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ТІНЬОВИЙ КАБІНЕТ КРИМУ ВИДАЄ 
СВОЇ ПОСТАНОВИ 

Снмфсропіль (УНІАР). — 
Тут 20-го липня масовим 
тиражем у формі летючок 
випущено перші постанови 
нещодавно створеного ті-
ньового кабінету міністрів 
Криму. Його очолив дспу-
таг Верховної Ради Криму 
Сергій Шувалькіков. Пср-
ша постанова про грома-
дянство Республіки Крим 
псрсдбачас сдинс грома-
дянство республіки і зупи-
няс дію усіх законодавчих 
актів України та Криму з 
цього питання. Від право-
охоронних органів тіньо-
внй кабінет вимагає підго-
тувати зразок пашпортів, а 
в діючих пашпортах поста-
вити штампи із гербом Рес-
публікн Крим та написом 
‚.грома`дянин Республіки 
Крим" 

Постанова про соціяль-
ннй і державний захист вій-
ськовослужбовців, праців-
ників правоохоронних ор-
гаців та служб безпеки ґа-
рантус збереження високої 
платні та забезпечення усім 

t необхідним офіцерів зброй-
них сил. Чорноморської 
фльотн. та МІЛІЦІЯ ЇЃЃЇ В, які 
лосяглн пенсійного віку. 

Російські газети продов-
жують шалену пропаганду 
за російський статус Ссва-
стопо.ія й всього Криму. 
Опубліковано історичну до-
відку. згідно з якою 74.5 
відсотків населення Ссва-

стополя — росіяни, число 
яких становить 292,505 із 
загального числа населення 
міста 393,015 осіб. Українців 
у Севастополі — 81,141, 
тобто 20.6 відсотків із за-
гального числа населення. 
У місті с багато білорусів, 
татарів, молдован та прсд-
ставннків інших національ-
ностей. Із 81,141 українців, 
що мешкають у Ссвастопо-
лі, 33,356 осіб (41,1%) рід-
ною мовою назвали росій-
ську. Принаймні так стверд-
жус „Россійская Газета" з 
13-го липня. 

Ссвастопіль має належа-
ти Росії ще й тому, що міс-
то засноване в липні 1783 
року як військово-морська 
фортеця Росії, оскільки В 
квітні 1783 року цариця Ка-
тсрнна II взяла півострів 
Крим під юрисдикцію Рс-
сійськоі імперії, вважають 
керівники російських орга-
нізацій Криму. 

Голова комісії Верховної 
Ради Росії зі статусу Сева-
стополя Євгеній Пудовќій 
надіслав телеграму до сс-
вастопільської прокурату-
рн з протестом проти „пс-
реслідувань мешканців міс-
та за справедливі вимоги" 
перевести місто під юрнс-
днкцію Росії. Пудовкін за-
стеріг. що працівники про-
куратури і суду понесуть 
відповідальність перед Ро-
сісю за вказані вище протн-
правні дії . 

J1. Палій очолила ‚‚Слово" 
' Торонтоѓ^ Птсяягсмерги " 

довголітнього головиОб`сд 
нання Українських Пнсь-
мснників ..Слово" Остапа 
Тарнавського його завдан-
ня виконував дсґчервня а р. 
заступник голови проф. Да-
нило Струк. 

З уваги однак на те. що 
він в найближчому році бу-
дс в більшості.перебувати 
поза Канадою, виконуючи 
свої наукові обов'язки, він 
зрсзнгнував з посту голови 
„Слова". 

На його місці погодила-
ся виконувати обов'язки 
голови до чергових Загаль-
ннх зборів Ліда Палій при 
допомозі Управи, що залн-

шнлася в нез міненому скла-
ДІ. 

Чергові Загальні збори 
‚‚Слова" запляновановідбу-
ти в Торонто в часі VI Кои-
грссу СКВУ, що відбудеть-
ся в днях 2—7 листопада 
1993 року. 

„ВЕСЕЛІ МУЗИКИ" НА 

согазівщ 
Союзіпка. — Тут у сере-

ду, 28-го липня в залі „Ве-
сслка" відбудеться концерт 
ГУРТУ ‚‚Веселі музики" з 
Кисла. Початок о гол, 8:30 
вечора. Вступ-5 дол. від 
особи. 

УАПЦ БОРЕТЬСЯ ЗА СВОЇ ПРАВА 
Львів (УНІАР). - Т у т 16-

го липня відбулася пошнре-
на архисрейська нарада ЎА 
ПІД. учасники якої згідно зі 
статутом про управління 
УАПЦ обрали псрвоісрар-
ха київського патріяршого 
престолу. Ним став Владн-
ка Петро. (Петрусь), Архн-
спископ Львівський і Галн-
цький. Архисреї доручили 
йому відновити юридичні 
права УАПЦ і її патріяр-
ший центр у Києві. 

Із заявою до Президента 
України Леоніда Кравчука 
звернулися новообраний 
первоієрарх Київського 
Патріяршого престолу Вла-
дика Петро, вікарій Київсь-
кої Епархії і Єпископ У ман-
ськнй Михаїл, Єпископ 
Луцький і Волинський Теок-
ліст. Єпископ Харківський і 
Полтавський Ігор, вимага-
ючи скасування рішення 
Уряду України з 20-го лнп-
ня 1992 року про псрсрссст-
рацію статуту УАП Ц й від-
новлсння юридичних прав 
УАПЦ, як незалежної рслі-
гійної організації, для якої 
не с зобов'язуючим рішен-
ня установчих зборів УПЦ 
КП з 25—26-го червня 1992 
року. 

Архнсрсйськнй собор ЎА 
ПЦ постановив скликати в 
Києві 7-го вересня Поміс-
ннй Собор УАПЦ, у зв'язку 
з чим звернувся до Уряду 
України з проханням про 
дозвіл відправити Святу 
Літургію в соборі св. Софії. 

В той самий день біля 
1.000 молодих свангсльсь-
кнх місіонерів з Америки, 
Африки, Дахідльої Европн і 
країн колишнього СССР 
зібралися в Києві на міжна-
родний християнський фсс-
тиваль. Ініціяторамн йогос 
міжнародна християнська 
організація „Молодь з мі-
сісю", що налічуѓ близько 
25,000 членів у різних кра-

їнах світу. Ця багата орга-
нізація розповсюджує сван-
гсльську літературу, по-
ширюючи її у ішйвіддалеяі-
ші регіони. В Україні вже 
створена ціла псрсжа сван-
гельських шкіл і громад, 
навколо яких гуртується 
українська мо.юдь. 

Окультна організація„Бі 
лс братство" вже понад два 
роки активно діє на тернто-
рії України. Проповідники 
цієї організації на багато-
людних зібраннях застсрІ-
гають. що в Кисві^24-Го 
листопада цього року ста-
иеться велике кровопролит-
тя і цс буде передвісником 
кінця світу, коли згинуть усі 
ті. хто не належить до „Бі-
лого братства". Між іншим, 
у Росії діяльність цісїорга-
нізаціі вже заборонена. Та-
кож у Молдові Митропо-
лит Кишинівський і Мол-
донський Володимир заќ-
ликав вірних і атеїстів не 
підла ватнся на агітаціюсек-
тн „Біле, братство", яка не 
мас нічого спільного з хри-
стиянством. „ненавидить 
шлюб, сіє розбрат" тощо. 

Про агресивні дії великої 
кількості! окультних сект 
які останнім часом поширн-
лнся в Україні, йшлося на 
пресовій конференції гро-
мадської організації „По-
рятунок" у Києві 20-го лип-
ня. У ній взяли участь керів-
ники комісій Верховної Ра-
ди'України у справах рслі-
гій, молоді, захисту мате-
рииства і дитинства. Про-
мовці занепокоєні ннніш-
ньою ситуацією і відсутніс-
тю-законів длязахксту сус-
пільства від агресії з боку 
різних сект. Сотні тисяч 
молодих людей вступають 
до „Білого братства", як 
дехто твердив, „за допомо-
гою гіпнозќ", „пснхотроп-
них засобів та залякуван-
ня". 

Ситуація в Севастополі 
погіршується 

Севастопіль (ЎШАР). 
— „Ситуація у Севастополі 
близька до критичноЃ. — 
сказав представник Прсзн-
дента України в місті Іван 
Єрмаков. коментуючи під-

ПІДСУМКИ ПІВРІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 
ПРАЩ УНСОЮЗУ 

М. Пилип'як 
Джерзі Ситі, Н. Д ж . — 

Висліди організаційної пра-
ці довголітніх союзових 
організаторів виказали, що 
впродовж перших шістьох 
місяців 1993 року 200 відді-
лів придбали 701 нових чле-
нів забезпечених на суму 
6,427,000 дол. Річну квоту 
2,000 нових членів викоиа-
но на 35%. 

Найбільші організаційні 
успіхи мали три довголітні 
організатори. Першуном 
півріччя є Мнрон Пилип"як, 
заступник секретаря 496-го 
Відділу у стейті Вашїнґтон, 
який вже здобув 40 нових 
членів. Друге місце цього 
року взяв Михайло Турќо, 
секретар 63-го Відділу у 
Пѓгтсбургу, який досі прн-
еднав 28 членів. На трстьо-
му місці с головний коитро-
лер У НС Василь Пастушок, 
завдяки якому 231-ий Від-
діл придбав 27 членів. 

М. Турќо 

По 15 нових членів дали: 
Йосип Чабан, секретар Від-
ділу 242-го і Хрнстнна Ґер-
беги 269-ий Відділ. Д-р Ата-
нас Слюсарчук збагатив 
свій 174-ий Відділ 13 члена-
ми. 

Чемпіоном канадськнх від-
ділі є Олександра Дольннць-
ка. Вона приєднала 12 членів 
до Відділу 434-го. По Ю 
нових членів здобули дов-
голітні віддані секретарі: 
Дмитро Ґалонжка 307-ий 
Відділ, головна радна УНС 
Текля Мороз, Відділ 465-ий. 
та Стефан Приймак, 217-ий 
Відділ. 

Всім чемпіонам, які пот-
руднлнся і мали такі гарні 
висліди, Головний Екзеку-
тивиий Комітет складає 
щире спасибі. Щира подяка 
та признання належиться і 
іншим організаторам, які 
придбали менше як 10 члс-
нів. їх прЬвктца у цьому 

В. Пастушок 

короткому звіті не можна 
вмістити, але вони будуть 
точно внмінені у річному 
звіті. Проситься дальше 
відділових секретарів і ор-
ганізаторів пильно зверта-
тн увагу на організаційну 
працю, бо остаточне число 
членів відділу при кінці ро-
ку рішатиме про вибір деле-
гата на чергову Конвенцію. 

У змаганнях за найкраще 
виконання квоти по Окруж-
них Комітетах перше місце 
взяла Цеіттральна Округа, 
виконавши квоту на 80%. 
Опісля слідують Округи 
Янґставн, Монѓреаль і Піт-
тсбурґ з квотами 68% і 62% 
Половину річної квоти, або 
вище осягнули Округи Ро-
честер і Вунсакет. Всі інші 
Округи не здобули піврічної 
квоти, але Філядельфія і 
Шамокін були дунѓе блнзь-
ко до мети. 

сумки своєї поїздки до Кис-
ва і ситуацію, яка склалася у 
місті. Він сказав, що з Киє-
ва до Севастополя прибула 
група спсціялістів —еконо-
містів. фінансистів і буді-
вельннків, яку очолюють 
заступники міністрів провід 
них міністерств. Вони ма-
ють на місці розглянути 
ситуацію і надати містові 
ефективну допомогу. 

Вихід із ситуації І. Єрма-
ков вбачає у наданні Севас-
тополеві статусу вільноі 
економічної зони і якомога 
швидшого вирішення проб-
лсм Чорноморської фльотн 
під час наступної зустрічі 
президентів України і Росії, 
яка на його думку повинна 6 
відбутися найближчим ча-
сом. Він також разом з го-
ловою Міської Ради Віќто-
ром Семеновим провели 
пресову конференцію. Там 
дано оцінку сучасним полі-
тичним процесам в Укра'їні 
та останнім подіям навколо 
Севастополя. За їх словами 
у нинішній ситуації місто 
чимало терпить від нсуз-
годжених становищ керів-
ництв України і Росії з од-
ного боку, а з іншого від 
непорозумінь між офішй-
ним Києвом і властями ав-
тономії. Вони висловилися 
за якнайшвидший і головне, 
конструктивний пошук pov 
в'язання проблеми Севасто-
поля. Водночас 1. Єрмаков 
бачить, як одну з альтерка-
тив. активніше включення 
Росії передусім у фінансо-
вому пляні для підтримки 
розвитку Севастополя. Чи-
Мало надії, він покладає на 
функціонування вільної еко 
помічної зони цього міста у 
разі здійснення такої ідеї В 
Ссменов дав зрозуміти, шо 
він у визначенні майбут-
нього Севастополя більше 
покладається на проведен-
ня у місті референдуму і 
широкого кола пнтань. 

