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КРИМ IҐНОРУЄ ЗАКОНИ УКРАЇНИ 
Київ(УНIЛР). - Тут у 

вівторок, 18-го квітня, 
провід Народного Руху Ук
раїни поширив заяву, в якій 
сказано: "З часу ухвалення 
Верховною Радою та Прези
дентом України рішень, 
спрямованих на подолання 
глибокої кризи в економіч
ній, соціяльній, управлінсь
кій сфераx у Криму щодо за
безпечення безперешкодної 
дії українського законодав
ства на всій території держа
ви, діяльність керівництва 
та частини депутатів Верхов
ної Ради Автономної Респуб
ліки Крим послідовно спря
мовується на ігнорування за
конів України, стимулюван
ня процесів дестабілізації на 
півострові. Логічним кро
ком у цьому процесі став 
виступ голови Верховної 
Ради Автономної Республіки 
Крим у Державній думі Ро
сійської федерації з накле
пами на органи державної 
влади України та закликами 
до втручання Російської фе
дерації у внутрішні справи 
України". 

Центральний провід НРУ 
вважає, що існування крим
ської автономії є постійним 
чинником дестабілізації на 
півдні України, що гальмує 
процес ефективних реформ. 
Тому Рух пропонує уxвалити 
на державному рівні рішен
ня про усунення джерела на-
пружености в Україні, тоб
то, скасування територіяль-
ної автономії Криму. 

Голова Верховної Ради 
Криму Сергій Цеков, висту
паючи 14-го квітня в росій
ському парляменті, сказав: 
"Крим усією душею прив'я
заний до Росії, але не може 
відкрито про це заявити, ос
кільки боїться спровокувати 
конфлікт між Росією та Ук
раїною. 3вернутися до депу
татів Державної думи Ро
сійської федерації мене спо
нукала безпринципність сві
тового товариства до не-
справедливостей, що допус
каються у ставленні до Кри
му. І в першу чергу ми зди
вовані й розчаровані пози
цією Росії, на підтримку якої 
завжди сподівалися". Далі 
Цеков сказав, що Президент 
Кучма постійно здійснював 
політичний та економічний 
тиск на Крим, не зважаючи 
на те, що став Президентом 
фактично завдяки кримсь
ким виборцям. 3а словами 

Цекова у Криму 65 відсотків 
населення становлять росія
ни, а разом з іншими, які 
вважають себе росіянами, це 
число становить 85 від
сотків, тому "неповага до 
Криму з боку Росії, це - не
повага до самої Росії". 

Перед виступом Цекова в 
російському парляменті де
путат Росії Іван Рибкін за
стеріг, що його виступ може 
ускладнити українсько-ро-
сійські відносини, але за на
дання Цекову слова прого
лосувало 234 депутати Дер
жавної думи, що становить 
52відс. 

Після виступу Цеков дав 
у Москві пресову конфе
ренцію, сказавши, що Крим 
не може вирішити своїx про
блем без допомоги Росії. 
Представляючи гостя, Кос
тянтин Затулін назвав ви
ступ Цекова в Державній ду
мі "мужнім вчинком". Це
ков сказав, що його виступ 
не суперечить міжнародним 
правовим нормам, а Прези
дент Кучма сам порушив за
кони власної держави і між
народні зобов'язання, скасу
вавши конституцію та інсти
тут президентства Криму. "У 
Росії ж ми заручилися під
тримкою й обіцянками про 
реальну допомогу з боку пев
них впливових політичних 
с и л " , - розповів Цеков жур
налістам, відмовившись на
звати ті сили й конкретні об
сяги обіцяної допомоги. 

К. Затулін додав, що Ук
раїна чекає, щоб Росія виз
нала її кордони, "які ніколи 
раніше не існували, як ніко
ли раніше не існувало Украї
ни як держави, це факт істо
ричний". З цим погодилась і 
присутня на пресовій конфе
ренції дружина колишнього 
кримського президента 
Юрія Мєшкова, яка сказала, 
що прибула просити прези
дента Б.Єльцина і депутата-
тів Росії про захист Криму і 
сприяння у відновленні пре
зидентських прав Мєшкова. 

Секретар Ради національ
ної безпеки України Володи
мир Горбулін, коментуючи 
виступ Цекова в російській 
Державній думі, сказав, що 
він не сприяє поліпшенню 
відносин між Україною і Ро
сією, а той факт, що росій
ський парлямент запросив 
Цекова, свідчить про вели
ку зацікавленність Держав
ної думи подіями у Криму. 

ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ Г. УДОВЕНКА 3 
ПРЕДСТАВНИКАМИ УАКРАДИ ТА УККА 

Ню Йорк. - В понеділок, 
17-го квітня ц. p., в примі
щенні генерального консуля-
ту України відбулась зустріч 
міністра закордонних справ 
України Геннадія Удовенка з 
представниками централь 
українців Америки, Україн
ської Американської Коор
динаційної Ради та Українсь
кого Конгресового Комітету 
Америки. В зустрічі взяли 
участь крім Г. Удовенка, та
кож дипломатичні представ
ники України амбасадор Ук
раїни до Об'єднаних Націй 
Анатолій Зленко та генера
льний консул України в Ню 
Йорку Віктор Крижанівсь" 
кий. Запрошеними на цю 
зустріч представниками УА-
КРади були: Уіяна Дячук, 
Євген Стаx1в, Володимир 
Соxан та Андрій Ластовець-
кий, а представниками УК
КА були: д-р Аскольд Ло-
зинський, інж. Євген Iваш-
ків. Лев Футала та Євген 
Гановський. 

Міністер Г. Удовенко до
кладно розказав про стан 
справ в Україні, а зокрема 
про свою діяльність в ді
лянці закордонних справ. Він 
ствердив, що Україна посту
пає вперед до повного утвер
дження своєї незалежности. 

що повороту 13 
обраного шляху не може бу
ти, хоч економічно Україна 
залежна від сусідів СНД, а 
зокрема Росії. Міністер та
кож поінформував учасни
ків зустрічі про значну по
праву відносин, справді те
пер приязних, до України 
Америки і Канади. Він при
знав при цьому великий і ва
гомий вклад українських 
громад в цих країнаx і про
сив провідників громад пра
цювати дальше у цьому на
прямі, впливаючи на Уряд, 
Сенат і Конгрес. 

Після коротких запитів та 
відповідей міністра всі учас
ники зустрічі були запрошені 
на перекуску, в часі якої ще 
продовжувались приязні роз
мови на порушені в доповіді 
справи. Накінець прийняття 
відспівали „Многая літа" 
учасники міністрові Г. >йoвeн-
кові та подякували амбаса-
дорові А. Зленкові і генераль
ному консулеві В. Крижанів" 
ському за зустріч та прийнят
тя, висловлюючи при цьому 
побажання господарів і гос
тей, щоб подібні зустрічі від
бувалися у майбутньому 
для скріплення співпраці 
дипломатичного корпусу з 
українською громадою тут. 

У^ ЛьіЗОіЗІ іЗІдЄуЗетьсм з'їзд 
eijviHCi3ucmie riepejvtuiujjji 

Торонто. = Земляцтво 
„Перемищина" отримало 
вістку зі Львова від Юві
лейного комітету, де подана 
точна дата з'їзду колишніx 
учнів перемиськиx гімназій. 

Відкриття і перша поло
вина з'їзду відбудеться у 
Львові в дняx 29-ГО і 30-го 
серпня, а друга в Перемишлі 
31-го серпня і 1-го вересня. 
Учасники переїдуть автобу
сом (дві години їзди) до Пе
ремишля для продовження 
з'їзду з цікавою програмою, 
включно з відкриттям укра- Середа, голова Т-ва 
їнської гімназії в Перемишлі сяння". 
1-го вересня. Спільні прогу
лянки, відвідини нам'ятко
вих місць і спільна товари
ська вечеря закінчать з'їзд. 

Iніціятори З'їзду пляну-
ють видати пропам'ятну 
книжку Перемишля, яку 
можна буде набути вже на 
з'їзді. Як відомо, у Львові і 
поблизьких містаx є сильна 

група КОЛИШНІx першишля-
ків, які почали працю над 
виданням цієї книжки, в якій 
буде теж список пріз-вищ 
усіx гімназистів. Адреса 
куди слід посилати дані про 
себе або дотичні матеріяли з 
шкільних часів, статті1, спо
гади, світлини, як також по
жертви на видання: Україна, 
290008 м. Львів, пл. Ринок 
17, Товариство „Надсян-
ня";тел.: (0322) 72-58-З2, З4
04-О1 Ірина Шостаківська -
голова комітету, Володимир 

Над-

Чи кактуси спраєді бормтьсм за існуеанн^і? 
Джерзі Ситі, Н. Дж. (О. 

Кузьмович). - Розмова з 
мисткинею Аркою 0ЛЄНСЬ" 
кою-Петришин ніколи не я 
ялова чи нецікава. Тому і 
тим разом, коли вона знов 
заходить до нас, щоб пові
домити, що після 10 років 
готує нову виставку своїx 
картин в Українському Ін
ституті Америки, ставимо 
питання чи і після так три
валого часу, кактуси далі є 
незмінним предметом її мис
тецького зацікавлення та ін
терпретації. Отже розпочи
наємо дискусію на теми різ
них аспектів мистецтва і 
мистців, що завжди на її 
думку вибирають тему, 
якою можуть щось віддзер
калити і щось свого сказати. 

- Значить у вас кактус 
має дуже специфічне зна
чення? 

- - А так, від часу коли я 
поїхала на захід Америки — 
ця тамошня рослинність ме
не всеціло заабсорбувала, за
цікавила і дала мені багато до 
думання. Ці кактуси там, що 
ростуть на пустелі та приби
рають такі різні фантастичні 
форми і види — розвивають
ся і виживають без води, яка 
здавалося б конечна для кож
ної рослини, а у мене наво
дить це аналогію із бороть
бою живиx істот за існуван
ня, показує, яку силу можна 
найти у людей та які вартос
ті у них є домінуючі. 

А. Оленська-Петришин розповідає в редакції про свою нову 
виставку картин. 

— Але ця тематика вас 
постійно мусить тримати у 
своїx кліщаx, коли ви посвя
тилися її вже від сімдесятиx 
років — то може витворю
вати почуття 06сесії. 

— Так, вона не покидає 
мене від того часу, хоча я не 
мала нагоди їздити знова на 
захід. Але та цікава природа, 
що її я там відкрила, стала 
вже тепер висловом мого 
світогляду, я стараюся по
казати у своїx картинаx цей 
ритм, що є в природі. 

— Чи справді відчуваєте 
його у тиx здавалося б непо
рушних статичних кактусаx? 

— Розуміється, самі как
туси не можуть висловити 
динаміки, але все це є у мо
єму перетворенні та інтер
претації. Я відчуваю спершу 
ту певну динаміку, а тоді 
вже будую картину. 

— Цікавий цей процес 
мистецької творчости для 
такого ляїка, як звичайний 
собі журналіст, але для вас 
це явище таке просте і зро
зуміле. 

— Знаєте добре, що я вже 
довго займаюся мистец
твом. А від часу поїздки на 
захід Америки я нічого і не 

(Закінчення на стор. З) 

к и ї в . - Представник 
Інституту демократії повідо
мив, що Україна не хоче бути 
буфером між Заходом і Ро
сією, які все більше схиля
ються до розширення HAT0 
на схід. Україна і Білорусь 
стурбовані, що це може пе
ретворити обидві країни на 
буферну зону між потенцій
но антагоністичними бльока-
ми. Підтримують розширен
ня HAT0 в Мадярщині, 
Польщі, Чехії, де вбачають у 
НАТО центральний елемент 
своєї безпеки і політичної 
стабільности. 

ЛЬВІВ. - Представники 
політологічного центру "Ге-
неза" Л. Скочитяс та Е. Ло-
зовський повідомили резуль
тати опитування в західніx 
областях України. Вони нага
дали, що восени 1993 року 
під час виборів за Л. Кучму 
голосували лише 4 відсотки 
виборців, але тепер біль
шість громадян його підтри
мують. Навіть у грудні 1994 
року, відразу після підви
щення цін, Кучму на посту 
Президента підтримувало 44 
відс. а тепер його підтриму
ють понад 65 відс. населення 
західніx областей. 

ВІДЗНАЧАТЬ РОКОВИНИ 
ЧОРНОБИЛЯ 

Пассейк, Н. Дж. - Укра
їнська громада околиці Пас-
сейк-Кліфтон, Н. Дж. вша
новують пам'ять жертв тра
гедії в Чорнобилі Соборним 
Молебнем в українській цер
кві св. о. Миколая, Presi
dent Street-St. 01ha Place, в 
Пассейку в середу, 26-го 
квітня ц. р. о 7-ій годині ве
чора. Беруть участь свяще
ники українських католиць
ких і православних церков 
околиці і молодь. 

