наша найдорожча МАТІНКА 

бл. п. 

Стефанія Черватюк 
ПАНАХИДА -~ понеділок, 21 -го вересня 1992 р. о год. 7-ій 

веч. в похоронному заведенні Van Arsdale в Корал Ґей6лс, 
Фльорида. 

ПОХОРОН -~ у вівторок, 22-ГО вересня о год. 10-ій ран
ку в церкві св. Николая в Купер Ситі, Фльорида, опісля на 
цвинтар у Маспет, Н. Й. 

У глибокому смутку: 
дочка - НАТАЛIЯ СОБ4АК 
сини -

ВОЛОДИМИР ЧЕРВОНЯК з дружиною 
АНТОНЕТ 
МИЧЕЛ 
ГАРОЛД з дружиною СОФІЄЮ 

десятеро внуків 
одинадцять правнуків 

В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ ВІДХОДУ У ВІЧНІСТЬ 
26-ГО серпня 1992 року 

бл. п. проф. 

ПЕТРА МЕГИКА 
будуть відправлені 

ПОМИНАЛЬНІ СЛУЖБИ БОЖІ 
з ЛАНАXИДОЮ 

В понеділок, 5-го ЖОВТНЯ 1992 р. 
В катедрі НЗПД Марії, 816 Frankin Street, 

Philadelphia, Pa., о год. 6:З0 ранку; 
в українській католицькій церкві Царя Xриста, 

1627 Cayuga St., Philadephia, Pa., 
о ГОД. 9-ій ранку; 

в катедрі св. Юра у Львові, о год. 7:З0 рано. 
Приятелів і знайомих просимо про молитви за спокій душі 

покійного Петра Мегика. 

Цією дорогою висловлюємо сердечну подяку за участь 
у похоронних відправаx та відпровадженні покійного на 
вічний спочинок. 

Щиро дякуємо за щедрі пожертви замість квітів на доб
родійні цілі. 

На ЗАУПОКІЙНІ СЛУЖБИ БОЖІ жертвували: Олексан-
дер Харків, Xристина Чорпіта, Стефан Рожок, Олена Куль~ 
чицька, родина Медуxів, Стефанія і Юрій БережницькI, Во
лодимир Яців, Марта і Xристина ОзаркIв, Іван і Павліна Ско-
чиляс, Анізія Мірчук, Василь і Дарія Ганкевич, Оксана Вол-
чук. 

На УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ: 10О дол. Арета Бук, д-р Лев і 
Iрена Кушнір, Роман і Марта Волчук, Центральне 
Об'єднання Буковинських Українців і СУА 67; по 50 дол.: 
Окружна Управа СУА, Евдокія Блавацька, д-р Володимир 
і Віра Кліш, д-р Юрій і д-р Стефанія Бережницькі, Святослав 
Гординський, д-р Мирон і Євгенія Левицькі; по З0 дол.: 
Олександер і Євгенія Зелінські, Теодозія і Лукія Гриців, Лев 
і Юліяна Мазурець і Любомир Калинич; по25 дол.: Лідія Бук, 
Іван і НаталIя Даниленко, Дарія Федак, д-р Ярослав і Марта 
Яримович, Євгенія Чапельська, Xристина Швед, Володимир 
і Олена Шиприкевич, Олександер і ірена Миxайлюк, Оксана 
Волчук, Іван і Ольга Денисенко, Лев і Олександра Яцкевич і 
Дарія Xимич; по 20 дол.: Олена Кульчицька, Леся Безбо~ 
родько-Сімянців, Оксана і Дмитро Ткачук, Варвара Швед, 
Неоніля Кліш, Петро Капшученко, Михайло й Ірена Мороз, 
Роман ЗаваДовиіі, Мирослав Завадович; по 10 дол.: Iванна 
Ліщинська, Володимир Яців, Iванна Петик, Василь і Дарія 
Ганкевич. 

На ФОНД „НОТАТОК З МИСТЕЦТВА": 50 дол. д-р Олег 
Слюзар. 

На ФОНД ДОПОМОГИ ДІТЯМ ЧОРНОБИЛЯ: 20 дол. Ма
рія Романенчук. 

у безмежному смутку -
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 

Світове Об'єднання Українських 
Письменників „Слово" 

ділиться сумною вісткою зі своїми членами 
та українським громадянством, 

що у вівторок, 22-ГО вересня 1992 p., 
на 90-му році життя відійшов у вічність в Дітройті, Миш. 

^ ^ 

Едвард Козак 
наш довголітній член, мистець-маляр, письменник, редак
тор гумористичних журналів „Комар" і ,,Лис Микита", вели

кий майстер „Веселого Цеху" ЕКО. 