ВЕРХОВНА РАДА РОСІЇ 
ПРИПИНИЛА ПРИВАТИЗАЦІЮ 

Москва. — У вівторок. 
20-го липня. Верховна рада 
Росії припинила чинністѓь 
указу президента Боріса 
Єльцина, підписаного ним 
8-іх) травня ц. p., про дср-
жавні гаранти права грома-
дян Росії на участь у прнва-
тизації. 

Коментуючи цю подію, 
російський віцспрсм'єр Ана 
голій Чубайс заявив на прс-
совій конференції, що пар-
лямент підготував цілий 
пакет документів, метою 
яких с припинити процес 
приватизації. Досить сказа-
тн, що буде скасовано саму 
державну програму прнва-
тизації. На думку А. Чубай-
са, антидемократичний пар-
лямеит Росії „пішов шля-
хом таємної діяльности" і 
не дав знати про обговорсн-

ня цих документів ні урядо-
ві, ні головному бюрі дср-
жавної власности. „Від ліо-
дсй відбирають те, що з 
такими труднощами вдало-
ся їм дати", — підкреслив А. 
Чубайс. Він додав, що анти-
сльцннівська опозиція „при 
несла в жертву інтереси де-
сятків мільйонів людей". 

Згідно з даними головно-
го бюра державної власнос-
ти Росії, на 1-шс липня ц. р. 
вже було приватизовано 57 
відсотків невеликих росій-
ських підприємств, а також 
понад третина робітників 
великих підприємств пра-
цюють уже як власники ак-
цій. „Парлямснтові стало 
зрозумілим, що коли прива-
тизацію не припинити не-
гайно, то пізніше зробити 
це буде неможливо", — ска-
зав А. Чубайс. 

РОСІЇ ЗАГРОЖУЄ НОВА 
АФГАНСЬКА ВІЙНА 

Відбулася розмова президентів 
Київ (УНІАР). - Укра-

їнське Телебачення повідо-
мило, що відбулася тслсфо-
іпчна розмова Президента 
України Леоніда Кравчука 
з російським президентом 
Борісом Єльциним. Вони 
обговорили актуальні пн-
тання українсько-російсь-
ких відносин під кутом жит-
тя напруженості!, яка схла-
лася навколо Чорноморсь-
кої флоти. 

В результаті обміну дум-
камн сторони домовилися, 
що дадуть доручення уря-
дам України і Російської 
Федерації, щоб прем'єри 
підготували пропозиції, які 
персдоа чають конструхтив-
ні підходи для прискорення 
вирішення проблеми Чор-
номорської фльотн. Презн-
дсити погодилися зустріти-
ся. хоч дати не встановлено. 

У СВІТІ 
В СЕРЕДУ, 21-ГО ЛИПНЯ, у столиці Вірменії Єревані 
був вбитий голова респ'ублІханс^кого^ҐБ?'М'а'ріус 
Юзбаш'ян. Це другий внсокопоставлсннА чинник колиш-
ньої совстської адміністрації, вбитий у Вірменії за останні 
два місяці. М. Юзбаш'ян очолював вірменське КҐБ від 
1978 до 1988 року. Він вважався поміркованим льояльннм 
чекістом стосовно до дисидентів, коли союзні власті 
почали хвилю гонінь на них у кінці 1970 — на початку 1989-
их років. Після приходу до влади Міхаїла Горбачова його 
усунули разом з головами КҐБ Азербайджану і Грузії. До 
останнього часу М. Юзбаш'ян викладав у школі служби 
національної безпеки Вірменії. Вбили його о сьомій годині 
ранку в парку коло дому. 

В НІМЕЧЧИНІ ЗААРЕШТОВАНИЙ адвокат Вольфганг 
Фоґель і його жінка Гельга. В. Фоґсля, який був адвока-
том колишнього комуністичного лідера Східньоі Німсч-
чннн Еріха Гонекера на судовому процесі у справі членів 
Національної ради оборони Східньоі Німеччини, обвину-
вачують у даванні неправдивих зізнань під присягою і в 
ухилянні від сплати податків. Торік адвоката заарештува-
ли, залідозрнвшн його у шантажі осіб, яхі при -омуністич-
ному режимі хотіли виїхати зі Східньої в Західню 
Німеччину. 

МАКЕДОНІЯ СТАЛА 175-им членом Організації Об`сд-
наннх Націй у справах освіти, науки і культури (ЮНЕС-
КО). Представник цієї республіки кілька днів тому 
підписав у Лондоні установчий акт ЮНЕСКО. оформив-
ши таким чином приєднання Македонії до цієї міжнарод-
ної організації. 

ТЕХНІЧНА МІСІЯ ООН на чолі з колишнім помічником 
генерального секретаря ООН Джорджем Шеррі почала 
працю у столиці Грузії Тбілісі. Експерти ООН зустрілися з 
особистим представником голови грузинської держави, 
головою комітету у справі захисту прав людини і міжна-
ціокальннх відносин Сандро Кавсадзс. їх поінформували 
про становище в зоні грузннськс-абхазького гоііфлікту та 
про громадсько-політичну ситуацію в республіці. Завдан-
ням технічної місії є, вивчивши становите в регіоні 
конфлікту, підготувати місця для 50 спостерігачів ООН і 
матеріали для доповіді генеральному секретареві ООН. 
Приїзд спостерігачів у Грузію станс можливим після 
припинення вогню в зоні конфлікту. 

ҐАРРІ КАСПАРОВ, чемпіон світу з шахів, переконаний, 
що в найближчі роки ні один гросмайсгср не в стані 
усунути його зі „шахового трону", а в 2000 ропі він сам, 
добровільно, хоче залишити його. Про цс повідомила 
лондонська газета „Тайме" — головний організатор матчу 
.‚Чемпіонат світу 'Тайме' ", який відкриваѓться 7-го 
вересня у Лондоні між Ґ. Каспаровнм і англійцем 
Найджелом Шортом. Каспаров не сумнівається, що 
переможе претендента. „Я думаю, що виграю. - сказав 
він. — Це буде перемога, можливо, після 20-ти партій, але 
вона не буде грандіозною, як дехто твердить Найлжел не 
хлопчик для биття, і він добре підготовиться ло посдннку" 

УПРАВЛІННЯ КРАЙОВОЇ оборони Японії вважає 
„надто високою" вірогідність того, що з Південних Кўрил 
в даний час виведені всі російські бойові літаки згідно з 
пляном поступової демілітаризації цього району, який 
проголосила Москва. Японська сторона від кінця травня 
зафіксувала припинення полетів винищувачів МіҐ-23, які 
раніше були розміщені на південнокурильському острові 
Ітуруп. На думку військових кіл, звідти виведені тепер не 
тільки ці літаки, але і все обладнання, що було на 
летовищі. Ске.ттики з японського управління крайової 
оборони раніше твердили, що застарілі МіҐ-23 будуть з 
часом замінені на Ітурупі більш удосконаленими літака-

Москва. — В центрі уваги 
російських газет — стано-
вншс на таджнксько-афган-
ському кордоні, де 13-го 
липня афганські муджаго-
діни і таджнкські іслямісти 
напали на російську при-
кордонну заставу. 

Газета „Россійскіс Весті" 
вважає, що цей інцидент 
буде мати серйозні наслід-
кн для російсько-афгансь-
ских відносин. Вона твер-
дить. що збройний напад є 
актом нсоголошеної війни і 
що він свідчить про далеко-
йдучі пляни таджикської 
мусульманської опозиції, 
яка „при підтримці афган-
ськнх муджагсдінів спробує 
відірвати Горно-Бадахшаи-
ську автономну область і 
проголосити там незалежну 
іслямську республіку. А по-
тім, використовуючи її як 
пляцдарм. вона буде стри-
міти розгорнути наступ на 
Душанбе, щоб взяти владу 
в Таджикістані". 

Газета „Красная Звезла" 
пише: „Скрупульозна ана-
ліза трагедії на 12-ій при-
кордонній заставі, а також 
загального становища на 
таджнксько-афганському 
кордоні дає змогу зробити 
цілком певний висновок: 
іслямська збройна опозиція 
разом з афганськими муд-
жагсдінами здійснює всли-

комаштабну операцію що-
до дестабілізації ситуації я 
республіці і територіялшо-
го розчленування Таджнкі-
стану". 

Газета „Труд" вважає, 
що „участь афганських муд 
жагедінів у розв'язаній, мо-
жна сказати, війні проти 
російських прикордоння-
ків. створення на території 
Афганістану таборів для 
підготови бойовиків, фор-
муаання так званого уряду 
Таджикістану в стилі по-
виниі розглядатися міжиа-
ролною спільнотою як між-
народний тероризм зі всі ми 
випливаючими з цього нас-
лідхамн". ... 

„Совстсќая Россія" до-
коряс російському урядовіў 
бездіяльності у світлі ВІД-
критої агресії з боку Афгн-
ністану. 

„Комсомольсхая Прав-
да", аналізуючи події в Тад-
жнкістані, твсрднт, що „ба-
гаторічннй ланцюг політпч-
них помилок привів до за-
гибслі російських прнкор-
донників". Говорячи про 
плян військової допомоги 
Таджикістанові для охорс-` 
ни його кордонів, проголо-
шеннй міністром оборони 
Росії Павлом Грачовнм. 
газета запитўе „А чи яе 
втягусться Росія в нову Аф-
гансьху війну?" - Щ 

Папський нунцій зустрічався з 
Президентом України 

Київ (УНІАР). Перші Як відомо, Архнспнсхои 
Т)фщійні-відвідяни пнсстко- '"А.'^і^місс'-в Україпі птр-- ' 
го представника На гнќану в буває від вересня 1992 року. 
Україні запляновані на жов-
тснь цього року. Про це 
повідомив папський нунцій 
в Україні Антоніо Франко 
під час зустрічі з Прези-
дентом України Леонідом 
Кравчуком Зустріч була 
присвячена обговоренню 
стосунків між Україною та 
Натиканим 

Перед тим він шість років 
був представником Апос-
тольського Престолу в Ор-
галізації Об'єднаних Націй 
та ще чотири роки працю-
вав у державному секрета-
ріяті Ватнкану, займаючись 
справами зовнішніх зв'яз-' 
сів. 

В АМЕРИЦІ 
У СЕРЕДУ, 21-ГО ЛИПНЯ, на пресовій конференції 
секретар Державного департаменту Воррсн Крнстофер 
заявив, що ситуація в Боснії значно погіршилася і ЗСА 
вирішили нічого більше в цій справі не робити. Віл все ж 
таки сказав, що ЗСА дальше намагаються впливати, як 
тільки можуть, але тепер тільки згідно з інтересами 
Америки. Одначе В. Кристофср недвозначно підкреслив, 
що ситуація в Боснії — це анелід нерішучосте та до деякої 
міри також і страху встрявати у внутрішні порахунки 
колишньої Югославії зі сторони країн Європейської 
спільноти. 
ВИСОКОПОСТАВЛЕНИЙ співробітник Державного 
департаменту Денніс Росе повернувся з пустими рухами з 
поїздки по крлінах Близького Сходу. Д. Росе намагався 
ліквідувати або хоч би зменигити суперечки між палсстнн-
цямн і ізраїльтянами на черговій рунді мирних персгово-
рів. Хоч переговори, на думку багатьох коментаторів, 
остаточно зайшли в глуху вулицю, державний секретар 
Воррсн Кристофср не втрачає надії вдихнути в них нове 
життя і мас намір вдруге відвідати Близький Схід і 
провести інтенсивні консультації з керівниками арабських 
країн, а також Ізраїля. 

НА ПЕРЕСЛУХАЌНІ С-натської фінансової комісії у 
справах соціального забезпечення домашніх працівників, 
нюйоркський сенатор-демократ Денісл Мойниген, якийс 
головою цієї комісії, гостро -критикував теперішній Уряд 
президента Билла Клінтона за те, що й досі немає 
керівника Управління соціального забезпечення. Одначе 
найгостріші слова його критики впали в сторону Дейвндд 
Еллвуда, заступника секретаря Департаменту здоров'я та 
громадських послуг, частиною котрого є Управління сс-
цІяльного забезпечення, якому він сказав, що це ганебно 
досі не найти кандидата на цс становище. Керівника соці-
яльного забезпечення бракує від 1-го жовтня, бо тоді Ґвен-
долин Кінѓ покинула це становище. 

г: 
ЩОБИ ЗАПОБІГТИ захворюванням некурящих віддамў 
сигарок. Агенція охорони довкілля у середу, 21-го липиѓ, 
видала нові правила стосовно курення у публічних 
будівлях. Найперше звернулися до всіх компаній та 
агеиств. які управляють великими публічними будннка-
ми. щоб заборонили курити у тих приміщеннях аболочали 
вживати такі системи вентиляції, які охоронять інших осіб 
від диму курящих. 