Сенатор Дік. Гелмс пропонує 
законопроект щодо Куби 

Маямі, Фла. — Голова се
натської Комісії закордонних 
справ Джессі Гелмс виступив 
на вічі, організованому Наці
ональним фондом американ
ських кубинців з нагоди 34-
річчя неуспішної спроби ку
бинських антикомуністів де
сантуватися в кубинській за
тоці Качінос, щоб повалити 
режим Фіделя Кастро. 

Коментуючи ті давніші 
події і нав'язуючи до тепе
рішніx проблем, Дж. Гелмс 
сказав, що держави, які під
тримують зв'язки з Ф. 
Кастром, повторюють по
милку країн, котрі задобрю
вали Гітлера перед Другою 
світовою війною. Під схва
льні вигуки і оплески сена
тор Дж. Гелмс запропонував 
прийняти закон проти торго
вельних партнерів комуніс
тичної Куби. Противників 
свого законопроекту сенатор 
порівняв до колишнього ан
глійського прем'єра Чембер" 
лена, який перед самою вій
ною вступив у переговори з 
Гітлером і підписав ганебну 
Мюнхенську угоду. 

Дж. Гелмс рішуче] 
ся проти будь-яких послаб
лень в ембарго проти Куби. 
Маючи на увазі недавню ві
зиту кубинського лідера в Па
риж, де Кастро вперше З 'Я
В1ИВСЯ у модному цивільному 
вбранні і користувався лю
б'язністю з боку президента 
Франсуа Міттерана і його дру
жини, Дж. Гелмс сказав: „Мож
на його вимити, розкішно 
вдягнути, а відтак посадити 
за стіл з французькими інте
лектуалами, проте це не зму
сить забути, що Кастро є не
гідник і вбивця". 

Запропонований Дж. Гел-
мсом проєкт закону про сво
боду і демократичну солі
дарність кубинців передбачає 
торговельні перешкоди для 
чужинців, які торгують з 
Кубою, аж до відмови їм у 
праві в'їжджати до ЗСА. 
Цей проект втішається вели
кою популярністю на Фльо-
риді, де мешкає багато аме
риканців кубинського похо
дження, а всі вони активно 
підтримують Республікан
ську партію. 

У СВІТI 
КОЛИШНІЙ СОВЄТСЬКИЙ космічний комплекс „Бай
конур", розміщений на території Казахстану, не буде, як цьо
го домагався міністер оборони Росії Павєл Ґрачов, російсь
кою військовою базою. Згідно з договором між двома краї
нами, „Байконур" віддається Росії в оренду на 20 років. 
Орендна платня становитиме 115 міл. дол. річно, Однією з 
точок договору є умова, що космічний комплекс буде вико
ристаний для розвитку науки в обох республікаx. 

ПШРОКУ ТОМУ розпочалися заініційовані Англією пере
говори між Европейським союзом і ЗСА щодо створення 
трансатлантичної зони вільної торгівлі, під умовною назвою 
ТРАФТА. Хоч Адміністрація президента Билла Клінтона й 
підтримує цю ідею, покищо не видно кінця тиx переговорів, 
оскільки великі сумніви тепер викликає схвалений Конгре
сом у 1993 році торговельний договір НАФТА, який об'єд
нав ЗСА, Мехіко і Канаду. Криза меxіканської валюти, зас
тій в економіці і політична настабільність у цій країні знеці
нили НАФТА, тому Білий Дім не квапиться підписувати 
ТРАФТА, не зважаючи на активний тиск з боку заxідньоев-
ропейськиx країн. 

КОРЕСПОНДЕНТ російського інформаційного агентства 
ІТАР—ТАСС Руслян Мейсіґов став свідком повітряного на
паду двох російських літаків на мирне село Аршти в Сун-
женському районі Iнґушської республіки. У висліді ракетно
го удару вбито трьох селянок - сестер Лену і Марету Гаці-
євиx і Камалі Татарову. Не зважаючи на свідчення Р. Мейсі-
ґова, командуючий російськими військами в Чечні генерал 
Владімір Чіліндін під час зустрічі з журналістами обстою
вав неправду, запевняючи, що ніякого нападу не інґушську 
територію не було. 

ДО ДОСМЕРТНОГО тюремного ув'язнення суд у Делі, ін
дійській столиці, засудив Карамджіта Сінґга, який організу
вав і здійснив атентат на прем'єр-міністра країни Раджіва Ґан-
ді в жовтні 1986 році. Троє спільників атентатника засуджені 
до 12 років тюрми. К. Сінґг тричі вистрілив у прем'єра під 
час церемонії на місці кремації Магатми Ґанді, однак того ра
зу керівник індійдького уряду залишився живий. К. Сінґга 
заарештували і з того часу дотепер ішло судове слідство. 

СИЛИ БЕЗПЕКИ Пакістану застрілили Надіма Ріяза, який, 
як підозрівають, був безпосередньо причетний до вбивства 
двох працівників американського консуляту в Карачі у бе
резні ц. р. Всього у зв'язку з тією терористичною акцією в 
Пакістані заарештовано 150 осіб, які належали до різних му-
сулманськиx екстремістських груп. 

В СЕРЕДУ, 19-го квітня, в центрі Мадриду, еспанської сто
лиці, вибухнуло начинене динамітом авто. Поліція певна, що 
цю акцію здійснили терористи з баскської екстремістської 
організації ЕТА. їхньою метою було вбивство голови про
відної опозиційної Народної партії Гозе Марії Аснари. Його 
врятувала та обставина, що він їхав у броньованому авті. Мі
ністер внутрішніx справ Гуан Альберто Бельоч в імені уряду 
засудив чергову диверсію ЕТА. „Еспанці ще раз переконали
ся, що ЕТА використовує тільки один спосіб діяльности — 
терор. Уряд вживе всіx зусиль, щоб унеможливити цю зло
чинну діяльність",- підкреслив Г. А. Бельоч. 

МОСКОВСЬКИЙ СУД заборонив діяльність буддійської 
секти „Аум Шінрікіо" на території Росії. Це рішення стало 
вислідом судового процесу, який почався на вимогу російсь
кого Комітету врятування молоді від тоталітарних сект. Ко
мітет звинуватив не тільки саму секту, але також радіостан
цію „Маяк", яка у своїx висиланняx пропагувала вчення сек
ти і вносила сум'яття в душі і голови тисяч юнаків та дітей. 

В Чечні пропала гуманітарна група 
Вашінґтон. - Як пові

домляє Державний департа
мент і Фундація Сороса, ві
домий широко* американсь
кий спеціяліст для помочі в 
людських нещастяx Фреде-
рік С. Куні пропав 9-го квіт
ня на терені Чечні, де він із 
п'ятичленною залогою, зло
женою з перекладача, двох 
лікарів і двох помічників, 
подався у глибину Чечні, 
щоб нести допомогу тим 
членам населення, що втек
ли в часі російської офензи-
ви. Усі п'ятеро із залоги аме
риканського гуманітарного 
діяча, що працював раніше в 
Боснії, Етіопії, Сомалії і Бія-
фрі, були разом з ним в до
розі до Грозного, але від 9-го 
квітня ніхто вже їх не ба
чив. 

Фундація Сороса в Ню 
Йорку поінформувала, що 
саме вона заанґажувала Ф. 
С. Куні для допомогової ак
ції населенню в Чечні та да
ла йому російських поміч
ників. Приятелі Ф. Куні при
пускають, що він або заги
нув, або важко ранений в ро
сійському полоні, однак ні
якої певности щодо того не
має. Речник Державного де
партаменту Енн Джансон 

поінформувала пресу, що 
американська амбасада в 
Москві вже кількакратно 
зверталася до російських 
військових і державних чин
ників, зокрема до міністер
ства закордонних справ як і 
внутрішніx, але всі вони за
перечують будь-яке знання 
про зникнення Ф. Куні та йо
го залоги. 

Ціла група мала зі собою 
технічне приладдя для кон~ 
такту сателітом із Фунда
цією Сороса, але ніколи не 
було так довгої мовчанки 
поміж Фундацією і групою. 

Це була вже друга поїзд
ка Ф. С. Куні в глибину Чеч
ні. Після першої, у лютому 
він написав дуже критичну 
для Росії статтю про стан 
війни у Чечні, що появилася 
саме 9-го квітня в журналі 
„Ню Йорк Рів'ю оф Букс" п. 
3.,,Вбиваючи Чечню". Зав
данням Ф. С. Куні було да
вати поміч так етнічним ро
сіянам, як і чеченцям, а од
ною із головних цілей тепе
рішньої поїздки було від
крити лікарню для втікачів в 
західній частині Чечні, як 
також лябораторію для ана
ліз з уваги на небезпеку епі
демій холери. 

Президент Б. Клінтон вимагає 
нового законопроєкту 

Вашінґтон. - У вівторок, 
18-го квітня президент Билл 
Клінтон виступав на пресовій 
конференції, в часі якої пору
шив питання нового законо
проекту ддя програми велфер, 
що його пропонують тепер в 
Палаті Репрезентантів. Він ува
жає, що пропозиція такого 
закону є надто жорстока у від
ношенні до дітей і закликає 
Конгрес схвалити компромі-
сову пропозицію закону до 
Дня Незалежности, в якій не
заможні громадяни мали б 

більше можливостей на пра
цю, а поодинокі стейти біль
ші можливості такий новий 
закон переводити у життя. 

У цій першій пресовій 
конференції від восьми мі
сяців Президент порушив та
кож справу іменування д-ра 
Генрі Фостена головним лі
карем, заявляючи, що буде 
цю номінацію боронити, не
зважаючи на те, що речник 
більшости в Сенаті Баб Дол 
може не поставити цієї номі
нації під голосування. 

В Японії знову застосовано отруйний ґаз 
Токіо. - В середу, 19-го 

квітня,невідомі терористи за
стосували нову ґазову атаку, 
на цей раз у приміщенні цен
тральної залізничної станції 
міста Йокогами. Жертвами 
стало понад 500 осіб, десят
ки з них у тяжкому стані по
трапили до шпиталю. 

Після відповідної xєм14
ної аналізи експерти при
йшли до висновку, що то був 
не сарін, а якийсь інший ґаз, 
який має запах сірки. Поліці-
янти виявили залишені в різ
них місцяx станції, в тому 
числі і в потягаx, понад 20 
течок і валіз, в яких були 

вже порожні слоїки. 
Японські газети пишуть, 

що терористи проголосили 
справжню війну владі і ді
ють в такий спосіб, щоб за
лякати правоохоронні орга
ни, які розстежують обста
вини трагедії в токійській 
підземці рівно міцяць тому. 

з останніx повідомлень 
стало відомо, що застосова
ний у Йокогамі ґаз — це 
фосґен. Його застосовували 
як xемічну зброю ще під час 
Першої світової війни. Фос
ґен діє не відразу, а в період 
від двох до 12 годин від по
чатку отруєння. 

В АМЕРИЦІ 
В І Й С Ь К О В И Й літАК-винищувач повітряних сил З С А ти
пу ф-15, який вилетів з летунської бази Сімур-Джонсон, П. 
Кар., з тренувальною метою, пропав над Атлантичним океа
ном. В ньому були два пілоти. „Літак раптово зник з поля 
зору летунів і з показників на радараx",—сказав представник 
бази. Дещо пізніше появився радіосигнал із рятувального 
плота, на якому був один із членів екіпажу, без свідомости і 
з переломами костей. 

СЕНАТОР 3 IНДIЯНИ Ричард Луґар 3голосив свої наміри 
брати участь у республіканській президентській передвибор
чій кампанії 1996 року, вважаючи, що він має прикмети по
літичного лідера. 

У ВАШIНҐТОШ 19-го квітня Служба безпеки Капітолю 
заарештувала 19 осіб-представників громадських організацій 
китайських еміґрантів, які відмовилися покинути примі
щення цього урядового будинку. Прийшовши до канцелярії 
члена Палати Репрезентантів, республіканця із стейту 
Джорджя Нюта Ґінґріча, вони домагалися, щоб він засту
пився за 250 китайців, які у червні 1993 року нелеґально при
були кораблем до Квінсу, Н. Й., 1З з них були відразу ж де
портовані, а решту Уряд ЗСА збирається депортувати най
ближчим часом. 3а словами вищезгаданих прохачів, які при
йшли до Капітолю, причиною еміґрації 250 осіб, серед 
ЯКИХ—багато жінок, була втеча з Китаю від примусової сте
рилізації та абортів. 