Родині покійного складаємо наше глибоке співчуття. 

Світове Об'єднання Українських 
Письменників „Слово" 

ділиться сумною вісткою зі своїм членством 
та українським громадянством, 

що в суботу, 19-го вересня 1992 р. у Філядельфії, Па. 
на 75-му році трудолюбного життя відійшов у вічність 

член-основник, голова Світового „Слова", поет, 
літературний критик і публіцист Vf 

сл. п. д-р 

Остап Тарнавський 
Дружині покійного Марті та синам Маркові й Максимові 

з родинами висловлюємо глибоке співчуття. 

Ділимося сумною вісткою, 
що в суботу, 19-го вересня 1992 р. 

на 77-му році життя відійшла у вічність 
наша найдорожча 

МАМА, БАБЦЯ і ПРАБАБЦЯ 

бл. П-

ЄВГЕНІЯ М. 
ЗЕЛЕНЯК-КРУПКА 
ПАНАХИДА відбулася в понеділок, 21-го вересня в по

хоронному заведенні Музика в Чикаґо, Iлл. 
ПОХОРОН відбувся 22-ГО вересня 1992 р. в українській 

католицькій катедрі св. Миколая, а тлінні останки спочили 
на цвинтарі св. Миколая. 

Залишені у смутку: 
донька - ТИРСА (ВОЛОДИМИР) ДУТКО 
син - ІГОР (ДЖАНIС) ЗЕЛЕНЯК 
внуки - -

ОРЕСТ (МИРА) ДУТКО 
НЕСТОР ДУТКО 
ТИРСА ЗЕЛЕНЯК 

правнук - ОЛЕКСА ДУТКО 
поxресниця - СОНЯ ДЗЮБАНIВСЬКА-

ЛОВЕЛЛ в Канаді 
племінниця - НІНА в Україні 



СВОБОДА/СУБОТА, 26-го ВЕРЕСНЯ 1992. 

Мешканці кондомініюм „Золота Осінь" 
в Кергонксоні 

с к л а д а ю т ь ц\ею д о р о г о ю П О Д Я К У 

Професійно зроблений документальний фільи 
про визвольні змагання украінського народу, 
(англійською мовою.62 xв. VHS. кольоровий) 

Автор і п р о д ю с е р 
Л ю б а Д м и т р и к 

ДО Н Е З А Л Е Ж Н О С Т И 

Прид6айте копію тиx зворушливих. 
історичних моментів національного і 

політичного відродження Украіни! 
S 3 5 . 0 0 (плюс пор-П) S4.5O) 

Замовлення в ЗСА безкоштовним телефоном: 

1-800-38З-9100 
в Канаді:(416) 960-3424 (в день ) (4І6)626-5649 (веч.) 
2еIепКIеп Р.о.63б SantaMonk:a.CA 90406-06З6 (310)289-3262 

МІНІСТРИ В ДІЛЯНЦІ охорони довкілля 14 європейсь
ких держав зустрівшись у французькій столиці проголосу
вали за заборону скидання у води Атлантики радіоактив
них відпадів. Заборона буде чинною протягом 15 років. 

EUROPE - OKSANA CHICAGO 
Компанія "Oksana" з Чикаго повідомляє своїx клієнтів , 
що у зв'язку з розширенням бізнесу та входом до 
міжнародньої Американсько - Української корпорації 
'EUROPE INTL TRADE ENTERPRISE" ,усі оголошення ] 
будуть іти в імені компанії "Europe Enterprise" 
Корпорація "Europe Enterprise" пропонує послуги. 
- Висилка пачок з різними товарами з дорученням 

до рук ( Україна , Білорусь , Прибалтика , Росія ). 

Ціна ф 1 . 4 4 за фунт. Приймаємо пачки через UPS . 
- Готові харчові пакунки експресом . 
- Доляри до вищезгаданих країн , Авта та інше . 
- Переклади з сxідньоевропейськиx мов на англійську 

та навпаки . 
- Візи , запрошення , квитки , консультації у справаx 

еміграції. 

НАЙКРАЩА ПОСЛУГА, НАЙШВИДША ДОСТАВА. 
1045 N.Western Ave. Chicago , ILL 60622 
ТеI. (312) 489 - 9225 Fax. (312) 489 - 4203 

Порож'ні українські крамниці 

Не страшать нас, ми маємо гарант. 
Родина наша, в Америці, 
З "ОКСАНИ" вислала "Ґіґант" ! 

Вага - 105 ф. Ціна з пересилкою -S 225,00 
Всі продукти американського походження. 

Oksana Int'l Trade, Inc. 
TEL: (908) 925-0717 

1 1 l l E. Elizabeth Ave.. Linden NJ 07036. 