' і ' -
У ВІВТОРОК, 20-ГО ЛИПНЯ, Уряд ігоаидеята Бнлжв 
Клінтона загрози в комуністичному Китаєві економічними 
санкціями якщо пекінські лідери не перестануть переступи-
ти міжнародного договору про продаж ракет П.искгг-.ноаІ 
Американська делегація на чолі зі аступннком секретаря -
Державного департаменту Лином Дейвисом, виїхала до 
Англії, Франції, Японії та Китаю, щоб обговорите 
можливість заборони випробування ядерної зброї та 
зменшення продаж}' ракетної тсхні-н. 
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Найважливіша проблема 
Президента 

Вернувшись із літнього відпочинку на Фпьо-
риді, президент Бипл Клінтон виголосив у 
Білому Домі поверх півгодинну промову про 
участь гомосексуалістів у всіх родах збройних 
сил Америки. Він заявив, що заключне „чесний 
компроміс" із противниками участи цієї породи 
осіб у війську на такій базі, що гомосексуалісти 
не будуть виявляти свій нахил і стримаються від 
‚‚активности". Водночас Президент висловив 
легко засерпанковане невдоволення заввагою, 
що той компроміс .‚не є ідеальною розв'язкою 
пробпеми". Речник організації гомосексуалістів 
негайно натаврував той ‚‚чесний компроміс" як 
загнання їх у ‚‚підпілля" та висловив своє велике 
розчарування, бо. мовляв, Президент обіцював 
їм у своїй передвиборчій кампанії щось інше. 

Щоденник ‚‚Стар Леджер" приніс цю вістку 
на першому місці першої сторінки з великою 
світлиною, як-то генерал Колин Повелл. голова 
шефів штабів збройних сил, секретар Департа-
менту оборони Пес Еспин і ще один генерал 
сидять і слухають цю промову Президента. Що 
вони думали собі про цю найважливішу пробпе-
му Президента американської великодержави. 
42-ий з_М0рш ГІдеЗйВ9ВДі„.5.СА Билл Клінтон є 
психологічною загадкою; Інтелігентна людина, 
скінчив,‚Summa cum Laude". один ізнайкра-
щих університетів — Єйл, адвокат як і його 
дружина Гілларі від першого дня урядування по 
той остан'ній акт у другій поповині липня робить 
речі, які підрізують його популярність у рідній 
країні та компромітують у західньому світі. З 
якоюсь дивною і незрозумілою манією раз-у-
раз він вертається до двох страшенне контровер 
сійних справ — жіночих абортів та гомосексуа-
лістів — піднісши їх до рівня попітичних, ба, 
державних проблем, які мають пріоритетне 
значення. Можна здогадатися, яке враження 
воно робить на таких державних мужів, як 
Франсуа Міттеран у Франції, британський пре-
м'єр Джан Мейджор чи німецький канцлер 
Гельмут Коль. Можна було сподіватися, що 
подорож президента Клінтона до Токіо на 
конференцію „Великої сімки" — семи найбільш 
упромисловлених країн, піднесе престиж Пре-
зидента. Але там зробив незручний крок, 
що на самому вступі заявив бажання говорити з 
опозицією до урядуючого ще прем'єра, госпо-
даря тієї конференції, якому парлямент заявив 
недовір'я. Клінтонові йшлося про зменшення 
японського експорту до Америки та відкриття 
ширшого ринку для імпорту американських 
продуктів. Нічого з тих розмов не вийшло і не 
могло вийти, бо у справі екокоміки й закордон-

- ної торгівлі всі японці, всіх партій, однакові 
патріоти. 

Свою вперту кампаніюСу справі абортів і 
гомосексуалістів Клінтон відстоює конечніс-
тю зберігання правлюдини. Цетойлівийлібера-
лізм, який під гаслом прав людини пішов назу-
стріч злочинцям у судівництві, вигнав релігію із 
шкіл, знівечив дисципліну у шкільних залях, 
причинився до занепаду моралі й етики у родин-
ному та суспільному житті. 

Політика президента Клінтона у справах 
економіки і тих, про які була вище мова, поста-
вила у дуже важке становище Демократичну 
партію, яка має більшість в обох Палатах Кон-
ґресу. Його члени, демократи, мусять підтри-
мувати однопартійного президента, але вод-
ночас мусять рахуватися з настроями своїх 
виборців і дивитися, щоб не втратити свої 
мандати. І всі національні групи в Америці теж 
збентежені. Українці, американські громадяни, 

; не є партійними сектантами, — ми розуміємо, що 
: однаково реєстровані республіканці, як реестро-
- вані демократи є добрими громадянами Амери-
ки та патріотами України. Вўкраїнській громаді в 

і' Америці також загальний дух, загальна лібера-
льна атмосфера надщербила давніший підхід до 
проблем моралі й етики. А втім, у нас таки 

v Церква і релігія грають першорядну ролю. У нас, 
дармащо духовенство обох наших традиційних 
Церков має, делікатна кажучи, тільки слабий 

" зв'язок з громадою і її проблемами. Все ж, 
Пластове гасло „Бог і Україна" зберігає свій 
престиж. Тому ми з жалем стежимо за тими 
актами найвищих державних чинників, які спри-
яють занепадові моралі її етики та з правами 
людини не мають нічого спільного. 

Імперська політика Ро-
сії українському народові 
— здавна відома. Кремлів-
ський зашморг її, особли-
во на Україні, давив віками. 
‚.Старшобратська" її опі-
ка душила в своїх обіймах 
цілі покоління, викінчуючи 
їх у червоних ЃЎЛагах, 
‚.психушках", в'язницях, ви-
морюючи їх великим голо-
дом. Іван Грозний, Петро 
І, Катерина 11. Ленін, Ста-
лін, Кагановіч та інші укра-
інонснависникн ..заслужи-
лнся" для України - чи не в 
однаковій мірі. 

А — Захід? Він персваж-
но або мовчав і по-струсн-
ному заховував голову в 
пісок, адже це куди вигід-
нішс для його інтересів, — 
або кланявся і далі кланя-
сться в пояс Росії. Цс було 
за царської Росії (менше), за 
комуністичної імперії (біль-
шс) чи навіть і сьогодні. 
Хіба можна забути грімке і 
до сліз сантнмснтальнс ві-
тання Міхаїла Горбачова з 
Америкою, поїздка якого 
ще й увінчалася шсдрою 
калиткою долярів від його 
шанувальників. Адже цс 
Горбачов „мнроноссць", 
він же отримав звання Лю-
динн миру Такі як він — 
для американців — прняз-
ні, добрі, ласкаві — ‚‚хоро-
шіс русскіс люді'`. А інші 
там народи, пю колись на-
лсжалн до республік Со-

Любов Коленськя 

МОСКВА ДОМАГАЄТЬСЯ 
ЗАСТОСУВАННЯ ДОКТРИНИ 

МОНРО 
встського Союзу, хай іс-
нують, хай собі радять, як 
можуть, щоб лиш не бун-
тувалися, щоб не дійшло до 
другої Югославії. Цс вже 
треба залишити Росії, вона 
якось зарадить. А тс, що 
Росія, з притаманною їй від 
віків імперською зажерли-
вістю, сягає по Чорномор-
ську фльоту, по Крим, хоче 
загарбати Ссвастопіль, і цс 
природно, адже колись оте 
все „належало" Росії. 

Та, хвала Богу, поволі, 
поступово із очей Заходу 
спадас по, гула, обзивається 
наче совість, приходить до 
голосу об'єктивізм. Уже 
чимраз більше, в світі, і ка-
віть в американській пресі, 
можна почути голоси, які 
по-справжньому зображу-
ють ситуацікн-яка розіг-
рається в рамках .чи радше 
під камуфляжем, Співдруж-
носги Незалежних Наро-
дів (СНД). Ось для прнк-
ладу одна з- поміж статѓей 
у журналі „Юсе Нюс снд 
Ворлд Ріпорт" авторства 
американського кореспон-
дента в Москві Даґлсса 
Стангліна. Появилася во-

на 19-го липня ц. р. п. з. 
.‚Москва адоптує Доќтри-
ну Монро", — якў там з 
гумором називають „Мон-
ровською", — Росія вико-
ристовус усю свою снер-
іно, фінансові м'язи і рс-
сурсн та мілітарну силу, 
щоб домінувати над колнш-
ньою совстською імперією. 

Кореспондент із іронією 
стверджує, що саме в пору, 
коли в Київ прибув канцлер 
Німеччини Гельмут Коль 
— Москва замкнула доп-
іив пального на Ўкраїну і 
на Захід, І не знати, чи цс 
був сигнал парвсню Києву, 
щоб він не загравав з Бон-
ном, — запитує Д. Станг-
іін, — чи пересторога За-
ходові не легковажити со-
бі історичного впливу Ро-
сії, в тому тсрені, а може — 
це просто намагання ро-
сійського уряду пригадати 
Україні, щоб вона запла-
іила Росії борги за паль-
нс? 

А московські урядовці й 
не думають пояснювати 
свого вчинку. Та це факт, — 
каже кореспондент, — що 
замикаючи доплив пально-

го і грізно, „побрязкуючи 
шаблями" — Москва нсд-
возначио пригадувала ко-
лишнім совстським рсспуб-
лікам, що поміж „рівними'` 
— Росія є далі найбільш 
рівна — перша в колнш-
ній імперії. І саме з ува-
гн на посилення імпсрсь-
кнх її впливів на інші рсс-
публіки та нестабільність 
ситуації з важким зусил-
лям вдалося президентові 
ЗСА Биллові Клінтонові на 
конференції „Великої сім-
ки" в Токіо здобути від 
альянтів згоду на призна-
чення трьох більйонів до-
лярів на розбудову приват-
них підприємств у Росії. 
Захід трішки побоюється, 
що фінансові труднощі М ос 
ќви, і її тиранізування на-
родів СНД, можуть внклн-
кати спротив і другу Югос-
лавію. 

Боріс Єльцин домагасть-
ся, однак, щоб Організа-
ція Об'єднаних Націй та 
інші міжнародні `організа-
ції надали Росії „особлн-
ві повноваження, як гаран-
тові стабільности на землях 
колишнього СССР". Інши-
ми словами, Москва сьо-
годні хоче адоптувати по-
літнчну лінію, знану під 
назвою доктрини Монро. 
(Доктрина Монро- цсдек-
лярація із питань зовніш-

(Закінчення не crop. 3) 

Украінськс Закарпаття, 
точніше Закарпатська об-
ласп. України, за останні 
два-три роки стало біль-
ше в центрі уваги україн-
ськоі та міжнародної полі-
тнкн, як якансбудь інша 
області, держави, за внй-
нятком хіба Криму. З внут-
рішньо- ѓа ювнішньо-полі-
тичного погляду такі фак-
торн тут виоѓрали ролю: 

1. Закарпаття належало 
до тих регіонів України. 
де старий режим і його міс-
цсві носії найснльнішс зая-
корилися і вже за Ґорба-
чова. тоді і в незалежній 
Україні иайцуіікіше грима-
лися влади, не бажаючи 
її віддавати новим силам. 
Вибори до обласної Ради, 
як також до Верховної Ради 
у Кнсві партократи змані-
пулювалн і здобули собі 
більшість, що й досі галь-
мус нормальні псрстворсн-
ня та впровадження госпо-
дврськнх реформ. Парто-
кратн за всяку ціну бажа-
лн залишити Закарпаття 
для себе своїм резерватом 
навіть тоді, як інші області 
України готові були посту-
пово перебудовуватися. Той 
факт, що в обла`сній Раді та 
в парлямснті України мало 
державно думаючих лю-
дсй. поважно відбнвасть-
ся на політичній та сконо-
мічній ситуації краю. 

2. Наявність національ-
них меншостей на Закар-
патті (до речі, відсотко-

Васнль Марќусь 

НА ПОЛІТИЧНІЙ 
ШАХІВНИЦІ ЗАКАРПАТТЯ 

патті, традиційно русофіль-
ська, в особі ісрахії і вслн-
кої частини духовенства не 
стала виразно на позицію 
лержавобудування Украі-
нн, а радше займає невтра-
льну позицію. Цього ніяк не 
можна сказати про біль-
шістт, вірних, які є свідо-
мнми українцями. Дуже по-
дібна ситуація другого віро-
ісиовідання, а саме греко-
католиків. Тут також діють 
рецсднви угрофільстаа се-
рсд деякої частини, зокрс-
ма старших священиків з 
консервативною мснталь-
ністю. Саме з цими людь-
мн намагаються творити 
коаліцію ідеологи та вож-
ді русинства. 

5. Українська сторона за 
довгі роки совстської влади 
була позбавлена здорової 
провідної верстви та внпро-
бованнх лідерів і тому не 
зуміла відповідно зоргані-
зувати край та дати відсіч 
антиукраїнським силам. 
Слабкість українського по-
літичного життя в краю, 
недостатнє залучення до 
нього народних мас харак-
тернзус нинішню ситуацію 
в області. До цього дохо-
дить ще й роздрібнення сил, 
алергія до політичних проб-
лем багатьох діячів, які 
воліють займатися культу-

-во менше, як по цілій Ук-
раіні), але етнічно прина-
лсжннх до сумежних дср-
жав, зокрема факт віднос-
но чисельної угорської мсн-
шости (160 тне, тобто бл. 
12 відс. населення области), 
так само ускладнював полі-
тнчні відносини в краю. 