ВЕЛИКДЕНЬ 

З уваги на свято Воскресіння Господнього, у понеді-1 
І лок, 24-ГО квітня, „Свобода" не буде друкуватися, 
ступне число буде друкуватися у вівторок з датою сере-1 
ди, 26-го квітня. - Ред, 
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Навіщо паломництво до Москви? 
Таке питання насувається тепер не лише полі

тичним мужам деяких країн, але і звичайним гро
мадянам, 1ДО читають у пресі повідомлення про 
великі приготування до 9-го травня у Москві, що 
мають там відбутися з приводу 50-річчя закінчен
ня Другої світової війни. 

Коли росіяни підготовляються до цього свята 
- це може бути 3розумілим. Скільки років у них 
впоювали переконання, що „Велика вітчизняна 
війна" - це доказ патріотизму та самопосвяти 
усіx громадян СССР, а ті мільйони, що загинули 
при тому - це все герої. 

Але коли тепер читаємо, що на святкування 
вибирається Билл Клінтон, президент ЗСА, поруч 
із іншими державними мужами західніx країн, то 
таки не можна уникнути здивування і питання -
навіщо це „паломництво"? Правда, совєтські вій
ська визволили із фашистської окупації не лише 
свою територію, але й держави Центральної Ев-
ропи, а також зненавидженої Німеччини і Австрії, 
однак ледве чи це було б сталося без допомоги із 
другої сторони американських, британських і 
французьких військ, які нарівні боролися і звіль
нили Европу з-під гітлерівського гніту. Ми, однак, 
не бачили Боріса Єльцина ані на подібних 50-річ
чяx, що їх відзначали на побережжі Атлантійсько-
го океану, ані в Парижі. Але тут тепер провідники 
найсильнішиx держав уважають за конечне відбу
вати прощу до Москви і там святкувати не свою 
перемогу, а перемогу Росії чи, зглядно, колиш
нього есер, примкнувши сильно очі, щоб не ба
чити ні однісінького злочину, що лежить на совісті 
комуністичного режиму, який панував всевладно 
не лише в часі Другої світової війни, але довго піс
ля неї, винищуючи саме після 1945 року тисячі не 
лише своїx громадян, але також інших. Вже давно 
пролунали останні постріли цієї затяжної війни, як 
совєтські війська окупували Мадярщину, Чеxо-
Словаччину, як повели вони на наказ совєтськиx 
вождів нищівну війну в Афганістані. А тепер свят
куватимуть свято миру, не змивши крови чечен
ських жертв, ще однієї війни, яку світ просто про
мовчує зі страху перед російським ведмедем. 
Чим оправдати цей страх, який хіба єдиний може 
дійсно виправдувати теперішню поведінку Б. 
Клінтона та інших провідників політичного світу, 
що вибираються 9-го травня бути у Москві? 

Польща відзначила 55-річчя масакри в Катині, 
де совєтська рука вимордувала 21,00О польських 
старшин, рішенням не брати участи у святкуван
няx в Москві. Вслід за президентом Лєxом Вален-
сою пішов президент Литви Альгірдас Бразаус-
кас, який тепер заявив, що ні одна з балтійських 
держав не вишле своїx представників на плянова-
ні величаві торжества 50-річчя закінчення Другої 
світової війни в Москві, на які навіть вже при
везли з Ст. Петербургу пам'ятник маршала Ґ. Жу-
кова, щоб підкреслити вшанування колишніx ге
роїв „вітчизняної війни". 

Поляки пригадали мовчанку альянтів на тему 
совєтського злочину в Катині та брак будь-якого 
виправдання зі сторони провідників теперішньої 
Росії, а балтійські держави звернули увагу на те, 
що вони були єдиними трьома державами в Евро-
пі, які залишилися після 1945 року під совєтською 
окупацією. Так одні як і другі мають право зігно
рувати пляновані святкування. Але тим більше, 
коли вони явно це заявили, пора була американ
ським державним мужам застановитися, навіщо 
є потрібна присутність президента Б. Клінтона у 
Москві. Бо коли це питання ставлять звичайні гро
мадяни, тоді слід і Президентові взяти це до ува
ги. Ніхто інший, а саме ці звичайні громадяни ви
бирають президента в ЗСА, а їхня критика та не
вдоволення, що його тепер вже сильно показують 
з приводу незрозумілої приxильности Клінтона до 
Росії, може сильно відбитися на усіx його заду
мах, не кажучи вже про чергові вибори. 

Цікаво, коли врешті західні держави, не лише 
ЗСА, зрозуміють подвійну гру Росії та відкинуть це 
ідолопоклонство, що засліплює очі політикам за
хідніx держав. Чому вони бачать скалку в оці од
них, а не добачають бальки у других? 

Дописи з життя громад, установ, організацій, інституцій чи 
осі6, включно з посмертними згадками-некрологами, мають 
бути не довші за три сторінки машинопису, писані через два ін
тервали на друкарській машинці і лише на одному 6оці листка 
паперу. Якщо допис писаний рукою, слід також дотримуватися 
великих відступів поміж рядками і писати розбірливо (дехто ро
зуміє цю вимогу як писання великими літерами, насправді лі
тери мають бути малі, але великі проміжки поміж рядками, 
що6 було де поправити речення, якщо зайде потреба). Дописи 
слід надсилати до редакції до десяти днів після описаної події. 
Редакція застерігає за собою право скорочувати дописи і пра
вити мову. Просимо дописувачів подавати повні імена і прізви
ща у своїx матеріялаx, не скорочуючи їх. У випадку англійських 
назв чи прізвищ слід подати їх І по-англійському і по-україн
ському. - Редакція. 

„Бажання є батьком дум
ки" - це, мабуть, одне з 
найсильнішиx чинників у 
формуванні людських пог
лядів. У житті є безліч ілю
страцій до цього в суспіль
ному та особистому житті. А 
нинішня Росія дає найпе
реконливіші докази цьому. 
Дві світові війни, револю
ційні здобутки людської 
думки стали могутнім пош
товхом у марші людського 
роду вперед і вгору. Світ ви
йшов на зовсім нові коорди
нати розвитку і далі продов
жує іти. А російське суспіль
ство і передові його одиниці, 
не зважаючи на велику кі
лькість серед них висококва
ліфікованих умів, у полоні 
давніx прагнень, які вже 
давно стали нездійснимими 
ілюзіями, і вірять, що ті 
ілюзії за певних передумов 
можуть стати реальністю. 

Центральною такою ілю
зією є прагнення, а за ним 
думка, реставрувати тради
ційну Російську імперію. В 
нинішній Росії мало чуємо 
про те, як і яке майбутнє бу
дувати, зате на кожному 
кроці почуєте і прочитаєте, 
як і яку відбудовувати росій-
сько-совєтську в одних, а в 
других просто Російську ім
перію, або якусь її подобу, як 
повернути старі її кордони, 
накинуті народам силою, а 
декому навіть сниться сон 
про царів, домінацію росій
ського православ'я в світі. 
Богатомовною ілюстрацією 
цьому є привернення царсь
кого імперського символу 
двоголового орла з погля
дом та пазурями, звернени
ми на схід і на захід. Ніхто не 
чув будь-якого застере
ження з російського боку 
проти того імперіяльного та 
імперіялістичного символу. 
Багато в цьому напрямі го
ворить російська поведінка у 
справі так званого ,, догово
ру про дружбу і співпрацю" 
між Україною та Росією. Ро
сіяни прагнуть мати такий 
договір, щоб здобути лега
льну і політичну підставу 
для поширювання російсь
ких впливів в >^paїнi, д л ї 
плекання „єдінонєдєлімЄ" 
кой" ідеї двох чи троx сло
в'янських братів. Російські 
чинники натискали, щоб та
кий договір якнайскорше 
підписати та ще й до того в 
Києві, як другий Переяслав
ський договір. Але коли ви
явилося, що в домовленому 
тексті того договору не по
міщено всіx російських пе
реваг, які вони вимагали, 
тоді Єльцин „захворів" і за
мість до Києва полетів до 
Кисловодська лікуватися, 

Ярослав Гайвас 

ЗАПI3НЕШ ІЛЮЗІЇ 
прем'єр Черномирдін мов
чить, а останній співредак
тор договору, заступник 
прем'єра Сосковець взагалі 
не показується. В Державній 
думі зчинено шум, якого 
вже давно не було. Заініцію-
вав його Константин Затулін 
після свого повернення з 
Криму. А його поїздка у 
Крим - це ціла епопея. Ви
слали його туди як голову 
думської комісії в справаx 
СНД з дорученням на ділі 
почати перебирати Москвою 
Крим. Російські шовіністи, 
які опанували владу в Кри
му, бо влада попереднього 
Президента України не спро
тивилася тому, вирішили на
правити промахи й помилки 
та взагалі всі ті несусвітні 
безглуздя, що їх начинили 
російські „державні" діячі в 
Москві та у Криму, та не до
пустити до проведення в 
життя тиx раціональних і оз
доровляючиx заходів, що їх 
доручив Президент України 
— легальний і дійсний керів
ник у Криму, так як і на Ук
раїні, частиною якої є Крим. 
Затулін використав для сво
їx диверсійних заходів у 
Криму російське консульст
во і почав там реєструвати 
мешканців Криму, як росій
ських громадян. Київ зареа-
ґував на те так гостро, що 
Москва заявила свою непри
четність у заходах Затуліна. 
Це відкрило дорогу до його 
арешту державними чинни
ками. Уникаючи того, Зату
лін втік до Москви і там 
вчинив „бурю". Очевидно, 
що його першим спільником 
у тому був „великий росій
ський державний муж" Вла-
дімір Жириновський, а та
кож лідер большевицького 
перевороту в Москві 19-го 
серпня 1991 року Анатолій 
Лук'янов, відомий Сергій 
Бабурін і коло сотні інших. 
Вони висунули проєкт, щоб 
Державна Дума висловила 
недовір'я урядові президен
та Єльцина за те, що він „ка
пітулював перед Києвом" і 
„ущемив державні інтереси 
Росії". На пресовій конфе
ренції, організованій тими 
„державними мужами", бу
ло стверджено, що держав
на влада України хоче довес
ти до „окупації Криму туре
цькими військами". Відпо
відь України була проста і 
правдива: „Брешіть, куме, 
але міру майте". Мабуть, ні
хто з серйозних росіян не по
вірив у ту брехню з „туре
цькими військами", хіба ті-

Iрена Книш 

ПИСАНКА - с и м в о л ЖИТТЯ 
Народні вислови — свідки нашої давнини — говорять 

про писанку як щось прекрасне. Цим атрибутом краси визна
чував нарід, м. ін., і своє захоплення жіночою вродою: „дів
чина як писанка"!.. Як прадавня сила жіночого чару, так ба-
гатовічне це порівняння. 

Бо походження писанки сягає дуже давніx дохристиян
ських часів. 

„Що старіше - яйце чи курка?" - таке не то жартів
ливе, не то наївне запитання протиставить не раз здоровий 
глузд або т.зв. простий хлопський розум верxоумству й вер
хоглядству мудрагелів. Це питання на перший погляд немож
ливо розв'язати практичним розумом, бож кожна курка му-
сіла вилягтись із яйця, а кожне яйце мусіла знести дозріла 
курка. Проте за позірною неможливістю відповіді прихову
ється тут одне з найглибших, а може й найглибше питання 
про початок органічного життя на землі. 

Майже в усіx народів, старовинних і новітніx, розповсю
джені оповідання про яйце як джерело життя або навіть як 
джерело світу. 

Ще старинна мудрість греків і римлян дійшла до того, 
що початком усього органічного життя вважали яйце, яке 
було в них символом початку. Геоцентричне уявлення світу 
представляло його побудову в яйцевидній формі. 

У слов'янських народних віруванняx звісне ще з дохрис
тиянських часів забобонне вживання яйця як універсального 
ліку, що відвертав чари й нещастя та мав очищуючу силу в 
обрядах народин, весілля, похоронів. 

І вже в тиx прадавніx часах писанки мали глибокий сим
волічний зміст. Намальовані на них знаки-орнаменти симво
лізували сонце, що в усіx народів означало життєдайну силу. 

Коли ж над Україною, наче сонце, зійшка Христова віра, 
звичай писання писанок продовжувався далі, зв'язаний із ве
ликодніми святкуваннями, бо Великдень є святом перемоги 
сонця, перемоги життя. І важко уявити собі Великдень в Ук
раїні без крашеного яєчка, без мистецько розписаної писан
ки. Згадаймо шедевр Шевченка: 

У Великдень на соломі, 
проти сонця, діти 
грались собі крашанками... 