K A R P A T Y 
TRAVEL & IMPORT-EXPORT 

70З S. Broad Street, Trenton, N.J. 0 8 6 1 1 

Tel. (609) 393 -9455 

ПОЛАГОДЖУ6: 

^ Деіиеві КВИТКИ - Київ ВІД S678, Львів від S578, 
Москва від S57O 

^ Паіипорти, віза, запроіиення 
* Оформлення документів з нотаріяльним підтвердженням 
* Фотокартки для паіипортів 
* Телеграми 
* Транспортація до летовища 
* Еміграційні справи 
* Пакунки на Україну з новою і уживаною одежею по S1.2O 

за фунт 
* Пакунки з харчами з каталогів 
* Автомобілі; від S3,250 - ТАВРIЯ, ЛАДА, ВОЛГА 
* Побутова техніка 
* Електромузичні інструменти 
* Висилка долярів 
УВАГА! У нас ви можете придбати по знижених цінаx речі 

для своїx пакунків. 

Скористайте з 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\ 
загал з Вашою установою, Вашою професійною 

обспугою, чи Вашим підприємством. 
ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ 

Одна сторінка S120.OD 
Пів сторінки 75.00 
Чверть сторінки 45.00 
Одна восьма сторінки 25.00 

Реченець замовлення оголошень 
до 30-го вересня 1992 р. 

Належність проситься надсилати: 

S V O B O D A 
З0 Mon tgomery Street * Jersey Ci ty, N.J. 07302 

пьсу*и 
и ? 7 а т н і и г I Т * і I 

?б f\rsX Avenue 
ТеI (?І2) 473-3550 

New York. N.Y. 10009 
МАЄМО БАНДУРИ 

НА ПРОДАЖ 

ПРАЦЯ 

Пошукуємо ЖІНКУ 
до домашньо ї праці . 

По інформації телефонувати: 

( 2 0 1 ) 5 1 4 - 1 7 2 0 

#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) 67425б8 

LYTWYN & LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА j 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 

1 6 0 0 Stuyvesant Avenue 
(corner Stanley Terr.) 
U N I O N , N.J. 0 7 0 8 3 

( 9 0 8 ) 9 6 4 - 4 2 2 2 
( 2 0 1 ) 3 7 5 - S 5 5 5 

АВТОР ДОПИСУ -
ВІРА ЗЕЛЬВАК 

Автором допису „Вісті з 
Української Учительської 
Громади в Чикаго'' („Сво
бода", ч. 175 з 12-го вересня 
1992 р.) є Віра Зельвак, а не 
Віра Зельська, як помилко
во подано. 

25% ЗНИЖКИ 
Виїжджаємо на роботи; ПЛАМ-
БIНҐ, СТОЛЯРНІ І ЦЕМЕНТНІ 
РОБОТИ, ПАРКЕТИ, ФАРБУ
ВАННЯ, ВИКІНЧЕННЯ ПИВ. 
НИЦЬ, ДАXIВ, РИНВИ, РІЗНІ 

НАПРАВИ. 
(212) 677-8626, 9-12 вечооа 

HELP WANTED 

162 ROOM HOTEL 
wi fh restaurant , coffee shop, lounge 
and convention facil i t ies, looking for 
expierenced person to m a n a g e . Must 

speak English. Send resume to: 
Dr. Roman Kurylas, 125 M a i n St. 

Rapid City, SD 5 7 7 0 1 
0 r e a I l ( 6 0 5 ) 3 4 3 - 5 5 0 1 

m РОЗШУКИ 

ПОШУКУЮ когось, 
що грацював в Німеччині у 
фабриці зброї, "Johannes 
Grossfuss", у місточку Dobeln, 
в 1 9 4 2 - І 9 4 4 pp. Прошу теле

фонувати на число: 

1(908)З50-1650 

* Р 

РСДИНА в УКРАЇНІ 
бажає листуватись з українця
ми у зел або Канаді. Просимо 

писаги на таку адресу: 
332721 - Україна 

Запорі зька область 
Оріковський район 

сеіо Димитрово 
Подрез Залентина і Валерій 

М I С І JJ 

Це вигідно! 
Дешево і зручно! 

ff 
Українсько-канадське пїдприємство 

Пропонує вам великий вибір товарів і послуг! 
Iдіть через ,,МІСТ" 
Це Гарантія успіху! 

Тільки фірма ,,м ЮТ" пропонує вам найширший і найкращий вибір 

харчових пачок і окремих продуктів! Подаємо деякі з них: 

П А Ч К А Ш ПАЧКА V 
П Р О Д У К Т И 