3. Рецеднвн в певних ко-
лах русофільства та полі-
тичного ўгро- або чсхофіль-
ства, хоч у дуже мінімаль-
ній кількості, були внко-
ристані місцевими політич-
ними спекулянтами та зов-
нішніми` сіїламн для пос-
лаблення українства. Цс, 
наскрізь коньюнктурне яви-
щс, дало початок сучасно-
му русинству на Закарпат-
ті . Очевидно, до його ви-
никнсння причинилися усі 
антиукраїнські сили - від 
московського КҐБдосусід-
ніх рсвізіоністичннх груп 
(Угорщина. Чехія, Словач-
чнна) та до заокеанських 
підозрілих інтересів, які 
подавали і подають різну 
підтримку цьому антнук-
раїнському коньюнктурно-
му ЯВИШСВІ. 

4. Окреме минуле — по-
лѓгичне, культурне й релі-
гійнс — краю додало до цих 
складностей свій вимір. Пра 
вославна Церква на Закар-

рою, а передусім апатія не 
лише до національної проб-
лсматнки, але й до демок-
ратїї взагалі; хоча цс зага-
льнопосовстськнй комп-
лскс, але на Закарпатті він 
поширюється більше, як 
деінде, мовляв треба дбати 
за свої інтереси. До цього 
слід додати низьку суспіль-
ну стику, амбіціонсрство і 
намагання теоріѓѓй антаго-
ністичні групки і партії там і 
тоді, коли потрібні домов-
лення, коаліція і єднання 
усіх здорових патріотнч-
ннх сил. 

6. До ускладнень закар-
патськоі ситуації слід дода-
ти не завжди виразну і пос-
лідовну політику Києва, 
Який не завжди розуміє спс-
цифічні закарпатські проб-
лсмн та вирішує їх по-сво-
сму стандартно, коли в де-
яких ситуаціях треба під-
х оди ти із специфічного за-
карпатського кута бачення. 
Наприклад, у нашій днпло-
матії налагодити найкращі 
добросусідські відносини із 
сусідами, не завжди мн крн-
тично й розважно розціню-
смо їх заходи, плини на 
коротку й довшу мсту щодо 
їх культурної політики суп-
роти меншостей на У країні. 
У своїй великодушності мн 
робимо забагато конце-
сій партнерам, в той час не 
ставимо відповідних вимог 
з нашого боку. Але про 
окремі факти слід говорити 
окремо. 

ПРО ЦЕ 1 ТЕ 

Про тіні навколо нас 
Коли збільшаютьсяро 

ки вашого життя, що-
раз частіше відчуваєте 
пустку довкола себе і 
самотність, що вже не 
так бажана, як у моло-
дому віці, коли за нею 
тужиться із різних при-
чин, а особливо за самот 
ністю удвос. 

Це природне явище, з 
яким, однак, не кожний 
може чи хоче погоди-
тися і не кожний сприй-
мас його спокійно чи без-
журно. Бо як тут раді-
ти, коли давно заповне-
ні гамором, сміхом чи 
розмовами кімнати — 
стоять пусткою, як го-
ворити, коли відлунням 
с лише ваш власний го-
лос, як згадувати ясні 
та соняшні хвилини 
життя, як немає з ким 
ці спогади ділити? 

Але у вирі сьогодніш-
нього сповненого подій 
життя, у чеканні на все 
нові переміни соціяльні, 
політичні чи культур-
ні, які приходять у мо-
лодій українській держа-
ві, мало хто із нас — уќ-
раінців — мас час розду-
му вати над своїм осо` 
бистим життям, над 
роками, що летять стрі 
лою, над місяцями, що 
проходять немов дні і 
над тим, що буде з нами 
завтра. Недавно один із 
приятелів, коли розмова 
зійшла на вік, що про` 
минас і на природний 
кінець, який неминучий, 
завважив зі сміхом, що 
смерть не мас часу його 
наздогнати і він її тому 
не боїться. 

Можна, проте, до 
знудження повторяти 
Симоненкові слова ‚‚я 
смерти не боюся", а вона 
таки приходить, хоче 
цього хтось чи ні, а в 
останньому часі вона 
чомусь надто часто за-
бирас старшу віком пе-
редову українську верст-
ву. що меншає і меншає, 
а на її місце ще не з'яви-
лас.ч відповідна зміна. 

Кажуть, що кожну 
людину можна заступи-
ти і ми в це віримо — а 
все ж якось так склада-
еться, що довкола нас 
зникають одні за одни-
ми люди, яких буде таки 
дуже важко, а то і не-
можливо заступити. 

Скільки таких виїмко-
вих одиниць відійшло те-
пер і за кожною із них 
залишається глибокий 

жаль і пустка, для тих, 
які були близькими до 
померлих, приятелями 
чи `знали їхню актив-
ність. на тому чи іншо-
му відтинку українсько-
го життя. 

Хто зможе заступи-
ти Михайла Мороза, 
ЕКА, Богдана Нижан-
ківського, Остапа Тар-
навського, Славка Гор-
динського? І хто засту-
пить тепер Мирона Ле-
вицького, що саме пішов 
за ними? Хто покладе 
такий характеристич-
ний підпис — „Лев" під 
картиною чи рисунком, 
хто кине на полотно 
теплі, жовто-коричне-
ві кольори? 

Як погодитися із тим, 
що на наших очах зни-
кають світочі нашого 
культурного життя у 
невідкличній черзі, а нас. 
що їх знали, з ними пра-
цювали, раділи, товари-
шували, залишається що 
раз менша горстка? І 
стає дуже сумно, коли 
немає вже з ким прига-
дати такого чи іншого 
переживання, оживити 
таку чи іншу подію із 
давніх років, коли немає 
вже з ким ділити споми-
ни про сильветки із ще 
давнішого українського 
життя, які залишили по 
собі неповторний слід. 

До походу тіней дов-
круги нас долучилася ще 
одна — Миронця. Вона 
така ще виразна тепер із 
цапиною борідкою, ру-
дим волоссям і тією ус-
мішкою на обличчі, що 
завжди обіцювала дотеп 
ну заввагу або найнові-
ший калямбур. А поруч 
вже блідіші тіні: ось йо-
го прцятель — темново-
лосий Бен Нижанків'сь-
кий із сантиментальним 
поглядом очей, а тут 
завжди рухливий Слав-
ко Ѓординський з пером 
та карткою паперу у 
вичікуваннірозмови, Еко 
з олівцем, яким відразу 
рисує карикатуру одно` 
го із них, поважний Ос-
тап Тарнавський, ѓото-
вий до літературноїдис-
кусії, Михайло Мороз, 
що ділив любов мім: пенз 
лем, а співом... Безко-
нечний танець тіней, що 
кружляють, на хвилину 
оживають перед очима, 
щоб знову розплинути-
ся і залишити пустку... 

О К А 

Д-р Микола "Мушинќа, 
Пряшів 

ДОСТОЙНИЙ ПАМ'ЯТНИК 
ДОЧКИ БАТЬКОВІ 

IV 
Із публіцистичних статтсй В. Грснджі-Донського 

довідуємося, що він вже у 20—ЗО-их роках подав урядові 
ЧСР конкретні проекти на організацію скотарських 
кооперативів на Верховині, заснування сільськогосподар-! 
ської фахової школи, туристичних органЬацій, профссіо-
иальиого українського театру на Закарпатті та тсатраль-
ної школи, української радіостудїї в Ужгороді. Вже тоді він 
організував літні табори Пласту, боровся за заснування1 

Спілки українських письменників та журналістів Підкар-, 
паття тощо. ф 

Дуже цінними є його статті про діяльність „Просві-, 
ти", рецензії на вистави Земського театру Підкарпатської 
Русн, звіти про святкування річниці народження T. 
Шевченка, сильветки про окремих діячів Закарпаття (А. 
Волошина, М. Бращайка, С. Черкасснка, Марію Карцуб, 
Андрія Кістя та ін.). 

У І2-му томі подано і передрук „АвтобіографіЃ' В. 
Ґрснджі-Донського із збірки „Тернові квіти полонин" 
(Харків, 1928), та архівні спогади „На чужині" з 1952 року з 
підзаголовком „Гіркий хліб". До останнього матеріялу 
редакція долучила примітку: „Невідомо, з якої нагоди і 
для кого був цей спогад написаний" (ст. 225). Відповідь на 
це питання дає дата написання спогаду — І952-нй рік. 

У вересні 1952 року в журналі „Дружно вперед" 
появилася стаття І. Габаля „Буржуазний націоналізм — 
лютий ворог українського народу", в якій серед найлюті-
ших „бур_сувзних націоналістів" було названо й ім'я В. 
Грснджі-Донського. Ця стаття мала для нього фатальні 
наслідки. Захищаючи себе перед необгрунтованим обвн-
нувачснням, він написав відкликання на різні адреси, 
навіть на ЦК Компартії та Генеральний хонсулят СССР у 
Братиславі. Спогад „Гіркий хліб" був адресований його 
закарпатським друзям, які дивилися на Чехо-Словаччнну 
як на оазу демократи, а деякі з них хотіли переселитися 
туди, щоб працювати на українській національній ниві. 

Завершується перший розділ статтями про В. Ґрсн-
джу-Донського та рецензіями на його творчість. Нагада-
смо, що перша стаття „Новий руський поет" (ст. 232-233) 

підписана криптонімом „Ф. T." (1923) належить Фран-
тішку Тихому. Статтю „Відчнт Грснджі-Донського в 
Ужгороді" (ст. 235), підписану криптонімом „К. 3. написав 
Корнель Заклннський. Дуже цінною є рецензія Є. Маланю-
ка на його „Тернові квіти полонин" (ст. 237-240). Є тут і 
передрук з ‚‚Дуклі" (1964, ч. 4) рецензії М. Нсврлого 
першого пряшівського збірника творів В. Грснджі-
Донського „Шляхом терновим" (ст. 248-252) і персд-
рук вступу С. Гостиняка до його „Моїх спогадів", опублі-
кованих в „Науковому збірнику МУК у Свидинќу" (1990, 
т. 15, кн. 2. Самі спогади опубліковано в 8-му та 10 томах 
„Творів".) Однак основу цього підрозділу становлять 
статті про В. Ґренджу-Донського, публіковані в закарпа-
тоукраїнських газетах 1990-91 pp.: ‚Закарпатська правда" 
(шість статтсй), „Ленінська правда" (дві), „Радянська 
Верховина" (десять) та ‚‚Новини Закарпаття" (дві). 

Другий розділ 12-го тому (ст. 297-524) охоплює 
бібліографію творів В. Ґренджі-Донського і статѓей про 
нього. Уклала її Зірка Ґренджа-Донська за допомогою 
цілого ряду кореспондентів, з-поміж яких укладачка 
виділяє Юрія Шерегія та Івана Комлошія. Бібліографія, 
що охоплює 1,293 позиції, зроблена на високому профссій-
ному рівні. Це перша і покищо єдина бібліографія 
багатогранної спадщини Грснджі-Донського. В ній 
вперше розкрито численні криптоніми та псевдоніми 
письменника (Ґ-Д, ВҐДон, Ґедсон, Плеќса Березснко, 
Дядя Вася, Довбня, Брат Орел, Мороз Морозович, Осип 
Рокосівський, Грннь Данилќо, Васюта Міжгірськнй, 
Верховинський та Шувар Березснко). 

Матсріялн в ній подано за хронічним принципом. В 
першій частині — всі досі виявлені його твори (поезія, 
проза, публіцистика, нсдруковані твори), в другій — 
переклади, в третій — матсріялн про його творчість. 
Подано тут репродукції обкладинок майже всіх його 
книжкових видань та часописів. 

Дуже ретельно опрацювала укладачка покажчики до 
бібліографії свого батька. В першому вона подала 
поазбучний покажчик усіх відомих творів Грснджі-
Донського з наведенням їхнього жанру, числа у бібліогра-
фії, тому і сторінки публікації у „Творах". Тут же подано і 
назви непублікованнх творів. У другому покажчику — за 
таким же принципом подано літературу про життя і 
творчість письменника. Третій — представляє тематичний 
покажчик творів опублікованих у 12-ох томах рсцензова-
ного видання. (Шкода, що й тут не подані томи та 

. я к . . . 