З давен-давна українські жінки давали в писанкаx справ
жні зразки мистецтва, що виявляли артистичний смак, ба
гатство уяви, прецизність виконання. Це вимагало не тільки 
здібностей, але й незвичайної терпеливости та витривалости. 
Недаром у народних повір'яx писанка визначалася чудодій
ною силою, а само малювання вважалося до певної міри об
рядом. 

Бо писанкова орнаментація має вироблений окремішній 
стиль, що ним вона вирізняється від інших узорів україн-

льки Жириновський, який, 
між іншим, збирається ві
дібрати Аляску від Америки 
і прилучити її до Росії. 

Та на цьому російські 
авантюри не закінчаться, і 
російські шовіністи з Криму і 
Москви робитимуть там 
заколоти до якогось часу. 
Іншої дороги немає, як роз
почати акції в Україні, в Ро
сії і на світовому форумі, 
щоб категорично протиста
витися не лише з політичних 
міркувань і для збереження 
існуючиx прав, законів і 
міжнародних договорів, але 
з дуже глибоких моральних 
причин. Сучасна ситуація в 
Криму виросла зі злочину, 
що його вчинив Сталін. Він 
насильно вивіз татарське на
селення з Криму, щоб його 
фізично знищити. Під час 
вивозів загинула четверта 
частина населення. Росіяни, 
які поселилися, а в біль
шості були поселені москов
ським урядом і коштами на 
місце татар у Криму, тепер 
роблять перешкоди татарам 
у їхніx намірах повертатися у 
Крим. І доки ті справи не 
розв'язані, доки татари не 
переселяться на свою бать
ківщину в Крим, доти не 
можна робити дальших за
ходів щодо нормалізації си
туації у Криму. 

Росіяни не можуть пого
дитися з існуючою в світі 
ситуацією. Вони робитимуть 
усе можливе, щоб наново 
поневолити народи, які ко
лись були поневолені в Ро
сійській імперії. Вони не ус
відомлюють собі, що ми 
живемо в іншому світі, ніж 
той, що був за царів і гене
ральних секретарів Леніна 
- Сталіна та їм подібних. 
Росіяни живуть ілюзією, що 
вони відбудують імперію. 
Вони забувають, що проти 
Російської імперії - увесь 
світ, починаючи Америкою, 
а кінчаючи найменшими 
державами. Росіяни забува
ють, що кожен народ хоче 
бути рівний у сім'ї народів і 
бути господарем на своїй 
землі. Вони забувають, що 
не тільки Україна, балтійсь
кі держави, держави іслям-
ськиx народів живуть, роз
будовуються, міцніюють. 
Світ допомагає їм у цьому. 
Вони не потребують так зва
ної допомоги та опіки „стар
шого російського брата", бо 
це був звичайний грабіж і 
використовування їх Моск
вою, і народовбивством. 
Єдиний вихід з цього — жи

ти й творити у власній націо
нальній державі „без холопа 
і без пана". А вони до тієї мі
ри зачаджені своїми імпер
ськими ілюзіями, що навіть 
говорити не хочуть або не 
можуть у справі того, щоб 
кожному народові і кожній 
людині повернути його. 

Понадмільярдовий ки
тайський народ тиснеться на 
своїй невеликій території, бо 
його великі простори різни
ми засобами окупувала Ро
сія. І сьогодні російська пре
са з Далекого Сходу пові
домляє: десятки китайців 
переходять китайський кор
дон і шукають праці, відкри
вають малі підприємства. 
Російська влада викидає їх, 
але на десять викинениx 
приходить нових сто. Ки
тайські людські резерви не
вичерпані. Сьогодні сотні 
переходять кордони, завтра 
будуть тисячі, а далі десят
ки тисяч. Колись потужні 
російські збройні сили не 
допускали цього. Нині вони 
не тільки маліють, але й 
розкладаються. А там далі 
очікує Японія на свою чер
гу. Чекає і дочекається. Бо 
вона потребує окупованих 
Росією Курильськиx остро
вів для виживлення своїx 
громадян. А Росія потребує 
тиx островів для імперсь
кого престижу і для задо
волення панросійської гор-
дости. 

Iслямський світ оживає. 
Азербайджан, Казахстан, 
Туркменістан укладають 
проти волі Москви міжна
родні нафтові договори, у 
чому Москва перешкоджає 
всіми можливими засобами. 
Але держави ті спокійно і 
терпеливо добиваються сво
го. Крок за кроком, але по
суваються вперед. Москва 
хотіла не допустити до від
криття незалежної летунсь-
кої прямої лінії Ташкент -
Ню Йорк без приземлення у 
Москві. Але всі її заходи ні
чого не вдіяли. І 31-го бе
резня ц. р. узбецький літак 
А-301 приземлився в Ню 
Йорку у прямому полеті з 
Ташкенту. Почався прямий 
зв'язок іслямських країн 
Азії з Заходом. 3давалося б, 
не така велика подія. Але це 
відкриття нового зв'язку, 
відкриття нових можливос
тей, взагалі початок нової 
доби. Кожен народ, кожна 
самостійна держава, що по
стала на звалищаx СССР, 
бере участь у цьому тво
ренні нових умов, нового 
світу. А позаду них російсь
кі ілюзії, що хочуть стри
мати людський похід вперед і 
реставрувати старе, віджиле. 

ського народного мистецтва (вишивки, різьби, кереміка, тка
нини і Т.П.). У гармонії барв — червоної, зеленої, жовтої, по
маранчевої, чорної — в'яжуться різні типи орнаментів у гар
них комбінаціяx, при чому зберігається головний мотив: ло-
маний хрест, що означає рух - основний принцип життя. 

Колись в Україні жінки вже від Великого Посту виго
товляли писанки з предивною дбайливістю й тонкою май
стерністю. Тільки вийнятково викінчували їх у Страсний 
Тиждень. 

Писанка українського Великодня має широке примінен-
ня, вона теж є найкращою окрасою великоднього стола. То
му ця гарна й давня традиція писання великодніx писанок 
прийнялась і збереглась серед українок різних країн посе
лення. Витворилися між ними вибагливі „писанчарки"-мист-
кині, що дбають про стиль і кольорит писанок. Не малозаж~ 
на це ділянка, коли зважити, як часто наші „добрі сусіди" 
присвоюють собі наше народне мистецтво, а оригінальні гу
цульські писанки подають до чужинецьких ілюстрованих 
журналів як чудові зразки „багатої польської культури"... 

Проте і на грабованих наших земляx нищівна сила, що 
плюндрувала народні скарби нашого духа, не могла по-зло
дійському вирвати всіx їх, нагромаджених віками в надраx 
народу. Ось і наші писанки „оживають і сміються знову", як 
милується ними у своїx поетичних строфаx львівський поет 
Ігор Калинець („Писанка"): 

Виводить мама дивним писачком 
По білому яйці воскові взори. 
Мандрує писанка по мисочкаx 
Iз цибулиним золотим узваром, 
З настоями на траваx і корі. 
На веснянім і на осіннім зіллі — 
/ писанка оранжево горить 
У філіґраннім сплеті ліній. 
То вже вона як дивовижний світ, 
То вже дзвенить як згусток сонця, 
Буяють буйно квіти у росі, 
Олені бродять в березневім сонці. 
І стилізовано сплітаються сади 
У маєві густиx обрамлень, 
Мереживом найтоншим мерехтить 
Геометричний космацький орнамент. 
...Iя поплив у світ дитячих мрій, 
На білі колискові оболоні: 
Котились писанками із гори 
Ясні сонця у мамині долоні. 

ПРО ЦЕ І ТЕ 

Про великоднього баранчика 
Коли наближається 

Великдень, то може ще 
більше, ніж під час рі
здвяних свят, що зосере
джуються на ялинці та 
дарункаx, розбуджують
ся спогади у тиx, що їх ще 
мають повні пригорщі і 
тому стараються 
плекати у пам'яті. На 
кожний випадок шпальти 
наших журналів, газет 
щороку повні віршів, 
споминів, розповідей про 
старі великодні звичаї, 
про відвічні традиції, про 
Воскресну Утреню і, 
розуміється, про 
урочисте свячення пасок 
та кошиків з усіма 
дарами, що кожна наша 
українська господиня так 
дбайливо і з пієтетом 
„колись" готувала до 
цього радісного дня 
Воскресення Христового. 

Розуміється, з кож
ним роком ті великодні 
спомини стають більш 
зворушливі і скроплені 
сантиментом, ба навіть 
сумом, бож тиx, що зга
дують такі Великодні, 
вже в нашому еміграцій
ному громадянстві що
раз менше. Вже немає ба
гатьох тиx, щоб про це 
писали і розповідали і не
має багатьох, щоб при
тримувалися докладно 
усіx тиx традицій, зв'яза
них із великодніми свят
куваннями. 

Але ті, що тепер тут 
до нас прилинули з дале
кої рідної України, хоч 
довгими роками (а може, 
власне, тому) мусіли 
святкувати радісні Ве
ликодні свята тихцем і 
„покрийому", ніяк не за
бувають, як „воно було" 
святково, може навіть 
більше, ніж тут у нас, а 
вже напевно більше, як у 
наших дітей та внуків. 
Отже ті „новоприбулі" 
стараються тим, що 
призабули, пригадати 
щось із ритуалу, а найбі
льше, чомусь, бракує їм 
тут не докладности в 
тиx ритуалах, а почут
тя святочности. У них 
свята були пов'язані та
кож із справжнім святоч
ним столом, на якому 
мами, бабуні чи жінки ви
паровували все, що тіль
ки могли здобути із прис
маків, що такі рідкі були 
впродовж довгих місяців, 
Тому там, на нашій ба
тьківщині, святочний сні
данок був справді 
святочний не лише 
настроєм, який 
вичаровували ті, які 
пам'ятали „інші часи", 
але і - може це прозаїч
но звучить — їдою. Все 
це тут у наших обстави
наx втратило свій чар 
та значення, бож xто ба
жає, може щоденно спо
живати куплену в італій
ській пекарні „бабку", або, 
як вони її називають, 
„панетотте", а в наших 
крамницяx із м'ясивом 
кожного дня можна купи
ти таку саму ковбасу, 
яка колись була святоч
ною атракцією на вели
кодньому столі лише раз 
в рік, і таку саму пишну 
шинку чи іншу вудженину, 
якої не було нащодень. 
Отже, коли можна кож
ного Божого дня мати 
такий шлунковий пир, 
тоді як збагнути різницю 

із святами? Чи ця, здава
лося б, дрібниця не відби
рає, може, нам трохи із 
того посмаку винятко-
вости так потрібного до 
святкування настрою, а 
на додаток ця атракцій-
ність мусить бути по
множена на два. Хоча не в 
їжі тут справа, а у зо
всім іншому, тому то в 
духу питаємо, чи ми ті
шимося щиро святом, чи 
відбуваємо традиційну 
повинність? Бо не тільки 
з кожним роком зовнішня 
форма нашого Великодня 
змінюється. Десь також 
затрачується глибина 
значення релігійного р. 
туалу: посту, Страстей 
і Воскресення. Піст по
мітно злагіднено, у 
Страсний тиждень про
фесійна праця не дає 
змоги відвідувати церкву, 
а Воскресну Утреню мож
на собі також скороти
ти, простоявши її під 
церквою. Але після того 
приходить таки найва
жливіше — родинне вели
коднє снідання, яке, од
нак, тут тепер щораз 
більше набирає форми 
обов'язку, який треба 
відбути, тому що так ве
лить традиція. Якось не 
помагають ніякі спо
мини, що їх поміщуємо в 
пресі, не роздмухують 
святочности ніякі розпо
віді старшого покоління 
про сільську церковцю та 
урочистий маєстат ве
ликодніx дзвонів. Не ви
кликує зацікавлення на
віть розповідь про тра
диційні „баби", до яких 
давали аж цілу копу яєць. 
Звичайна дійсність при
сипає усе порохом байду-
жости, поростає грубою 
шкірою щоденности і бра
кує того почуття радіс
ного свята, що таки най-
важніше у нашому україн
ському Великодні. 