сторінки). Далі — поазбучний список 48 окремих книжоќк 
письменника та 12 книжок виданих у співавторстві (з 
бібліографічними номерами) та поазбучний покажчик 
творів нсдрукованих у 12-томнику. Йдеться , в основно-
му, про чужомовні твори (здебільшого угорською та 
словацькою мовами), переклади, загублені або досі не 
виявлені твори, але і агітаційно-пропагаіщні статті, вірші 
та оповідання, писані у післявоєнний період у дусі 
„СОЦІАЛІСТИЧНОГО реалізму" — своєрідна данина пнсьмсн-
ннка добі, в якій йому доводилось жити і працювати. 
Зрозуміла річ, що упорядниця ці малохудожні твори не 
залучила до збірного видання та добре зробила, що навела 
їх у бібліографії. Бібліографію не можна вважати ні 
повною, ні вичерпною. Бракують у ній численні твори, 
публіковані в періодичній пресі. Та все ж таки для 
майбутнього дослідника багатогранної спадщини найвиз-
начнішого українського письменника Закарпаття цс — 
дорогоцінний матеріал. 

Виданням 12-ох томів зібраних творів Василя Ґрсн-
джі-Донського Зірка Ґренджа-Донська побудувала дос-
тойний пам'ятник своєму батькові, який був для неї 
ідеалом любовн до батьківщини, працьовитості., добра і 
справедливості.. Вона не успадкувала від батька ні землі, 
ні будинків, ні нерухомого майна, ні грошей, бо він ніколи 
нічого такого не мав. Зате успадкувала щось більше, ніж 
матеріальні блага: добре виховання, чесність, мораль, три 
десятки виданих книжок і масу рукописів. Книжки її батька 
давно стали бібліографічною рідкістю. ѓЩе більшою 
рідкістю стали його твори друковані у періодичній пресі. 1 
зовсім недоступні для широкого читача були рукописи. 
Вона вирішила зібрати все це в одне видання і свій задум 
довела до успішного кінця. 

Дальший крок мав би бути за Україною. 
Те, що Зірка Ґренджа-Донська видала у 250 при.мір-

никах, потрібно на Україні перевидати масовим тиражем, 
щоб його твори стали загальнодоступними. Вони і справді 
мають що сказати і сучасному читачеві. І зробити це треба 
якомога скоріше. Черезп'ять років—1997 року—буде сто 
років від народження найвизначнішого письменника 
Закарпатської Ўкраїќн. До того часу, крім перевидання 
Його творів, потрібно було би видати монографію про 
його життя і творчість, зняти про нього документальний 
кінофільм, побудувати йому пам'ятник і т. п. Рецензова-
ний 12-томник, зокрема опублікована бібліографія, у 
великій мірі улеѓщують отаку роботу. 



ч. 14a СВОБОДА, СУБОТА. 24-ГО ЛИПНЯ 1993. 

Москва... 
(Закінчення зі стор. ") 

ньої політики ЗСА, внкла-
д-на в посланні прсз. Дж. Мо 
нро до Конгресу 2-го фудня 
1823 року. Ця дсклярація бу-
ла спрямована проти створсн 
ня європейськими держава-
мн нових колоній на амс-
рнканському континенті та 
проти внутрішніх втручань 
у справи американських дер 
жав). 

Можна цього було споді-
ватися, — пише Д. Станг-
лін, — що три основні ком-
понснтн штовхатимуть Ро-
сію в бік експансії, адже ЗО 
мли російського населення 
живе на землях 14-ох ко-
лишніх совстських рсспуб-
лік, .та понад ІОО.ООО ро-
сійського війська так там 
‚‚закліматнзуватися", на-
чебто вже назавжди, і їм ані 
в гадці відтіля забиратися. 
А ще й тс. що тісно переп-
літаються економічні та 
політичні інтереси Росії та 
інших колишніх республік 
СССР 

‚.Союз мас природну гсо-
політичиу сферу ВПЛИВІВ і не 
може залишити без уваги 
справи колишніх совстсь-
кнх республік", - сказав 
Євгеній Амбартсудов, го-
лова Комітету міжнарод-
них справ і міжнародної 
торгівлі російського пар-
л я менту. Речники російсь-
кого уряду нсзадоволсні 
теж з твердої політичної 
лінії України щодо нуклс-
арної зброї на її території. 
Мовляв, твердять росія-
ни, їм треба зайняти гос-
трішнй фронт в обороні 
перед войовничо наставлс-
ННМИ сусідами.., 

Росія, пише кореснон-
лент, — у той же час лицс-
мірно втримує зв'язок із 
напівживою Співдружніс-
тю, але. коли минулого міс-
ця завалилася її мілітар-
на споруда. — російський 
уряд уважає, що лиш він 
єдиний мас право натисну-
ти нуклеарннй ґудзик, який 
колись належав начебто до 
юрисдикції коменданта 
військ СНД, 

Зростають докази. — пн-
шсться в статті, — що ро-
сійськс військо, яке повинно 
відігравати'рол ю носія ми-
ру в етнічних та політнч-
них міжусобицях, розпа-
люс конфлікти, хоча б у 
Грузії, де тамтешній уряд 
бореться проти прнхиль-
ників Росії з району Абхазії. 
І цс „мироносні" росіяни 
посилають туди свої гелі-
коптсрн, літаки, допома-
гаючн абхазцям зброєю 
проти грузинів. Та й зреш-
тою не новина, що Мос-
ква відмовляється відтяг-
нутн свої війська з балтій-
ськнх країн, з України, Гад-
жикистану та інших колнш-
ніх совстських республік. 

Проте найбільш улюб-
лсною зброєю Росії супро-
ти її колоній с шантаж із 
пальною Сіќрѓією. На про-
тязі чотирьох днів, напри-
кінці червня, вона замкнула 
доплив пального Естонії, 
мотивуючи це тим, що ес-
тонський уряд практикує 
‚‚апартеїд", впровадивши 
новий громадянський за-
кон, що заторќўе не лиш 
чужинців, але й 600,000 ро-

сіян, поставивши вимогу, 
щоб вони впродовж двох 
років зареєструвалися, за-
деклярувавшн своє стано-
внще. чи вони хочуть отри-
мати естонське громадян-
ство, чи бажають залншн-
тнся лиш мсшканцямн-іно-
земцями. Цей закон внма-
гас від кожного, хто хоче 
стати естонським громадя-
инном, скласти іспит із знай 
ня естонської мови, що 
вкрай обурило Росію. 

Коли поглибилася крн-
за, російський уряд замкнув 
теж доплив пального до 
Литви і Латвії. Вкінці, під 
тиском Росії, естонський 
уряд погодився вглянутн в 
цей новий .громадянський 
закон, — і тоді щойно, паль-
нс почало знову напливати 
до Естонії. 

Дмитро Павлнчко.іГоло-
ва комісії для Міжнарод-
них Справ України в Вср-
ховній Раді України, про 
цю ситуацію висловився 
так: „Росія дає Естонії, Лнт 
ві і Латвії пальне, алс-затс 
вони мусять бути 'добрими 
хлопчиками", залишаючись 
у сфері впливів Росії. Цей 
стан не є нормальний, але 
Росія не хоче позбутись 
своїх імперських ІЛЮЗІЙ" 

Росія, яка виплатила з ве-
лнкою неохотою іншим рес 
публікам 18 більйонів до-
лярів - готівки, кредитів та 
різного роду допомоги, ВИ-
магас звороту боргів у бру-
тальний спосіб, у той час як 
Захід, коли звертається за 
зворотом боргу ДО Росії, 
вживає куди лагіднішого 
підходу Російський уряд 
каже, що балтійські країни 
винні їм 57 млн. долярів. 
Україна теж у реакції на 
гострі вимоги з боку Ро-
сії. пішла на поступки, і ми-
нулого місяця ширше відчн-
нила кордони Росіі для тор-
пвлі і гўристиќй. Але на 
думку американського ко-
рсспондснта, — все цс не 
вирішує усісі справи. В ін-
шому випадку, колишні рсс 
публіки СССР. доведені до 
крайності, можуть збунту-
ватнся і тоді можливо сиа-
лахнс, а А'може розгорнсть-
ся на всі оці землі иовстан-
ня. 

Більшість ‚.иовонезалсж-
ннх" республік, як іх нази-
вас Д. Станглін. намага-
сться внзвопитися з иолі-
тичного і економічного за-
тиску Росії. Естонія иап-
риклад, зменшила свою за-
лсжність у ресурсах паль-
ного від Роси на 50 відсот-
ків; Литва вирішила побу-
дувати пристань, щоб ім-
портуватн 44 млн. бочілок 
пального, а Україна, щоб 
позбутись російського „опі-
куна" і здобути пальне, хоче 
прокласти дорогу на Близь-
кий Схід. Цс насторожує 
Захід, що побоюється, що 
Україна за енергоресурси 
платитнмс... фахівцями нук-
лсарної технології. 

Однак, зміна способів 
достави пального чи роз-
виток економічних зв'язків 
між державами вимагає ча-
су, і тому стаття закінчу-
с"п.ся не надто оптнмістич-
ною для українців прогно-
зою- ‚-‚Покищо Росія зали-
шаст^ься панівною політич-
ною і)економічною силою 
— ̀у „в доброму і злому": 
„For гзсиег or worse". 

Посвячення пам'ятника 
Є. Коновальцеві і С. Бандері 

Сучасний Богом даний 
момент відродження укра-
інської держави. Церкви 
ставить перед нами ще ба-
гато вимог. Всі ми добре 
свідомі того, що хоч над 
У країною сіяє вже зоря волі 
і хоч промені воскресення 
милують нашу святиню, 
однак до зеніту сонця волі 
ще далеко і дорога нелегка. 
Ще не раз чорні хмари бу-
дуть звіщати надходячу бу-
рю. а сўмерк голоситиме 
близьку ніч. Тому для кра-
щого завтра працюймо ии-
ні, щоб відкинути небсзпе-
ку сучасної України. 

Знову повертаємось до 
вас, дорогі городенчани. 
приятелі й друзі, і вітаємо з 
черговим роком нашого 
перебування в діяспорі. У 
багатьох з нас це вже де-
кілька довгих десятиліть 
нашої фізичної відірванос-
тн від рідних стріх нашої 
Батьківщини та Городсн-
щини. , ,'.. 

Погляньмо, як роки 
йдуть, а з кожним днем той 
час лягає тягарем на душу. 
Образ рідного краю став 
дійсністю, бо Україна віль-
на і ми маємо можливість 
відвідати її. Вже перестає 
бути для нас та відчуже-
ність і віддаль. На наших 
очах відходить одне поко-
ління, до котрого і ми самі 
можемо себе зарахувати, 
відколи вийшли поза межі 
України. Ми всі добре усві-
домлюсмо собі, що це був 
час, коли минула наша мо-

помилки 
У передовій статті „Зая-

ва Леоніда Кравчука" („Сво 
бода", ч. 136 з, 20-го липня 
ц. р.) слід поправити, що 
Росія не є членом НАТО. — 
Ред, 
авііііішііішіішіііішішшіішшішіищ 

І 
ФУНДАЦІЯ І 

УКРАЇНСЬКОГО 
ВІЛЬНОГО 

- УНІВЕРСИТЕТУ 
ЗЗАСЛУГОВУЄ НА ВАШУ 
І ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУ! 

1 Ukr-JnlinFreeUnWerilty 
Н Foundation. Inc. 
І P.O. Box 1028 в 
І ш New York. N. Y. 10276 тђ 

Крайова Управа 
Спілки Української Молоді! 

запрошує українську громаду на 

Урочисте Відкриття і Посвячення 
Нового Юнацького Табору 

на оселі СУМ в Елленвіллі, Н. Й. 
у неділю, 22-го серпня 1993 p., о ѓод. 1-ій по полудні 

святочне посвячення завершать 
ВисокопреосвященнІ Владика Василь з Української 

Католицької Церкви і Владика Всеволод з Української 
Православної Церкви 

Бенкет з мистецькою програмою відбудеться 
о год. 2:30 по полудні. Просимо замовляти місця, 

висилаючи $25 від особи на адресу: 
Ukrainian American Youth Association 

5562 Route 209 
e ienv i l le , N.Y. 12428 

Зн дальшими шформаціями просимо телефон-латн на число: (914) 647-7230 

Напередодні 6-го 

лодість, наш юнацький за-
пал і мрії. Але хоч ми вирос-
тали серед іншого оточен-
ня, все ж таки були духовно 
зв'язані зі своїм народом, 
що тепер починає своє жнт-
ѓя у вільному колі народів. 
Ми гінкі вже не можемо 
замкнути очей на наші нсдо-
лікн на Україні. З псрспсх-
тиви кількох тисяч кіломет-
рів та часу рідний край для 
нас виглядає може не так, як 
ми його бачили і відчули. 
Нам здавалося, що мн були 
відчужені від власного на-
роду, що мн немов зависли 
на якийсь час у повітрі, бо 
відбігли далеко від рідного 

, краю. 
Тому з нашої сторони 

мусимо докласти всіх зу-
силь, щоб Україна не зник-

. ла з цсіггру нашого зацікдв-
лення. Мусимо мати глнбо-
ку віру в нашу Україну та 
ближчу батьківщину Горо-
денщину. Своїм виданням 
збірника „Городенщина" 
ми засвідчили, що наша 
Батьківщина для нас не від-
чужнлася. Наш збірник оп-
рацьований і виданий сила-
ми і заходами самостійно, 
допомагає тепер нашим 
землякам в Україні знайти 
шлях до української прав-
дн, яку заперечувала воро-
жа пропаганда. Всі рсгїо-
нальні видання причинилн-
ся також до відновлення 
історичної соборности Ук-
раїни. тому і праця Горо-
денського Об'єднання над-
звнчайно важна і потрібна 
як на сьогодні, так і на май-
бутнє. Сьогодні, по тяжких 
роках поневірянь, каші бра-
ти і сестри вже працюють 
там над виданням двох до-
даткових томів Городен-
щнкн. Тож ми бачимо, що 
почсрез тисячі кілометрів 
наш збірник, виданий тут. у 
діяспорі. снує нитку духов-
ного зв'язку з Городенщк-
ною. 

з їзду 
Городенщини 

Ми. що ще нині розсіяні 
по цілому світі, вирішили 
відбути ще тут, у діяспорі, 
наш черговий 6-ий З'їзд го-
роденчан, який заплянова-
ний на 18-го і і 9-го вересня 
цього року в Торонто, Ка-
нада, у приміщенні: Ukrai-
піап Welfare Services, 2445 
Bloor Street West, Toronto. 

Тому нехай тих кілька 
слів будуть заохотою до 
дальшої праці, завершім 
виданій двох додаткових 
томів збірника „Городен-
щнна" і цією працею даймо 
вислів, що наша Городен-
щнна є для нас дорогою і 
такою мн хочемо залишити 
її в наших споминах і дос-
лідних працях для наступ-
ннх поколінь. 

. Віримо, що вада очі зар-
жди будуть спрямовані в 
сторону рідної землі, а на-
ше серце її ритмом буде 
битися, бо її серце — це 
наше, бо її кров — цс кров 
наша, бо нарід її — це ми 
самі, і тільки тоді, як пнса-

ла Олена Теліга у „Поворо-
ті", Заметемо вогнем любо-
вн мрії, перейдемо у брід 
бурхливі води, щоб взяти 
певно все, що нам налс-
жить, і злитись знову ЗІ 
своїм народом". 

Наш цьогорічний з'їзд 
це не тільки погляд в наше 
минуле, перед нами стоять 
ще й певні завдання на май-
бутнс, над яким нам треба 
спільно застановитися. То-
му звертаємося з прохан-
ням до всіх наших городен-
чан допомогти нам закінчн-
ти нашу працю, щоб у дов-
шому ланцюгу історії иа-
шої Городсиської землі на-
ше покоління створило здо-
рове кільце і щоб мн залн-
шилн добрий спогад про 
себе у пам'яті майбутніх 
поколінь на землі дорогої 
нам усім Городенщини. 

Тому сердечно будемо 
вас всіх вѓгати, які доціннпн 
вагу нашого з'їзду, щоб 
спільно почуватися об'сдна-
ною частиною Городснсь-
кої землі і великої України. 

Василь Никнфорук, 
голова Об'єднання. 

Село Гординя Самбірсь-
кого району на Львівщині, 
мабуть, ніколи не бачило 
стільки народу, як в неділю, 
30-го травня цього року. 
Зібралося багато людей не 
тільки місцевих, але й ирнї-
халн автобусами з навколи-
шніх сіл, щоб взяти участь 
у посвяченні пам'ятника 
Євгенові Коновальцеві і 

Степанові Бандері. 
У спорудженні пам'ятни-

ка велика заслуга належить 
Осипові Бандирському, 
який живе у Львові, але 
народився в селі Гординя. 
За його старанням достав-
лено граніт і матеріали 
для будови пам'ятника. 
Старанно працювали на 
будівництві члени Руху з 
Гордині Е. Дзюба. О. 
Федак. Гриділь та багато 
інших. 

Місцевий парох о. М. 
Волинський запросив чотн-
рьох священиків, які посвя-
тилн пам'ятник. Отець де-
кан зі Самбора виголосив 
патріотичну промову. На 

Д-р Б. Білаш отримав медалю 
відзначення з нагоди 125-ліття 

Канадської конфедерації 

Д-р Борислав Білаш, ві-
домнй український педагог 
в Канаді, отримав з нагоди 
125-ліття Канадської кон-
фсдерацїї пропам'ятну ме-
далю за його заслуги у шкі-
льннцтві Канади. Про це 
відзначення повідомило 
бюро Генерального губер-
натора. Ця мсдаля надасть-
ся громадянам Канади за 
їхні внески у скарбницю 
кандського життя. 

Д-р Борислав Білаш. 
один з творців української 

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ АМЕРИКИ 
2 Схід 79 вул. 

Ню йорќ, Ню Йорќ 10021 
запрошує 

на "multi-media' фото-інсталяцію 

„СТАРА НОВА УКРАЇНА" 
Л а д и Тетяни Лисняк 

29-го липня по 14-го серпня, 1993 р. 

Відкриття 29-го липня, 6—9 ѓод. вечора 
За точнішими інформаціями прошу 

тел. на число (212) 288-8660 

УКРАЇНА: ПУТІВНИК 
(еиглійсьхою МОїОЮ) 

Видавництво ..Смопосиип". 1993 448 стор з кольорови-
ии І чориобілнин }німками Цімп 27 75 доп включно з поро-
силкою. 

В путівнику подано коротку історію України, гоорафіч-
но положення й економічний потеииіял Q ньому читач знай-
ов: 

— Описові подорожі пс понад 300 украімських Історич-
них міст І сіл з інформація"., про черќви, замки, курорти, иу-
зві, бібліотеки, вищі школи, туристичні маршрути, театри — 
j адресами, числами телефонів, засобами доїзду 

— Адроспр українських і закордонних амбасед I консу-
лятів. 

— Телефонні коди міст і сіп України та країн і міст світу, 
-дресар подорожніх агенцій, плями 25 найбільших міст 
України, малу автошляхів. 

Незамінний довідник для всіх, хто збирається а Україну. 
Можна набувати у книгарні Свободи. 

Мешканці стейту Hto Дхсрі' поамииі долучити ЄЧ стейтового 
продджиого податку. 

в селі Гординя 
відкриття пам'ятника прибу-
ли гості зі З'єднаних СтеЯ-
тів — колишні односсльчз-
нн з Гордині М. Бохна, 1. 
Федак з дружиною, О. Бан-
дерський. 

Осип Бандерський вито-
лосив промову, в якій роз-
повів про великі заслуги 
Євгена Коновальця і Сте-

пана Бандери перед Ўкраї-
ною і українським народом, 
про їх трагічну смерть від 
рук найманців Москви.зѓа-
дав про організування УВО 
—ОУН, про боротьбу укра-
їнського народу за свою 
незалежність під проводом `̀  
Є. Коновальця і С. Банде-

ри. 
Учні під керівинцтвом 

директора Б. Внханського 
та вчителів школи дскляму-
иалн патріотичні вірші, а 
місцевий хор виконав кіль-
ќа пісень. Пізніше у шкіль-
ній залі відбулася гостина. 
яку підготували жінки Гор-

I 
, 

Осип Бандерський 

дині. 

шкільної програми в про-
вінції Манѓтоба, довгі роки 
працював у цій системі та 
був її керівником. Минуло-
го року Канадська Асоція-
ція другої шкільноі мови в 
Манітобі відзначила заслу-
ГИ д-ра Білаша почесним 
обідом, пропам'ятною гра-
мотою та довічним члснст-
вомцкїасоціяціі, Д-р Білаш 
с членом Канадської Колс-
Гїї Учителів, 

Свою кар'єру л-р Білаш 
починав віл наролиого вчн-
теля та директора чотири-
клясноі школи В 1954 році 
був асистентом мовного ко-
ординатора у провііщійній 
системі, а 1969 році — до-
радииком багатокілі.тур-
ности і модерних мов Від 
1975 року викладав мс-
тодолопю української мо-
ви на педагогічних курсах 
Манітобською ушверситс-
ту. В 1964 рот став профе-
сором У ВЎ Кілька разів 
був головою Манітобської 
Асоціяції модерних мов. 
Вік С дійсним членом 
УВАН. був генеральним 
секретарем УВАН в 1983 — 
88 роках, с автором підруч-
ників, численних статѓей на 
педагогічні теми, псрсваж-
но англійською мовою. Від 
1966 року він рслагує ‚‚Ма-
nitoba Modern Language 
Jornar. Був нагороджений 
Шевченківською мсдалею 
на одному з конгресів КУК. 

Д-р Б. Білаш є сином 
учителів, українських піонс-
рів. Його сини і доні Радо-
мнр, Люба, Дарія і Борис-
лав молодший пішли сліда-
ми дідів і батьків, бо мати 
їхня, Доротея, с теж учи-
тслсм. Отже, пропам'ятка 
мсдаля дќѓѓалася в заслу-
жеиу родину педагогів. 

м. м. 

ДИРЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МУЗЕЮ У ЛЬВОВІ 

у глибокій скорботі відмічує чергову волику втрату 
для українського мистецтва 

Із відходом у засвіти видатного львівського 
мистця 

І 
Я 

- ;. 

МИРОНА ЛЕВИЦЬКОГО 
дня 17-го липня 1993 року ' 

Похоронні відправи відбулися н Торонто у дні 
24-го липня 1993 року 

Родині покійного складаємо глибокі співчуття: 

АНДР ІЙ НОВАКІВСЬКИЙ 
директор 

З невимовним жалом ділимося сумною -ќтѓќою 
і родиною, приятелямн І знайомими, 

ідо у вівторок, 29-го червня 1993 р. в Чикаго, Ілл. ' 
з полі Всевишнього відійшов у вічність на 72-му році життя 

і 

бл. П. 

АНДРІЙ ІВАНІВ 
Член ОУН, ОДВУ, РУХ-у. член основних: Спілки та журналу 
„Самостійна Україна" довголітній голова 1 член улрвви 
Видавництва ‚‚Українське Життя", член та довголітній 

директор; член управи УАКРади. 

ПАНАХИЃДА була відправлена а п'ятницю, 2-го лнпкя 
1993 р. о год 7 ЗО воч. в похоронному заведенні Музика а 
Чикаго, Ілл. 

ПОХОРОН відбувся в суботу, 3-го липня з похоронного 
заведеммя до Собору сав. Володимире І Ольги а відтак на 
місцевий цеммтер се. о. Ммколая. 

Залишені у глибокому смутку: 

ш дружина — НАТАЛІЯ 
ш-агри — АДАМ ВОВК s дружиною 

ІВАННОЮ. сином ІГОРЕМ X родиною 
ІВАН ВОВК зі сином ЛЮБКОМ 

з родиноќ) 
СТЕПАН ВОВК з дружиною ОЛЬГОЮ, 

дочкою ОКСАНОЮ І 
ОЛЕКСАНДРОМ М ОНИЧ з родиною 

шевѓрова — КАТЕРИНА ВОВК зі синами 
ІГОРЕМ І ОЛЕГОМ те дочкою 
ДАРІ ЄЮ СТАРО ДУ Б Е Н К О 

з родинами у Льеоеі І Стрию 
племінник — ЯРОСЛАВ СЕНЌІВ J 

з дружиною НАТАЛІЄЮ І родиною 
кузини — д-р ВОЛОДИМИР ІЕВСТАХІЯ 

ЯСТРЕМБСЬКІ 
ГАЛИНА ЯНЧИШИН 
ТЕРЕСА СТУКАЛО 
ДОЗЯ ГАРРАСТ 
АНІТА ЛЯНҐБА8ЕР 
ҐУСТДЖОВЕНКО 
ЕВГЕНІЯ ҐРОХОВСЬКА 
ЙОСИФ І МЕРИЛИН ВОЛОШИН 

родини — д-ро ЮРІЯ І ЕМІЛІЇ Р У С И Н І В ; 
ВОЛОДИМИРА ІІРЄНИ ЌРЮШ. 
СТЕФАНЦ КОВАЛЬСЬКОЇ, 
ВОЛОДИМИРА І ЌСЕНІ КУЧЕРІВ, 
ВОЛОДИМИРА І ОЛЕНИ 

КАШТАНЮКШ з родинами 
та ближча І двльшв родина у ЗСА, КекадІ й Україні 

g У сороковий день відходу у вічність 
будуть відправлені 

ЗАУПОКІЙНІ СВЯГП ЛГТУРПЇ 
в суботу, 7-го серпня 1993 р. а цвркввх; 

Собор сев. Володимира і Ольги Чикаго, Ілл. гоц. 9:00 рмвсу 
се. о. Мижолш-, Торонто, Канада, год. 9:00 ранку 
се. Андрвя, Клівленд. Or., ѓод,800 ранку 
Христа Царя, Філждепьфів, Па- год. Є.ОО ранку, 
я Університетській КвппхцІ, Ліоееи, Бальгія 
У ПрвображенськМ церкві у Львові, Україна 

Про молитви за упокій душі покійного в цей ден%, првсмі% 

Горам опечалена 

е_^ 
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Й Ї Л Ж Й Ж П Р 0 РІЧНУ наРадУ Комісії фундації 
д-ра М. і д-ра О. Ценків 

дації д-ра м . ідейка і д-ра 
Цснка , , Д о б р о т в о р и т и " 
відбулися 17-го червня 1993 
року в приміщенні Т-ва ‚‚св. 
Софія" в Філадельфії. Прн-
сутні були: д-р М. Ценхо, 
фундатор і дорадник; з ра-
менн Т-ва „св. Софія": інж. 
Юліян Головчак, скарбних, 
д-р Романа Навроцька — 
голова Т-ва і д-р Володи-
мир Кліш; з рамснн фунда-
ЦЙ: д-р Орсст Гаарилюк. 
голова Пластової Булави, 
голова Комісії розподілу, 
Степан Гаврнш, директор 
канцелярії ЗЎ АДК, докооп-
тована як секретар (після 
смерти секретаря Романа 
З а в и ц ь к о г о ) д-р Н а т а л і я 
Пазуняк. 