Часом трапляється, 
однак, один момент, один 
дрібний спомин, пов'яза
ний саме із Великоднем, 
що засвічує тепло у серці 
і це почуття рветься з 
душі, бо можна ним, не
зважаючи на все, приві
тати своїx ближніx і рід
ниx радісним „Xристос 
Воскрес!" Тим разом ви
кликав у мене такі по
чуття маленький марци
пановий баранчик із чер
воною xоруговкою і чор
ними очками, якого ви
найшов у своїx мандрах 
по Ню Йорку в італій
ській цукорні мій львів'я
нин, що завжди згадує 
„інакші свята": „Прига
дуєш? Та ж у нас вдома 
баранчик мусів бути у 
кожному великодньому 
кошику і неодмінно з чер
воним прапорцем, що не 
мало нічого спільного з 
комунізмом. Пригадуєш, 
як він стояв відтак на 
столі посередині між баб
ками та пасками?" 

І я пригадала. Як 
могла про нього забути? 
І цей малий веселий бо 
ранчик, хоч італійського 
роду, буде у мене тепер у 
великодньому кошику до
помагати, „як колись", 
радісно і гучно вітати 
усіx нашим рідним „Xрис-
тос Воскрес! — Воістину 
Воскрес!" 

О-КА 

Натал!я Кібець 

Великодні дзвони 
Великодні дзвони лунають сьогодні, 
Велично співають „Xристос Воскрес! 
З надією у серці молимось до Того, 
Xто смертію — смерть подолав, 
Що Україну нам рятував... 

Підняв з руїн, зігрів серця, 
Надію й віру людям всім подав... 
О, Боже милий, за наші всі гріхи 
Прийняв Ти муки, 
Благослови ж дітей своїx 
На добрії діла! 



СВОБОДА, СУБОТА, 22-го КВІТНЯ 1995. 

Український консулят в центрі ЗСА 

Перший консулят від
крито в кінці 1992 року в Чи
каго. В той час Україна не 
мала на те фондів (хоча вона 
й тепер їх не має), українська 
громада в Чикаго й околицяx 
зобов'язалася зібрати пот
рібні фонди на дворічне ут
римання українського кон-
суляту. 

Для цієї цілі було ство
рено Товариство Приятелів 
Генерального Консульства 
України в Чикаго - Клюб 
500. Ціллю клюбу було 
знайти 500 осіб, що дали б 
одноразово, чи в який інший 
період часу по 480 дол. 3а 
рахунком, на втримання кон-
суляту потрібно було зібрати 
найменше 250,000 дол. Пер
шим головою клюбу була 
Дарія Маркусь, а після її 
від'їзду на працю в Київ го-
ловство перебрала Дарія 
Ярошевич. Деякий час кон
сулят був в українській око
лиці, в будинку Українського 
Культурного Осередку, а піз
ніше вибрався в центр міста, 
де решта держав мають свої 
консуляти, в будинок, який 
має в пляні купити. В кон-
суляті тепер працює шість 
осіб. Він обслуговує такі 
стейти: Айова, Iллиной, Iнді-
яна, Кензас, Мишиґан, Мін-
несота, Небраска, Північна і 
Південна Дакоти та Вискан-
син. 

9-го квітня 1995 року в 
Чикаго відбулись Загальні 
збори Клюбу 500. Уже ми
нуло два роки його праці й за 
правильником він мав або 
припинити своє існування, 
або продовжити свою працю, 
свій вклад в допомозі Ук
раїні в якійсь іншій формі. 

Звітували: голова — Д. 
Ярошевич, касир — Роман 
Заяць, Контрольна комісія 
та подав інформації про пра
цю колективу консуляту 
Анатолій Олійник — гене
ральний консул. 

3а пройдений період вла
штовано два бенкети: один на 
честь міністра закордонних 
справ України Анатолія 
Зленка, а другий на вша
нування нового амбасадора 

України до ЗСА Юрія Щер-
бака. Також влаштовано ко
ляду в 1993 році та баль 
-бенефіс, які дали чистого 
приходу коло 74,000 дол. 
Члени Клюбу 500 пожерт
вували 287, 460 дол. 3а ті 
гроші платилося винайм при
міщень для консуляту впро
довж двох років, робилося 
ремонти, куплено влашту
вання для консуляту, прид
бано авто, винайнято та вла
штовано мешкання для пра
цівників консуляту та оп
лачувано їм прожиток. 

Загальні збори Клюбу 
500 прийняли пропозицію 
президії клюбу продовжити 
існування Товариства При
хильників Консуляту, збіль
шити членство, зменшити рі
чні членські внески та кожен 
член має виповнити заяву 
бути членом. Товариство ма
ло б і далі втримувати інфор-
маційно-дорадчий і допомо~ 
говий контакт з консулятом 
та давати моральну й мате-
ріяльну йому допомогу. 

Генеральний консул Ана
толій Олійник має повер
нутися в Україну, а його міс
це займе інша особа — дип
ломат з Києва. Частина гро
шей, дана на придбання дому 
консуляту є на конті консу
ляту, а частина на конті 
Клюбу 500. Наразі консулят 
не може стати власником 
приміщення, в якому він пра
цює тепер, бо немає пот
рібної суми на завдаток, крім 
того Уряд ЗСА ще не дає до
зволу Урядові України купу
вати посілість на їх території 
до часу, поки Уряд України 
не дасть дозволу Америці 
купувати будинки в Україні 
для своєї амбасади чи консу-
лятів. 

Попередній Управі збори 
дали уповноваження повідо
мити все членство про пос
танову зборів й на протязі 
трьох місяців скликати нові 
збори, вибрати управу, виро
бити новий правильник і при
ступити до збільшення член
ства. 

Оксана Коновал 

Чи кактуси... 
(Закінчення зі стор. 1) 

малюю, як завжди ці самі 
рослини, що ростуть на пус
теляx. Ця тема мене ніяк не 
хоче покинути, це мій засіб 
виразити свій світогляд, це 
можливість показати той 
ритм, що є в природі. А в 
тім це і є завданням мистец
тва. Воно є тоді, коли транс
формує дійсність і допома
гає іншим дістати свої нові 
ідеї, впливати на настрій, на 
світосприймання. Ми довго 
б у л и п ід в п л и в о м ЄКЗИСТЄН-
ціялізму, життєвого песи
мізму, а я хочу кольорови
ми зіставленнями кактусів і 
цією саме непоборною рос
линою викликати оптимізм. 

— Ви відвідували нашу 
редакцію не один раз, щоб 
розповісти про свої виставки 
в Україні. Чи і там були ви
ставлені усі ваші праці з 
цією тематикою? 

— Розуміється, що так. Я 
виставляю в Україні від 1990 
року. Мої виставки були у 
Львові, Києві, Донецькому, 
Полтаві, Симферополі, Дні
пропетровському, а літом 
будуть в Одесі й Харкові. 
Багато із виставлених кар
тин я залишила в Україні, а 
тепер ще довезу дещо на ці 
нові виставки. 

— А як сприймають те
матику ваших картин люди 
в Україні? 

- Ви не уявляєте як ен-
тузіястично. Велике вражен
ня на глядачів справляє саме 
те, що у мене в кольорі ви
ражено оптимізм, а це відай 
найкраще впливає на настрій 
тамошніx відвідувачів вис-

Стельмаx, Богдан: 

П И С А Н К А 
Вірші та казки для молодшого 

шкільного віку. 
Редактор , Т. Звенигородський 

Художник Ігор Боднар 
Львів, видавництво ,,Каменяр", 
1993, Львівська книжкова фаб
рика ,,Атлас", стор. 182. Кольо
рові ілюстрації, тверда оправа, 

ціна 6.00 дол. 
IVIожна набувати у книгарні 

Свободи. 
Мешканці стейту Ню Джерзі зобо

в'язані долучити до ціни б% 
продажного податку. 

тавок. На всіx відкриттяx я 
сама пояснюю тематику 
картин та говорю про це, що 
відчуваю в процесі праці, 
щоб глядачі зрозуміли мої 
почуття мистця. 

— Може тепер було б до
цільно також саме вам звер
нутися до глядачів, що при-

Оголошення про очорнювання України Сі-Бі-Ес викликає широкий відгук 

Джерзі Ситі, Н. Дж. (О. 
К.). - Як уже інформовано 
у двох найбільше почитниx 
американських щоденникаx, 
„Ню Йорк Таймсі" і „Ва-
шінґтон Пост", появилося з 
датою 3-го квітня платне 
чвертьсторінкове оголошен
ня під заголовком „Торгівля 
ненавистю Сі-Бі-Ес" із по
данням коротко фактів, які 
торкаються розвідки амери
канського журналіста Морлі 
Сейфера на програмі „60 
хвилин" телевізійної мережі 
Сі-Бі-Ес під кличем „Гидке 
обличчя свободи". 

При кінці оголошення є 
заява, що Комітет Оборони 
Української Спадщини гото
вий давати більше інфор-
мацій про це несправедливе 
очорнювання українського 
народу. Як адресу подано Го
ловну Канцелярію УНС і у 
наслідку того усі телефони 
та переписку в цій справі ве
де екзекутивний секретар 
комітету Оксана Тритяк. Ко
мітет очолив адвокат Нес-
тор Олесницький, заступни
ком є Ленард Мазур, а про-
токолярними секретарями 
О. Кузьма і Л. Волянський. 
Саме від О. Тритяк довіду
ємося тепер, що реакція на 
ці два оголошення є дуже 
жива і широка та в 9О% по
зитивна. Досі вплинуло по
над З0 листів - від неук-
раїнців, які зацікавилися ці
єю справою, а телефонів 
денно є багато і треба на 
кожний відповідати та да
вати інформації. Також на ці 
листи в яких є запити готу
ється відповідь. 

У підготові цієї акції ко
мітет виготовив біля 150 ін
формаційних течок в справі 
горезвісної програми Сі-Бі
Ес та вислав їх до вибраних 
членів Конгресу, до деяких 
телевізійних станцій та до 
головної американської пре
си. 

У понеділок, 10-го квіт
ня, це оголошення повторе
но на цілій сторінці „Вашінґ-
тон Нашенел Едишин". Пля-
нується подати це саме до 
однієї із жидівських газет. 

О. Тритяк інформує про 
працю комітету, до якого 
належить крім членів із 
УНС, який був промотором 
створення такого ад гок ко
мітету і якого головою є за
ступником предсідника УНС 
д-р Н. Олесницький, ще такі 
організації, яких представ
ники є активними учасни-

1tie Tnith vs. "60 Minutes" 
RCTION: THE "60 MINUTES" VERSION 

On Get 23,1994, CBS broadcast The Ugly Face of Freeciom* segment on "60 Minutes," and viewers in 17.5 r 
fion households heard Mor1ey Safer suggest that an entire nation Is "genetically anti-Semitic," composed of "uneducat
ed peasants, deeply superstitious." They heard Safer allege that this nation Is on a "binge of ethnic nationalism" that is 
forcing Jews to flee for their lives. To manufacture evidence for this hideous slander of the 53-million-strong Ukrainian 
nation, the producers of "60 Minutes" artfully spliced bits of spurious "proof with mistranslated phrases, misrepresent
ed a group of Ukrainian boy scouts to be some type of sinister politrcal formatton, showed еxсефIз from a church cer-
епюпу falsely given racist overtones, and edited a prominent rabbPs words wholly out of context. 

FACT: THE NEW YORK T1MES ON JEWISH UFE IN UKRA1NE 

In her Informative feature on Jan. 6,1995, titied "Out of Ukraine's Tomient A Jewish Ftowering," The New York Times 
'correspondent Jane Periez writes: "By any measure, there has been a lively revival of Judaism since Ukraine declared 
independence from the Soviet Union in 1991." Periez inten^iewed Rabbi Yaakov D. BIelch, chief rabbi of Ukraine - the 
very same rabbi whose words "60 Minutes" took out of context. PerIez and Rabbi BIelch cite numerous indicators attest
ing to the vigorous growth of Jewish life and instltutk)ns In Ukraine ~ a renaissance unparalleled in the former Soviet 
Unk)n. Home to 550,000 Jews, Ukraine now boasts the largest Jewish school in Eastem Europe; since independence, 
the number of synagogues has grown from 12 to 50, and the sale of Passover foods has 1ncreased fivefold. The Times 
reports that the Ukrainian government l ias gone out of its way to emphasize recondliation with Jews." 

FACT: STATEMENTS ABOUT THE JEWISH RENAISSANCE IN UKRAINE 

* Ukrainian President Leonid Kuchma, in an address to Jewish-American leaders in New York, Nov 20, 1994: 
"Having put an end to state anti-Semitism, having condemned the 'intellectual' anti-Semitism that ftourishes in some 
countries, we are doing everything possible, despite our economic difficulties, to ensure the rebirth of the social. reli-
gk)us and cultural life of the Jewish people in Ukraine." 