Після відкриття нарад, 
якими проводив інж. Юліян 
Головчак, вшановано па-
м'ять св. п. Романа Завнць-
кого , секретаря , вставан-
ням з місць і однохвнлни-
ною мовчазною молитвою, 
після чого підкреслено йо-
го відданість ідеям фунда-
ції і активну діяльність у 
громаді. 

Першим звітував д-р М. 
ЦСнко, який пригадав, що 
фундацію засновано 1982 
року після смерти св. п 
Володимири Цснко і з наго-
дн 90-ліття Патріярха Йо-
сифа М е т о ю ф у н д а ц і ї с 
виділяти відповідні фонди 
на важливі почини, зокрема 
для розвитку українського 
релігійного і громадського 
жвття Фундація днспонус 
сумою 105.127 72 доѓ.. Це 
капітал, відсотками з якого 
розпоряджас комітет фуи-
ддціі, виділяючи певні суми 
на цілі, визначені комітс-
том. Сам капітал непоруш-
ннй. тому фундація с пос-

тійною За час П існування 
виплачено вже суму, що 
перевитўе 63,000 дол. Д-р 
Ценхо висловив глибоку 
подяку інж. Юліянові Го-
ловчакові, скарбникові фун-
дації, за його фахове всдсн-
ня фінансових справ фунда-
ції, при тому, що водночас 
він с фінансовим рсферен-
том Т-ва „св. Софія" Д-р 
Цснко п о в і д о м и в , що у 
зв'язку з тим. що останньо-
го року зменшилися відсот-
кн від капіталу, батько і син 
— д-р М. Ценко і д-р О. 
Цснко вирішили виділити 
особист і фонди на деякі 
важливі цілі через Т-во ‚.св. 
Софія", а саме: 

виплачено 5,000 дол Ви-
давництво Дитячої Літсра-
тури (голова Л, Храялнва-
Щур) на видання пов іст і 
.‚Михайлиќ'` Марії Дмит-
ренко для України, що мас 
велике виховне значення. 
Повість прославляє гсроіч-
ннй вчинок хлопчини в про-
цссі боротьби за визволсн-
ня України, що внступас як 
антипод до зрадника Пав-
ліка Морозова за соостсь-
кого режиму. Тираж в кіль-
кості 200.000 примірників 
чжс розійшовся в Україні; 

На придбання і розбудо-
ву амба сади України у Ва-
шінѓтоні пожертвувано 1.000 
дол 

На розбудову Пласту в 
Україні пожертвувано 1.000 

лол з тим. що в наступних 
роках латки повторяться 

Н а б у до в у пам'ятника 
Тарасові Шевченкові ^ Льво 
ві передано 2.000 дол 

Окрім і оі о. не чсрсі І-во 

TR IDENT TRADE GROUP 
UKRAINIAN GIFT SHOP 

що впродовж 4-о ї років спеціалізується 

ВИСИЛАНН І ПАЧОК в УКРАЇНУ 
повідомляє українську громаду про 

ВІДКРИТТЯ НОВОЇ КРАМНИЦІ 
в Н Ю ДЖЕРЗІ . 

Адресо крамниц і: 

DNIPRO 
698 Sanford Avenue a Newark, N.J. 07106 

Tel.: (201) 373-8783 

В наших крамницях иоина придбати різноманітні українські 
` о м р и . а також електроніку на 220 V 

НАШ ВИСИЛКОВИЙ СЕРВІС В К Л Ю Ч А Є : 
Доставў а Україну безпосередньо адресатові — 

. Пачок мором 
' Пачок літаком 
. Стандартних продуктових пачок 
' Доларів 
. АВТ, багато Іншого 

UKRAINIAN GIFT SHOP 
11758 Mitchell Street a Detroit. Ml. 48212 

(313) 892-6563 
. V W ^ W M W f f r y ^ y y W ^ r ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ f f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ f f W W W 

„св. Софія" фундатори пе-
редали І.ООО дол. на засну-
вання Т-аа ,,Відроджсния" в 
Україні. Цісю акцією зай-
масться редактор журналу 
‚‚Розбудова Держави" Вік-
тор Терен у Києві. На роз-
будову музею ім. Лесі Ук-
раінкн в Ялті Крим (голова 
Світлана Кочерга) виділено 
500 дол. Загальна сума по-
жсртв становить 10,500 
дол.. що прийнято з прнз-
ианням ‚тля фундаторів. 

Інж Ю Головчак прсд-
ставнв присутнім одержані 
листи в справі допомоги. 
Після обговорення всіх про-
хань t узпдненкя з касовн-
ми можливостями пркзна-
чено такі суми для випла-
чення: 

На стипендії для студсн-
тів в Бразилії 1,500 дол.; 

На будову греко- като-
лицької катедри в Києві — 
І,ОСО дол (для передання 
особисто Патріярхові Кар-
диналові Іванові Любачів-
ському), 

Призначено 500 дол. для 
розбудови СУМ на сході 
Украіни (на руки д-ра Ігоря 
Мірчука); 

500 дол призначено на 
Світову Спілку Украінсь-
ких Вчителів (на руки мґра 
Зенона Ќвіта), 

Суму 400 дол передано 
на розбудову і"реко-католи-
цькоі церкви в Перемишлі 

(на рухи о.-диякона Й. Чіти); 
Видиісно 400 дол. на ви-

ховання майбутніх свящс-
ників у пам'ять двох внзнач-
ннх отців, уже покійних 
о сен Юліяна Татомира ю 
д-ра Ізндора Сохоцького 

(історика) (на руки Єпнско-
па Юлія на Вороновсьгого, 
що завідує духовною семи-
нарісю у Львові), 

На УКУ в Римі 1,000 
дол.; 

На відновлення діяльнос-
тн Т-ва „Мста" для під-
трн.мкн українських подруж 
призначено ЗОО дол.; 

На заснування Т-ва „Про 
світа" на Кубані (Красно-
дар) призначено 500 дол. 

На Т-во „Діти Псремиш-
ля" приділено суму 400 дол. 
(на руки Поповської)`, 

На пропозицію д-р Р. 
Навроцькоі призначено 300 
дол. на соціяльно-психоло-
пчннй вишкіл Збройних 
Сил України. 

В доповненні поінформо-
вано, що минулого року на 
потреби часопису „Наше 
Слово" (Польща) виділено 
500 дол. Також минулого 
року виплачено вкладку 
„Добродіїв" до СФУЖО за 
три роки в сумі ЗОО дол. На 
ансамбль „Сизокрилі" (Ро-
ма Прийма) виділено в 1992 
році 500 дол. З особистих 
фондів д-ра М. Цснка і д-ра 
О. Цснка виплачено суму 
500 дол. на діяльність д-ра 
М Мушиикнна Пряшівщи-
ні, а також 500 дол. на виш-
кіл священиків в Аргентині 
(на руки о. Свищўќа). 

Д-р Романа Навроцька 
зробила заключне ствсрд-
жсння, що в основному по-
жсртвн йдуть на укріплсн-
ня принципу християнської 
д у х о в о с т и — на студі ї в 
Римі, у Львові. Івано-Фран-
ківську. Тернополі т а в Кнс-
ві, 

На закінчення д-р М. Цсн 
ко подякував за конструк-
гнвні наради 

Н. П . 

Листи з України 

ВІНСЕНТ ФОСТЕР, мол , заступник радника Білого 
Дому та близький приятель ще з дитинства президента 
Бидла Клінтона, у вівторок, 20-го липня, на здивування 
всіх йому близьких осіб покінчив самогубством. Хоча 
поліція та речники Білого Дому кажуть, що нсмас жодних 
підстав трактувати цс як щось інше крім самогубства. Од-
наче. ніхто не може зрозуміти', що було причиною ціѓї тра-
гсдіі 
КОЛИШНЮ КОРЕСПОДЕНТКУ телевізійної мережі 
Ей-Бі-Сі у Білому Домі Кстлін дсЛаскі призначено на 
посаду головного речника Пентагону К дсЛаскі, якій 
всього 33 роки, прийде на місце Всрнона Гірді, мол., що 
перейшов працювати до бюра секретаря Департаменту 
оборони Лсса Еспіна. Пентагон ствсрджус, шо К. дсЛаскі 
буде першою жінкою на цьому пості 

Відвідуючи Бразилію, го-
лова Товариства „Україна" 
і Української Всесвітньої 
К'оординаційної Ради Іван 
Драч на прийнятті у Хлібо-
робсько-Освітньому Союз і 
і Українсько-Бразнлійсько-
му Ќлюбі в Курнтибі, між 
іншим, дужо хвалив Тсрно-
пільщину через великий 
патріотизм тернопільчан. 

Наступного дня я одср-
жав листа від дальшої на-
шоі родини з Бережан. З 
огляду на таке захоплення 
1 Драча Тернопільщиною, 
думаю, що зміст листа буде 
цікавий не тільки для нашої 
діаспори, але й для мсшкан-
ців України. Пише цього 
лисѓа звичайна селянка зі 
села Потуторн, але з яким 
високим розумінням укра-
їнської політики в новона-
роджсній Україні! Ось що 
нона пише: 

..... Ви запитували, як у 
нас справа з релігією і полі-
тична ситуація. Релігіяў нас 
відродилася в повному ро-
іумінні слова. Старі церкви 
відрсмонтовують. А де не 
було церкви — б у д у ю т ь 
нові. Люди звернулися до 
Бога. І старі, і молоді хо-
дять до церкви. Президент 
Кравчук г о в о р и в , що як 
г о с п о д а р будўе , то сім'я 
бідує. Ціни підскочили у нас 
на товари і продукти біль-
ше, ніж у сто разів. Закони 
видаються і то багато зако-
нів. Але що з того, як ті 
закони не діють. І немає 
твердої влади на місцях. 
Багато вивозять продуктів 
з України, а також різних 
промислових товарів. Ви-
возять у Москву, у Прибал-
тику, Польщу. Через тс, шо 
нсмас у нас кордонів. Якщо 
б встановили тверді кордо-
ни, може б і менше ВИВОЗН-
ли. У нас вже поробили 
замість колгоспів селянські 
спілки. Тепер вільно можс-
мо висловити свою думку, 
вільно говорити і не боїмо-
ся, що тебе підслуховують з 
боку Але є старі кадри, які 
тільки поверхнево змінили 
свої погляди, а в середині 
думають, якби вернути ста-
ру владу Але цс їм вже не 

Хор ‚‚Вепіівка" давреат міжнародного 
конкурсу у Валії 

На фото вгорі — хор ..Веснівка", посередині диригент Квітка Зорич-Кондраиька. 

На початку липня ц, р 
відбувся у Валії. в місцсвос-
ті Ланґолен, міжнародний 
хоровий конкурс, у якому 

взяли участь найкращі хори 
різних країн світу. У катего-
рії народної пісні першу 
нагороду здобув хор „Всс-

нівка" з Торонто, Канада. 
Переможно продзвеніла на 
світовому форумі наша ук-
раїнська пісня! 

вдасться зробити, тому що 
колесо історії назад не по-
всрисш. І дякуємо Богові, 
що за 70 років Україна вста-
ла з колін..." 

Аналізуючи зміст листа, 
констатуємо, що якби не 
відбувалося дальше погра-
бування України, що там не 
було б так зле. 

За кілька днів прийшов 
другий лист, з Києва, від 
депутата Київської міської 
Ради народних депутатів, 
зміст якого з однієї сторо-
нн с потішаючий, але і сум-
ний з другої сторони. 

Д е п у т а т пише : , , . . . Ви 
вважаєте, що українці по-
винні об'єднати свої зусил-
ля, щоб закріпити незалеж-
ність. Цс так, і всі це добре 
розуміють, але на ділі вихо-
дить інше. І розмежування в 
суспільстві вже не йде за 
компартійною ознакою, а 
зовсім по інших критеріях. 
На полі зубожіння і загаль-
ного нігілізму серед партія-
них верств, на верхах все ще 
чубаються за владу. Хоч, 
зрозуміло, що тепер нам 
потрібна тільки консоліда-
ція для розбудови своєї дср-
жави. 