* tosef Zssels. presklent Associatk)n of Jewish Organizatk)ns and Communities in Ukraine, in a statement on Nov. 22, 
1994: "Since independence, 150 Jewish societies have been established, 70 religious societies, 75 functk)ning Jewish 
schools, 13 full-time state-supported Jewish schools, and 60 Sunday schools. The only center of Jewish educatk)n In the 
entire fonrner Soviet Unbn is in Ukraine, and the only law in Eastem Europe protecting the rights of all minorities." 

' Rabbi Yaakov D. Blefch, chief rabbi of Ukraine, in a letter to CBS 0 e l 31,1994:" The present government of Ukraine... 
has an excellent record In human rights, respecting the rights of natk)nal minorities in deeds and actions, and not only on 
paper. It has been noted that Ukraine has the best record on human rights of all fomier Soviet republics." 

* Rabbi Davkl H. Lincoln, Part( Avenue Synagogue, New Yori(, in a letter to CBS, Oct. 25,1994: "It really is time for 
us to enjoy the resurgence of Jewish life in Ukraine after the horrors of the Gemian occupation and communism, and 
to appreciate the Ьегою efforts of the Ukrainian people and govemment to assist the Jewish community in all its 
endeavors." 

CONCLUSION: THE PUBUC DESERVES THE TRUTH 

Despite detailed evWence of the broadcasf s numerous errors and mlsrepresentatk)ns - as presented to CBS in 
metk;uk)us detail by scholars and analysts - Safer and "60 Minutes" continue, with prideful arrogance, to stand by 
their story. Desprte Rabbi Bleteh's face-to-face meeting with CBS officials, at which he repeated his eariier written 
assertipn that "my words were quoted out of the context that they were said," Safer and "60 Minutes," with smug aban
don, continue to stand by their story. Despite the self-evident hate-mongering inherent in implying that a people is 
"genetfcally anti-Semitic," Safer and "60 Minutes" shamelessly stand by their story. 

Amerrcans of Ukrainian ancestiv, Christian and Jewish, point with pride to the bloodless Ukrainian revolution by 
referendum In 1991 that toppIed the Soviet Unk)n, brought freedom to Ukraine, and brought freedom of religion to 
Ukrainian Christians and Jews alike. Independence has brought dramatic improvement in Jewish life in Ukraine ~ 
not Its deterioratton. 

By denying these facts, Moriey Safer and "60 Minutes" misled the public. They sacrificed the truth for sensational
ism. We demand a retractk)n and an apotogy. The beautiful face of freedom in Ukraine deserves no less. 

For further inforrmtior), or to support this campaign for truth, contact: 
Ukrainian Heritage Defense Committee, do Ukrainian National Association, 30 Montgomery St., Jersey City, NJ 07302 

Одна із картин рослинності парку заxIдньої Америки. 

йдуть на відкриття виставки 
до УIА? 

— Я побачу та узгідню 
цю можливість із організа
торкою виставки Дарією 
Гойдиш, але може це справді 
добра ідея, тимбільше, що я 
тут так довго не виставля
лася. 

- Отже побачимося у 
п'ятницю, 28-ГО квітня, на 
відкритті в УI А, а ви таки 
подумайте над нашою про
позицією, щоб самій відкри
вати вступним словом свою 
нову виставку, і в цей спосіб 
вийти до свого глядача, що 
прийде познайомитися з ва
шими новими картинами. 

В пам'ять 6л. П. ГАЛИНИ ПАРАXОНЯК 25дол. 
на ЦЕРКВУ в БОЛЕX0ВІ складають Петро і 
Стефанія Ушак. 

ками усіx нарад: Консисто
рія Української Православ
ної Церкви, Організація Ук
раїнських Професіоналістів, 
Український Інститут Аме
рики, Українське Товариство 
Правників, Українські Аме
риканські Ветерани, Фонд 
Допомоги Дітям Чорнобиля, 
Американці в Обороні Люд
ських Прав в Україні, Ук
раїнські Кредитові Коопера
тиви „Самопоміч" в Ню 
Йорку і Ню Джерзі. Постій
ними учасниками засідань є 
представник „Українського 
Тижневика", а були присутні 
також представники Місії 
України при 0ОН. Голова 
комітету вже двічі давав ін
терв'ю по радіо, а тепер спо
діються, що буде ще більше 
зацікавлення цею справою. 

Такі платні оголошення 
в американській пресі вима
гають поважного вкладу 
гроша та дотримання у тек
сті вимог даної газети. Ого
лошення в „Ню Йорк Тайм
сі" коштувало 17,000 дол., а 
у „Вашінґтон Пост" 14,500 
дол. Кошти заплачено із 
датків поодиноких осіб і 
організацій, які належать до 
комітету, або прихильно 
ставляться до цієї акції. 

Комітет надіється, що у 
висліді того, що досі пе
реведено найдеться ще ба
гато осіб, які зложать свої 
пожертви на оборону доб
рого імени українського на
роду і спростування фаль
шивих твердженя. 

В ДРУГУ СУМНУ і БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ 
смерти нашого найдорожчого ЧОЛОВІКА, 

БАТЬКА, ДІДУСЯ і ПРАДІДУСЯ 

6л. п. 
ПЕТРА ЖИДОВСЬКОГО 

буде відправлена заупокійна 
СЛУЖБА БОЖА 

в неділю 30-го квітня 1995 р. о год. 11:З0 ранку 
в церкві St. Luke Catholic Church, Coconut 

eek, FL. 
Про молитви за спокій душі покійного просить 

дружина ~ АННА 
діти та внуки 

У ВОСЬМУ НЕВИМОВНО БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ 
відходу у вічність нашого найдорожчого і незабутнього 

МУЖА, БАТЬКА і ДІДУНЯ 

0 Л . п . 
І Н Ж . 

АТАНАСА МИХАЙЛА 
МIЛЯНИЧА 

заупокійні 0в. Літургії 
будуть відправлені 30-го квітня 1995 р. 

*̂  у Львові в катедрі св. Юра; 
<* Креxові - Україна, в монастирі св. Миколая; 
<̂  Ню Йорку в церкві св. Юра; 
<̂  Римі в Соборі св. Софії 
^ та в церкві Жировицької Божої Матері -
<- Сергія і Вакxа; 
^ Курити61 -~ Бразилія, в катедральній церкві; 
<* Англії, в церкві - Ню Міллс; 
^ Нюарку - в церкві св. Івана Хрестителя; 
^̂ у Вотерфорд, Кони, в церкві св. Йосифа. 

Про молитви за спокій душі, просять: 

дружина, діти, внуки і родина. 

t 
Ділимося сумною вісткою з українською громадою, 

що в четвер 20-го квітня 1995 р. відійшла від нас 
у вічність довголітня співробітниця 

Адміністрації „Свобода" 

бл. п. 

Д03Я ДУБЕЙ 
ПАРАСТАС - у вівторок 25-го квітня 1995 р. в похоронному 

заведенні В. Когута 86W 14tli St. Bayonne, N.J. 07002 тел. (201) 4З6-6202. 
ВІДВІДИНИ - понеділок і вівторок 24 і 25-го квітня від год. 2—4 по 

пол. і від 7—9 веч. 
ПОХОРОН - в середу 26-ГО квітня в українській католицькій церкві 

Успіння Пресвятої Богородиці, а опісля на український православний цвин
тар св. Андрія в С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 

Синові Андрієві, батькові і братові та дальшій родині складаємо 
щирі співчуття. 

ЕКЗЕКУТИВА УНС, 
ЧЛЕНИ РЕДАКЦГі ЩОДЕННИКА „СВОБОДА" і 
„УКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЕВИКА", 
ПРАЦІВНИКИ ГОЛОВНОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ, 
АДМІНІСТРАЦІЇ і ДРУКАРНІ 

:̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \~̂ ~ ^ r-v^?^F^~B-x;r^^ 
в ТРЕТЮ СУМНУ 1 БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ 

відходу у вічність 
нашого найдорожчого 1 незабутнього 

МУЖА, ТАТА і ДІДА 

6л. п. 
СТЕПАНА ЧУМИ 

буде відправлена 

СЛУЖБА БОЖА 
у п'ятницю 28-ГО квітня 1995 р. о год. 8:З0 ранку 
в церкві св.Юра у Ню Йорку. 

дружина - ЕВГЕНIЯ з родиною 

f 
Ділимося сумною вісткою, що з волі Всевишнього 

18-го квітня 1995 р. у Норт Тонаванда, Н.Й., несподівано 
відійшла у вічність на 78-му році життя наша 

найдорожча МАМА, БАБУНЯ і СЕСТРА 

6я. п. 
IРЕНА з ДАВИДОВИЧIВ 

ВАЛЮТА 
вдова по 6я. п. ІНЖ. С Т Е Ф А Н О В I Б А Л Ю Т I 

Тлінні останки спочивають в похоронному заведенні 
Greco, 2909 Elmwood Ave., Kenmore. 

ПОХОРОННІ відправи в суботу 22-го квітня о год. 9:З0 
ранку в похоронному заведенні, год. 10:00 в церкві св. Івана 
Хрестителя, Elmwood Ave., а опісля на місцевому цвинтарі. 

Горем прибиті : 

внуки 
сестра 

- АННА з чоловіком КЕНОМ 
- РОМАН з дружиною МЕРI 
- СТЕФАН І АНДРІЯ 
- ОЛЕНА 

Замість квітів на могилу просимо складати датки на 
Медичний Фонд Дітям Чорнобиля, по можності через 
Союз Українок Америки, якого покійна була членкою. 

t 
Ділимося сумною вісткою, що 17-го квітня 1995 р. 

з волі Всевишнього відійшла у вічність на 91-му році 
ж и т т я наша дорога МАМА, БАБУНЯ і ПРАБАБУНЯ 

бл. п. 
АННА СОЛТИС 

народжена в Коломиї, Західна Україна. 

ПАНАХИДА - в четвер 20-го квітня о год. 7:З0 веч. 
в похоронному заведенні Hempstead Funeral Home (J. Sen-
ko), 89 Peninsula Blvd. Hempstead N.Y. 

ПОХОРОННІ відправи - в п'ятницю 21-го квітня 
1995 р. о год. 9:30 з української католицької церкви св. Во
лодимира в Гемпстед, Н.Й. На український католицький 
цвинтар у Вотервліт, Н. Й. о год. 3:30 по пол. 

Залишені в смутку: 
донька - МАРІЯ СТОПНИЦЬКА з 

ЧОЛОВІКОМ ТЕОДОРОМ 
син - д-р ЮРІЙ СОЛТИС з 

дружиною IВАННОЮ 
внуки - БОРИС СТОПНИЦЬКИЙ з 

дружиною КІМ 
- ЮРІЙ СТОПНИЦЬКИЙ з 

дружиною ЛАРИСОЮ 
- ЛІДІЯ БЕЛЕНДЮК з 

чоловіком АРТУРОМ 
правнуки - ДЖЕСИКА, ЯРЕМА і 

НАТАН СТОПНИЦЬКI, 
ОКСАНА БЕЛЕНДЮК 

та родина в Україні. 

t 
Ділимося сумною вісткою, що в четвер 20-го 

квітня 1995 р. у Філядвльфії, Па. по довгій недузі 
відійшов у вічність наш найдорожчий IМУЖ, 

БАТЬКО і Д1ДО 

бл. п. 
МАР'ЯН 

КОЖЕНЬОВСЬКИЙ 
нар. 2-го жовтня 1917 р. в Кракові. 

ПАРАСТАС буде відслужений у неділю 23-го квітня 
1995 р. о год. 7-ій у похоронному заведенні Насевич, на 
Tabor Rd. 

ПОХОРОННІ відправи відбудуться в понеділок 24
го квітня 1995 р. о год. 10-ій з церкви Царя Xриста на 
український цвинтар св. Марії у Fox Chase, Pa. 

Залишені у глибокому смутку: 
дружина - IРЕНА 
син 

доньки 

внук 
внучка 
сестра 

- ВОЛОДИМИР 3 дружиною 
МИРОСЛАВОЮ 

~ ОКСАНА 3 мужем ЛЕВОМ 
РУДАКЕВИЧЕМ 

- ДАРІЯ 
- ДОРЯН 
~ АЛЕКСА 
- IВАННА АНТОНЯК 

Замість квітів просимо складати датки на Український 
Спортовий Осередок „Тризуб". 



СВОБОДА, СУБОТА, 22-го КВІТНЯ 1995. 

ЗАКЛИК 
Української Вільної Академії Наук у ЗСА 

Дорогі Приятелі і Добродії! 
17-го грудня 1993 року сповнилося 85 років життя най-

видатнішому сучасному славістові, мовознавцеві, літератур
ному критикові, почесному Президентові УВАН у ЗСА акад. 
Юрієві Шевельову. 

6-го травня 1994 року відбулася наукова конференція, 
присвячена цій ювілейній даті. Конференція була влаштова
на спільно Інститутом Колюмбійського університету ім. Гар-
рімана. Українським Науковим Інститутом Гарвардського 
університету та Українською Вільною Академією Наук у 
ЗСА. В xоді конференції було висловлено побажання, щоб 
для тривкого вшанування наукових осягів ювілята заснувати 
Постійний Фонд ім. професора Юрія Шевельова для на
лежного збереження і утримання Бібліотеки ім. В. Міяков-
ського й Архіву ім. Д. Антоновича УВАН у ЗСА. Це поба
жання було обговорено і одноголосно одобрено на пошире
ному засіданні Президії Управи УВАН у ЗСА 24-го вересня 
1994 року. Керівником Постійного Фонду ім. проф. Юрія 
Шевельова обрано інж. Оксану Соловей. При УВАН у ЗСА 
діє центр наукової документації - бібліотека ім. В. Міяков-
ського, яка за 45 років придбала близько 65,000 книжок і пе
ріодичних видань, та Архів ім. Д. Антоновича, що нараховує 
понад 400 поодиноких архівів, де знаходяться сотні тисяч ма
терія лів і документів з історії України. Частиною загального 
архіву є архів Володимира Винниченка, який зберігається в 
Колюмбійському університеті. Він містить друковані і руко
писні матеріяли до історії України XX століття. Минулорічна 
конференція дійсних членів УВАН у ЗСА зобов'язала ново
обрану Управу приділити належну увагу праці бібліотеки та 
архіву: 

1) реорганізувати і пристосувати нашу цінну бібліотеку 
до американського стандарту, тобто завести систему Кон-
ґресової бібліотеки, закінчити упорядкування довідкового 
відділу, закаталогувати ряд отриманих колекцій, наприклад, 
св. п. проф. Олександра Оглобина, полковника Володимира 
Кедровського та інших, закінчити запляновану інвентариза
цію бібліотеки; 

2) провести фахове закаталогування цінного архіву (по
над 400 одиниць) та закінчити упорядкування у відповідних 
шухлядаx багатющий матеріял, що зветься „Personalia", а 
також ряд інших проектів, пов'язаних з працею бібліотеки і 
архіву. 

Щоб розгорнути і завершити цю працю, потрібні чималі 
фінансові засоби. Ці засоби ми можемо отримати тільки від 
жертвенної патріотичної української громади та інших уста
нов у заxідньому світі. Тому й звертаємося до вас з прохан
ням допомогти нам своїми пожертвами. Українська Вільна 
Академія Наук у ЗСА користується звільненням від подат
ків, тому жертводавці на наукову діяльність УВАН можуть 
свої пожертви відраховувати від податкових сум. 

Чеки та грошові перекази просимо виписувати на: The 
Ukrainian Academy (Fund of Prof. G. Shevelov). Висилати про
симо на адресу: The Ukrainian Academy of Arts and Sciences 
in the U. S., Inc., 206 West 100 th St. New York, N. Y. 10025. 

3a Управу УВАН у ЗСА: 

д-р Василь Омельченко 
діючий президен 

інж. Оксана Соловей 
голова Постійного 

фонду ім. проф. Юрія Ш6вельова 

Кожного року українці 
на рідній землі і поза її ме
жами в березні вшановують 
пам'ять свого найбільш виз
начного поета, національно
го пророка і борця за волю 
України Тараса Шевченка. 

В Міннеаполісі парафії 
св. Константина, де пароxом 
є о. Михайло Стельмах, уро
чистою програмою відзна
чала 181-шу річницю наро
дження цього великого сина 
українського народу. Свя
точна програма відбулася в 
неділю, 19-го березня, в ав-
диторії парафіяльної школи 
в присутності понад 200 осіб. 

Завдяки заходам автора 
цього допису, в програм] 
взяли участь представники 
старшої молоді, поруч з уч
нями суботньої Школи Ук
раїнознавства. 

Урочистий настрій у при
сутніx збуджувала імпозант
но прибрана квітами сцена з 
великим портретом Т. Шев
ченка роботи покійного 
мистця Михайла Миxалеви-
ча. Над портретом видніли 
написані синіми буквами на 
жовтому тлі слова з промо
ви проф. Михайла Гру шев
ського, виголошеної з наго
ди 48-ОЇ річниці смерти пое
та: „Наш єси, поете, а ми на
род твій, і духом твоїм диха
тимемо В0 віки і віки". При
крашення сцени завдячуєть-
ся Романові Віндикові, 
Дмитрові Татаринові і Мар
кові Віндикові. 

Свято українською і ан
глійською мовами відкрив 
Михайло Павлишин. Нав'я
зуючи до слів „Заповіту", 
він сказав, що виконуючи 
бажання Т. Шевченка, вдяч
ний український народ кож
ного року в місяці березні 
вшановує пам ' ять , свого 
найбільш улюбленого сина і 
пророка. На його ідеяx ви
росли в нашому народі цілі 
покоління незламних борців 
за віру в Бога і за волю Ук
раїни. Вступне слово він за
кінчив закликом не забути 
науки Шевченка, все пам'я
тати xто ми є і чиї ми діти. 

Продовженням програ
ми була чутливо продекля~ 

мована Ларисою Кміт мо
литва Тараса Шевченка до 

Міннеаполісі вшанували пам'ять Т. Шевченка 

Діти виступають в мистецькій програли 

Богоматері „Блаженная в 
женаx", уривок з поеми „Не
офіти". 

Головну промову укра
їнською мовою виголосила 
Галина Луцик. Переплітаю
чи свою доповідь цитатами з 
поезій Т. Шевченка, вона та
кож закликала присутніx, 
зокрема молодь, не цуратися 
і не відрікатися всього, що 
українське, а навпаки, бути 
гордими нашою культурною 
спадщиною і бути щасливи
ми, що ми її маємо і не му
симо шукати, „xто ми і звід
кіля наші предки", за чим 
пошукує тепер багато амери
канської молоді. Нам треба 
жити і діяти згідно з наукою 
цього генія українського на
роду. 

Немов підтвердженням 
сказаного в доповіді був 
вірш Ліни Костенко „Кобза
реві", що його дуже гарно 
виголосив Станислав Мись-
кік. 

Англійською мовою 
„Шевченко — поет України" 
доповідь виголосив Іван Лу-
ців. Він вказав, що Шевчен
ко своїми поезіями загово

рив під час найбільш трагіч
ного періоду історії україн
ського народу. І саме в цьо
му часі, з одного боку краса 
його батьківщини, а з дру
гого боку суворе гноблення 
його народу, збудили у нього 
глибокий патріотизм і нена
висть до тиранії, понево
лення і несправедливости. Ці 
почування залишилися у 
Шевченка на все його життя 
і ніколи не зменшилися, чи 
то під час заслання, чи в 
тюрмі, чи на волі. І хоч є ба
гато поетів у різних народів, 
котрі голосили подібні ідеї, 
але ніхто з них своїм жит
тям і стражданням не був 
так близько до свого народу, 
як був Т. Шевченко. І саме 
тому український народ так 
сильно його полюбив і збе
рігає пам'ять про нього. 

Дуже гарно вив'язалися 
деклямуванням творів Шев
ченка Iрена Тіменик і Тарас 
Підгайний. З глибоким чут
тям і доброю дикцією Iрена 
деклямувала вірш „Мати", а 
Тарас уривок з поеми „Кав
каз". 

Багато краси і різнома~ 

Гарантуємо найкращу і найшвидшуобслугV 

^^ ПРОДУКТОВІ 
І^ ПАЧКИ 

^Г^ТУ 
з каталогу 

понад 10О видів 
продуктів 

HQ2SSZ3m 
Щ!ЗБШШЩ 

ТеI.:(416)236-2032 
Fax:(416)236-2110 

Доставляємо: 
иШIЦ в Україну 

Білорусь 
Росію* 

Молдову 
ПрибалтикуI 

1 - 4 
тижнІв/we*ks 

ЕШШШ 

4 - 8 
тііжнІв/weelcs 

HQsXisaz^ 
t'Tirif'MukJ| 

електроніка.. 

3а каталогом і точнішою 
інформацісю дзвоніть: 

INTERPORT TRAVEL SERViCE INC. 
227 LOMBARD ST., BUFFALO, NY 14212 
TEL:(716)892-8002 

YURI INTERNATIONAL ENT. 
13 ROYAL PALM DR., CHEEKTOWAGA, NY 
14225, TEL:|716)685-1505 

ROCHESTER 
UKRAINIAN CERAMICS PARCEL & TRAVEL 
77 ONTARIOVlEW ST., ROCHESTER, NY 
14617,TEL:(716)275-7474 

PREFERRED INSURENCE SERVICES 
284 RIDGE RD. E., ROCHESTER, NY 14621 
TEL:(716)467-1960 

MARK'S FURNITURE STORE 
1105 LINCOLN AVE., UTICA, NY 13502 
TEL:(315)733-0719 

* - існують деякі обмеження / Certain restrictions apply 

- 8 0 O - 3 6 1 - 7 3 4 S або ДО найближчого 
представника 

ME5ST STAMFORD 
99 PROSPECT ST. 4L, STAMFORD, CT 06901 
TEL: (203) 9673901 

BONN1E MURAL 
239 MCGOVERhJ BLVD., WIRETON, PA 15001 
TEL: (412) 457-2307 

CLEVELAND SOUTH BOUND BROOK 
VATRA INTERNATIONAL OHIO EXPORT CO. 1-600-884-Г/3О 
76 MAIN ST., SOUTH BOUND BROOK, NJ 6C26 STATE RD., CLEVELAND, OH 44134 
08880, TEL: (908) 805-9664 ТЕ.: (216) 884-1738 

NORTH NEW JERSEY STATE 
ОКСАНА VARIETY STORE 
З00 PARKER AVE., MAPLEWOOD, NJ 07040 
TEL: (201) 76З-8778 

FILL'S TRAVEL AGENCY 
1828 THIRD AVE., WATERVUET, NY 12189 
TEL:(518)274-5242 

POST NET 
1858 PLEASANTVILLE RD., BRIARCUFF MANOR, 
NY 10510,TEL:(914)762-6514 

NEW YORK 
COSMOS PARCELS 
122 FIRST AVE., NEW YORK, NY 10009 
TEL:(212)533-2906 

DELTO EUROPA CORP. 
318 EAST 9TH ST., NEW YORK, NY 10003 
TEL:(212)228-2266 

VARSOVIA TRAVEL & SHIPPING INC. 
74 EAST 7TH ST., NEW YORK, NY 10003 
TEL:(212)529-3256(4745) 

KARPATY TRAVEL 
703 S. BROAD ST., TRENTON, N J 08611 
TEL: (609) 393-9455 

PHILADELPHIA 
TRANS EUROPA INC., 
8102 ROOSEVELT BLVD., PHIUDELPHIA, PA 
19152, TEL:(215)331-9060 

HANUSEY MUSIC & GIFT 
244 WEST GIRARD AVE., PH1LADELPHIA, PA 
19123 TEL:(215)627-3093 

MEEST - 0LEG DERZHKO 
6315 RISING SUN AVE., PHILADELPHIA, PA 
19111, TEL:(215)742-5888 

POLISH TRAVEL CENTER 
2718 ORTHODOX ST., PHIUDELPHIA, PA 19137 
TEL:(215)533-1294 

WASHINGTON & BALTIMORE 
WETCO INC. 
7 FULLVIEW CRT., GAITHERSBURG, MD 20878 
TEL:(301)216-0142 

STEPHAN SLOTA 
5003 LAGUNA RD., COLLEGE PARK, MD 
20740 TEL: (301) 474-2897 

BAZAR GIFT PARCEL fNC 
5689 STATE RD., CLEVELAND, OH 44134 
TEL:(216)845-6078 

DNISTER CO. INC. 
4408 BRUENING DR., РАІОЛА, CH 44134 
TEL:(216)842-4961 

CHICAGO 
KA"?PATY PARCELS 
2020 WEST CHICAGO AVE., CHICAGO, IL 
6C622, TEL:(312)278-7353 

DELTA IMPORT CO 
2241 WEST CHICAGO AVE., CHICAGO, IL 
60622,TEL:(312)235-7783 

^TA TRAVEL AGENCY 
2222 W. CHICAGO AVE., CHICAGO, !L 60622 
TEL:(312)235-9322 

NEEDHAM 
CHEREMSHYNA 
44 YALE RD., NEEDHAM., ЬА,\ 0'A] ?4 
TEL:(617)449-5323 

.VllNNEAPOLiS 
UKRAINIAN GIFT SHOP 
2422 CENTRAL AVE. N. E., ,N^,NNFAFCliS, fv 
55418 TEL:(612)788-2545 

CONNECTICUT 

h^2\A 
28648 RYAN RD., WARREN, M. 48092 
TEL:(810)574-0303 

SEMINOLE, FL 
HOWERLA PARCELS, TiBOR KOPRIVA 
1307 EAST CARSON ST., PIHSBURG, PA 15203 11693 78 TERR. NORTH, SEMINOLE, FL 34642 
TEL: (412) 481-2750 TEL: (8l3) 319-0064 