Комісія Київської міської 
Ради проводить значну ро-
боту щодо відродження ух-
раїнської духовностн, куль-
тури, мови. В цьому році 
87% малюків міста пішли 
до українських перших кля-
сів. Всі дитячі садочки міс-
та вже переведені на внхо-
вання українською мовою. 

Але, на жаль, не всюди 
процес духовного відрод-
жсиия йде так, як хотілось 
би. Особливо турбують ве-
ликі регіони України: Дон-
бас, Крим, Одещина. Та й в 
Києві для комісй є чимало 
роботи. Доводиться конс-
татувати, що на сьогодні 
економічна і політична си-
туація в Україні вкрай склад 
на. Шовіністи й зруснфіко-
вані оборонці вже збирають 
підписи для запровадження 
російської мови як держав-
ної. Тому сидіти склавши 
руки нині не можна. Дсмок-
ратичиі сили в Україні по-
вннні з г у р т у в а т и с я , щ о б 
відстояти свою нсзалеж-
ність". 

Слушно я сказав наодно-
му мітингу Товариства 
„Просвіта" в Києві минув-
шого року, що ще будемо 
мусілн пройти довгий тер-
ннстий шлях аж до повного 
затвердження иезалежнос-
ти України. 

Д-р Михайло Рубіиець 

ЄВШАН 
КНИЖКИ . АВДЮ КАСЕТИ. 
КОМПАКТНІ ДИСКИ . ВІДЕО 
КАСЕТИ Т І ПІДРУЧНИКИ ДО 
НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ те 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ. 

Телефонуйте безплатно т і 

іа-о"плйто наш КАТАЛОГ 

1-800-265-9858 
P.O. Box 325 В-псол-ilcld 
Quebec. Canada. H9W 5Т8 

Пакунки до України з різноманітностями: 
КОРАБЛІ, ЛЃАКОМ. СУГЄ-аСІТЕСОМ. 

Харчові пахўнќи на будь-який смак. Листи до України. 
JBEtf OKSANA Int'l Trade. Inc. (908) 925 - 0717 

-̂h-Ь-̂ -̂ -̂kA -̂'̂ -'-t -̂̂ -fc -̂̂ -' ' - ' -І-- А^М^^^^^^М^УМЦ^ШММЬ^М^^М^^МЛ 

SELF RELIANCE (J.C.) 
FEDERAL CREDIT UNION 

Provide-, wide range of financial tervictt lo itt members: 

a Saving-, cerlificaioi of de'poeit 

U No fee IRA and Checking Аесоипт-

Ш Variouj types of loans 

ш Direct deposit of pension and Social Security 
benefits 

Offers eonvlnlent business hours and co--p#Htive rotes 

fully insured by the federal govornmonl'. 

Come to visit our office and Ь^отв a member today. 

Monday: 9 AM. — 2 P.M. 
Tuesday: о AM. — 7 PM. 
Wednesday: о AM. — 2 fM. 
Thursday: 9 AM. — 2 P.M. 
Md-y: 9 A.M. — 7 P.M. 
Saturday: 9 Д.М. — 12 P.M. 

558 Summit Avenue 
Jersey City, NJ. 07306 

(201) 795-4061 
' i n i r , . „ . - , . - - ^ ^ - ^ - ^ . 

OFUNEKAI. OARECT0R.S# 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Займається похоромаии 
в BRONX . BROOKLYN , 

NEW YORK І ОКОЛИЦНХ 

Л Ў І С НАЙҐРО — директор 
Родина Д М И Т Р И Ќ 

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

(212)674-2568 

LYTWYN o. LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Sorvlces Are Aveilablo 
Anywhere in New Jorsoy 
Також зайиасмося noxopo-
иами ча цоинтарі о Баомд 
Бруку і перенесенням Тпін-
них Останк ів з різних краіи 

саіту. 
UNION F4JNERAI НОМ.Е 
1600 Sluyv-wnl Av-nue 

(corntf Slonley T.rr,) 
UNION, N.J. 07083 

1900) 964-4223 
(201) 375-3555 

Від 1928 

SENKO 
FUNERAL HOMES 

ПОХОРОННЕ 
ЗАВЕДЕННЯ 

СЕНЌА 
Є диме . Н ю йорќу похорони, м-
м д - м и , -л-сишсом І ‚пр-іите-
пем мого с у-р.инсиса родима. 
" тржднційн) yxpalHCv-l успу-

ги, що проаод-тьса осооисто. 
. ОргікЬацЬі поюроніл у Врук-

піні. БромксІ. Кю йорќу. KUH-
сі. Ломѓ АйлекдІ тощо. 

' На ісіж L-umripm, .клю-мо і 
щинтеряии с-. Д у м І С І Аи-
pta. 

' Органиу(-ю иішн-родхі пџ-
рекз-ніоі. 

' Зич лою ПОПЗГОДЖОИНЯ похо-
роміа. 

HEMPSTEAD FUNERAL HOME ' 
89 Penlntula Blvd 
H-mp,!ctd. NY. 11SS0 
51--481-74M 

SENKO FUNERAL HOME -
S3-1S Ptnoni Blvd. 
J.malcx. N.Y. 11432 
1-ГИ-4И7-1ТМ 

SENKO FUNERAL HOME-
213-215 Oedlord A-enu. 

Brooklyn. N.Y. 11211 
1.718-348-4418 

24 ГОДИНИ НА ДОБУ. 7 ДНІВ 
НА ТИЖДЕНЬ. 

е SERVICE 
Украк‡сма фірма „КАРПАТТС 

Зайиастьсл роионтамм І перобудо-
оою поиіо ( під-апьннх приміщень ` 
(bsml). Plumbln-, Balhrooms, Tiles, 
Electric. Carpentry, Welding, Roofing, 
Brick Pointing. Painting and Deco-

ratlng. Fully Insured. 
ТИ : (711) в07-Є73в ' ш ш 

М І С І - К А Р П А Т И 
120 Runnymede Rd., Toronto, Out, 
M6S 2Y3, Can..Td.: (416)761-9105 
Лосилойте через line: 

- речооі І харчооі пачм^ 
- гроші листи, теларсжУИ 
- трактори аотомооТлі: 
- товари для дому та Інше 
По -ЛЃІЗЛОЃ іелефсиуЛш ІО ІЮМКг 

І -вОО-265-7189 
Ш у к а є м о нових агснтіп , 

високі комісійні! 

' єн 
?б^`ігіі АїСПІІС 

і Tel І?І?І 473-36ГЛ 
всі ШКІЛЬНІ КНИЖКИ ПРОСИМО 
ЗАМОВЛЯТИ . АРЦІ. На складі 
кимж-ц ВСІХ амде(кицта. Одержи-
те на слідуючий день після ткпефо-

нічного замоклекня. 

Р О З Ш У К И 

РОЗШУКУЮ 
СВОГО РОДИЧА 

ПЕТРА ОРІЯНА 
нар. в 1914X15 р м Стрий, 
Україна, що емігрував до 
ЗСА в 1940 р. або пізніше 
разом з матір'ю. 

Писати на адресу 
Teresa TarXowska — Adi 

5450 W. Windsor 
Chicago. Ill 60630 

тел (312) 736-8242 

ПРАЦЯ 

Пошукуємо ЖІНКУ 
до опіки HDOX мапнх дітей і ао-
машньоі господарки НІЧЛІГ І 

харчування на МІСЦІ 

Ten.: (616) 796-7322 

Пошукуємо ЖІНКУ 
до о п і к и д в о х д і т е й 
шкільного віку І до 1'Л року 
дитини та до ѓтѓќої доиаш-
ньоі праці. 

Тел.: (201) 857-2704 
після 7-ої веч. 

† 
ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 

ГЕЛЕНА ЯКОВЕЦЬ член У Н С 
В Ідд . 328-го Т-аа „Просв іто" а 
Кліаленді, Огайо померла 8-го 
березня, 1003 року на 60-му році 
життя. Нар. 1832 року а БІлору-
сП. Членом У Н С стала 1963 ро-
ку. Залишило у смутку м у ж а 
Івана, доньку Тересу з м у ж е м 
Михайлом та дітьми Сонею та 
Михайлом , доньку Ірину 1 сина 
Стефака . Похорон відбувся 10-
го березня 1983 року на ціинта -
р і саа. Петра І Павла в Пермі 
Огайо. 

Вічна їй Пам 'ять! 

Б. Коам, секр . 

ЕД ІТ ПОБУР член У Н С ВІдд. 
150-го Т-аа їм. Богдана Хмель-
ницмсого в Бруклнк І , Н.Й . по-
мерла 31-ѓо січня 1993 року на 
Є 4 - и у році ж и т т я . Нар . 1928 
року в Німеччині. Членом У Н С 
стала 1882 року . Залишила у 
смутку мужа Василя, дві донь-
ки з родинами, сина Василя, 
маму я Канаді та ближчу І даль-
шу родину в Америці І в НІмеч-
чииі . П о х о р о н відбувся 4-ГО 
лютого 1993 року на цвинтарі 
св. Духа а Гешттоќбурѓў , Н.Й. 

Вічна їй Пам 'ять! 

Управа 

СТЕФАН ҐОНЗА член У Н С В Ід-
ділу 38-го в Обирн, Н .Й . помер 
11-го квітня 1993 року ќа 77-му 
роц і життя . Нар. 20-го травня 
1817 року в Обирн , З С А Чпе-
иом У Н С о т и 1945 року. Залм-
ш н і у смутку Гален, Джеклин, 
Ґері І Мері Ґокз!в. Похорон аід-
бувся 14-го кхітия 1993 рожу на 
цвинтарі св. Йосифа а ОСири, 
а й . 

Вічна йому Пам"ять! 

Едвард Ґуамлях, оекр. 

М И Х А Й Л О ЙОЗЕФНК член УНС 
В Ідд. ЗОв-го в ПІнднн , Н Д ж . 
помер ЗО-го ісаітк- 19D3 року на 
90иіу році життя. Нарадився 
10-го березня 1009 року а Гали-
чкні , У -рМна. Членом У Н С сѓаа 
1941 року . Залмшна у са.гугку 
дружину Марѓврету, Похорон 
B L - 6 J - K H на цаннтвр 
Ґврдвмс у Я М м Ворт , 

й о м у Пам"ять! 
Анка Ж у й к о , секр . 

СВЯТОСЛАВ ЃОРДИНСЬКИЙ 
член УНС ВІдд. 27-го Т-ва 
„Орлик" в Нюарку, Н.Дж. помер 
8-го трааня 1993 року на 88-му 
році життя. Нар. 30-го грудня 
1906 року а Україні. Членом 
УНС ста- 1980 року. Залишив у 
смутку дружину Мирославу (Ча-
пельську), Ѓординську, Ладу 
Каллат І Парнеў. Похорон від-
буася 12.ro травня 1993 року на 
цвинтарі св. Андрія в Бавид 
Бруку, И-Дж. 

Вічна йому Паіі"-тьІ 
-

Р. Л алнчлк, сокр. 

ВАСИЛЬ ФЕДУСКА член УНС 
ВІдд. 181-го Т-ва їм. се. Василія 
а Ембридж, Па. помер 27-го 
трааня 1993 рому на 64-му році 
життя. Нар. 26-го січня 1929 
року у Фар Овкс, Па. Членом 
УНС сѓаа 1962 року. Залишив у 
смутку дружину Евепин, дітей 
— ЛІнду КоюаІ І Била, внуків 
ВалерІ і Коллін. Похорон аід-
буяся 31-го березня 1993 року 
на St. Jomos Cemetery In Sewick-
ley. Pa. 

Вічна йому Пам"ят-1 

Микола Дяхоасмсий, секр. 

ОЛЕГ МУЗИЧЕНКО член УНС 
ВІдд. 15-го Т-ва „Україна'' у 
Вашіжтоні, Д.К. помер 21-го 
кііткя 1993 року на 85-му році 
життя. Нар. 1MB року а Одесі, 
Україна. Членом УНС став 1960 
року. Залишив у смутку дочку 
Наталку а родиною. Похорон 

'Відбувся 2в-го квітня 1993 р. на 
St LeO Cemetery In Tully, N.Y. 

Вічка йому Пам'ять! 

Оснп Зинюк, секр. 

ОЛЬГА ВУДІ член УНС ВІдд. 20-
го Т-ва „Згода" у Вороен, Мяш. 
померла 10 трааня 1993 року на 
71-му році життя. Нар. 17-го 
жовтня 1921 року в Гемтремку, 
Миш, Членом УНС стале 1959 
року. Запиши па у смутку мужа 
Иоггтарв, дочку Керол Палмер, 
сина Роберта І внукі-. Похорон 
аідбуося 13-го тр вві ія19Ю року 
на цвинтарі St. Clomone In 
Centartlne. Mich. 

Вічна їй Пам-ятьі ' . ; 

Р. Куромеь, оекр. 