ШАНОВНІ ЧИТАЧI! 
Відгукаючися на заклик Екзекутивного Комітету 
УНСоюзу про зложення пожертви на видавничий 
фонд „Свободи" на покриття підвишки за поштову 
пересилку газети, ви можете свої пожертви скла
дати у вашого секретаря відділу, або посилати пря
мо до адміністрації „Свободи" на адресу: 

З0 Montgomery St. 
Jersey City, NJ.07302 

ЛІКИ для ВЛШОІ РОДИНИ НЛ УКРАЇНІ 
посилає 

українська фірма 

HERITAGE VILLAGE 
PHARMACY 

Bazaar Bldg. 
Southbury, CT06488 

Висилаємо ліки також по цілій 
Америці за найдешевшими цінами 

Безплатний телефон 
1-80O-Rx UKRAINA 
(1-80О-798-5724) 

власники ЛЕСЯ і ЯРОСЛАВ ПАЛИЛИК 

^OXOLANA 
\rNTERNATIONAL TRADE 

ПАКУНКИ НА УКРАЇНУ З АОСТАВОЮ ЛО ХАТИ 

h^(C ЛІТАКОМ $ 2 . 4 9 per Lb 

i s S ^ КОРАБЛВVI S 0 . 7 9 per Lb 
П е р ^ и л а й т е д о нас пакунки через пошту та U F S . 

Телефонуйте по наліпки д л я безкоштовної пересилки пакунків 

ЗАМОВЛЯЙТЕ ГОТОВІ ХАРЧОВІ ПАКУНКИ 

55Lb 
44Lb 
22Lb 

Цукор 
гречка 

Маргарин 4.4 Lb 
М'ясні вироби 11 Lb 
Згущене молоко 15 Oz 
Кава В Oz 
Чай В Oz 

Вага 256 фунтів 

ШШШШк 
Мука 
Цукор 
Гречка 
Рис 
Олія 
М'ясні вироби 
Кава 
Чай 

44Lb 
33Lb 
44Lb 
44Lb 
1Qt 

4,4Lb 
8Oz 
8Oz 

Вага 178 фунтів 

Мука 
Цукор 
Гречка 
Рис 
Олія ; 
Вівсяна каша 
Макарони 
М'ясні вироби 
Кава 

нітности надали програмі 
учнів парафіяльної школи 
українознавства. Багато пра
ці вложили для цього учи
телі під керівництвом Орес-
ти Кузняк, а саме Люба На-
гірняк, Мишел Силван, Леся 
Бел, Марко Трусо і Володи
мир Кузняк. 

Переплітувані точки 
програми деклямаціями, 
співом і грою українських 
мелодій на піяно збуджува
ли у присутніx святочний 
настрій і глибоке вдоволен
ня, що робиться все, „щоб 
наша слава не пропала". 

Дуже гарно твори Т. 
Шевченка деклямували: Да-
рія Силван, Катя Iваськевич, 
Реней Бел і ^^яна Iваськевич 
— уривок з поеми „Посла-
ніє", Тарас Меґиц — „Мені 
однаково" українською, а 
Форест Нелсон і Леся Нел-
сон англійською мовами, 
їванко Ґрифит і Таїса Ґри-
фит деклямували - „Не цу
райтесь того слова, свою Ук
раїну любіть", „Думи мої" 
- Володимир Новосад ук
раїнською, а Микола Нагір-
няк англійською мовами, 
„Наша дума, наша пісня" — 
Андрея Бел, „Село" - Пет
ро Меґиц, уривок з поеми 
„Княжна" англійською мо
вою деклямували: Ерик 
Карлсок, Xристіян Яворсь-
кий, Арон Ґров, Наталія 
Берґ і Нейтан Ґров, „Вечір" 
англійською мовою декля
мували Катя Віндик, Таня 
Кравець і Филип Віндик, а 
Марися Новосад і Наталія 
Мороз деклямували україн
ською мовою. Перша „Тече 

вода з під Явора", а друга 
„Сонце заходить". 

На піяно вправно вико
нали своє завдання Андрея 
Бел „0й вербо, вербо", і Ми
хайло Силван „Думи мої". 

Мло звучали пісні у 
виконанні Андрея Бел, Упя-
ни Iваськевич, Рені Бел, Каті 
Iваськевич і Тані Кравець. 
Вони виконали дві пісні „0й 
ходила дівчина беріжком" \ 
„Зацвіла в долині". 

Під кінець програми ще 
раз виступив представник 
старшої молоді Тарас Під-
гайний. Він продеклямував 
уривок з „Псальмів Давидо
ві" і „Блаженний муж". 

Програму закінчено вис
тупом представника наймо
лодшого покоління. Михай
ло Силван виразною мовою 
виголосив „Заповіт" Шев
ченка, при цьому всі присут
ні встали і разом з учасни
ками програми співом „За
повіту" закінчили це свято в 
пошану найбільш визначного 
сина українського народу. 

Треба висловити приз
нання перш за все всім учас
никам програми за солідне 
підготовлення своїx висту
пів, а також учителям, бать
кам і всім тим, котрі причи
нилися до успіху цього свя
та. 

Найкраще признання ви
словив представник присут
ньої на залі групи журналіс
тів з України на відвідинах в 
Міннеаполісі. Він висловив
ся так: „Я їхав сюди зі зов
сім іншою думкою про укра
їнську діяспору в Америці. Я 
ніколи не думав, що ви так 
багато працюєте для збере
ження нашої культури". 

Д-р Михайло Козак 

МАЄМО НА СКЛАДI 
НОВУ КНИЖКУ 

L U B O M Y R L U C I U K 

a n d 

B O H D A N S. K O R 0 A N : 

ANGLO-AMERICAN 
PERSPECTIVES ON THE 

UKRAINIAN 
QUESTION 1938-1951 

A DOCUMENTARY COLLECTION 
Published by The Limestone Press, 

Kingston, Ontario, - Vestal, New York 

1987, printed in Canada by Brown and 

Martin Ltd., pages 242. Price S20.0O. 

The residents of New Jersey add б% sales 

Tax. 

Documents, which indicate the relation 
ship between the Ukrainian independence 
movement and the leading powers of the 
Western alliance before, during and after 
the Second WorId War. 

S V O B O D A B O O K S T O R E 
3 0 M o n t g o m e r y S t r e e t 
Jersey Ci ty , N .J . 0 7 3 0 2 

*Ф- SOUTH RIVER TRAVEL SERVICE 
95 MAIN STREET * SOUTH RIVER, NJ OS882 

TEL: (908) 254-1783 ' FAX (908) 254-5212 

Наша агенція здШсн(ое для вас 
такі посдуги; 

Продаємо квитки на Україну: 
Н Й . - К и ї в - Н . Й . - S 5 8 9 
Н . Й . - Л ь в і в - Н . И . - З 6 8 9 

Оформляємо візи, запрошення та інші іміґраційні 
послуги. 

Висилаємо пачки з доставкою додому через 
||І фірму „Міст". 

^ Передаємо та завіряємо документи. 

ДРОДАН 
- Ц Е В А Ш КОНТАКТ З У К Р А Ї Н О Ю 

5 0 k g 
2 5 k g 
25 kg 
2 0 k g 

З litres 
4 k g 
2 k g 

5 0 0 g 

2 0 0 g 

Condensed milk 770 ml | 
ВАГА 130.5 к г ~ 288lbs 
Ціна $ CAN 190 

$ US 139 

Мука - FIour 
Цукор - Sugar 
Гречка - Buck wheat 
Риж - Rice 
Опія - Cooking oil 
М*ясо - Canned meat 
Маргарина - Margarine 

'Vegeta" 

Ц і н а в к л ю ч а є д о с т а н у 

Мука - FIour 
Цукор - Sugar 
Риж - Rice 
Олія - Cooking oil 
М'ясо - Canned meat 
Маргарина - Margarine 
Макарони - Спаґетті 
Приправа - "Vegeta" 
Розчинна кава-lnstant coffee 200 g 
Чай-Tea 10О pkg 
Зубна паста-Tooth paste75-100 g 
Аспірін - Aspirin 100 pcs. 
ВАГА 3 4 . 7 k g ~ 76.3lbs 
Ціна $ CAN 99 $ US 7S 

Усі продукти з Канади 
products packaged in Canada 

10kg 
4kg| 

10kg| 
6 litres 

1kg| 
1kg' 

1.8 kg 
500g 

З V І : О І М Ш І - 5 І Г ж:>ж;ж^ж-чгш:жc>гr 

DEUVBHY CHARGE 
20.00 
30.00 

Tel: (201) 763-8778 
З00 Parker Avenue, Maplewood, NJ 07040 | 

Висилаємо D840Bi пачки в Україну, Польщу, 
Прибалтику, Білорусію, Росію; 

Авта в Україну від ^1300. 

Tel: (4І6) 252-3З99 Fax:(41&) 503-403З 
29 ^Jutland Road, Etobicoke, ON M8Z 2G6 C a n a d a 

Ф У Н Д А Ц І Я 
У К Р А Ї Н С Ь К О Г О 

В І Л Ь Н О Г О 
У Н І В Е Р С И Т Е Т У 

З А С Л У Г О В У Є Н А В А Ш У 
В С Е Б І Ч Н У П І Д Т Р И М К У ! 

Ukrainian Free University 
Foundat ion, Inc. 

P.O. Box 1028 
New York, N.Y. 10276 

ffic7r̂ ^off̂ PQnp^ 
^"utHARTMENT 5TOR! 

2 6 First A v e n u e 
N e w York, N Y 1 0 0 0 9 
T e l . : ( 2 1 2 ) 4 7 3 - 3 5 5 0 

СВЕТЕРИ, ВОВНЯНІ ХУСТКИ, виши
вані жіночі 6люзочки, виш. о6руси, 
подушки І т. п., кераміка, різьба 

в Арці - Д Е Ш Е В О 

*ПОСЛУГИ^І^ 

UKRAINIAN SINGLES 
NEWSLETTER 

Serving Ukrainian singles of all 
ages throughout the United 

States and Canada. 
For information send a self
addressed starnped envelope 

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

* ПРАЦЯ 

ПОШУКУЄМ0 
жінку у віці до 45 років ДО 
опіки над малою дитиною і 
домаиіньої праці . Нічліг 
і харч включено. 

(201)283-0054 

UKRAINIAN 
Translators Needed: 

Please call 

(800) 822-3213 

* ДОВИНАИМУ:тс 

FOR RENT 
3 rooms in Jersey City 

Heights area. 

Tel. (201)963-7698 

REAL ESTATE * 

I j | The Village of 
Tropical Spring 

(Селище тропічних джерел) 
К о н д о м і н і ю м и з двома і трьома 
спальнями та двома лазничками . 
З г а р а ж е м . Поблизу в ідомих 

WARM MINERAL SPRINGS. 
Т е л е ф о н у й т е д о 
Е л о і з П о п о в и ч 

н а ч и с л о 800-654-8017 
а б о 813-423-8017 

^FUNERAL DIRECTORSі^ 

ВЛАСНЙКШ 
SENKO FUNERAL HOME 

213-215 Bedford Avenue 
Brooklyn, N.Y. 11211 

1-718-388-4416 
HEMPSTEAD FUNERAL

HOME 
89 Peninsula Blvd. 

Hempstead, N.Y. 11550 
1-516-481-7460 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
ЛУIС НАЙҐРО - директор 

Родина /ЩИТРИК 

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

(212) 674-2568 

LYTWYN&LYTWYN 

AIR CONDITIONED 
Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в Бавнд Бруку і 

перенесенням Тлінних Останків 
з різних країн світу. 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 
(corner Stanley Terr.) 

UNION, N.J. 07083 
(908) 964-4222 
(201) 375-5555 


