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РОСІЙСЬКІ ПОЛІТИКИ 
ВТРУЧАЮТЬСЯ У ВНУТРІШНІ 

СПРАВИ УКРАЇНИ 
Київ (УНIАР). - Тут у 

вівторок, 28-ГО березня, рад
ник Президента України з 
питань національної безпеки, 
секретар Ради національної 
безпеки Володимир Горбу~ 
лін, коментуючи приїзд до 
Криму голови комітету дер
жавної думи Росії Костян
тина Затуліна, сказав: „У 
своїx спробаx захистити ро
сійське населення Кримсько
го півострова, яке, на думку 
Затуліна, є основним, він за
йшов досить далеко, не ро
зуміючи, що таким чином 
закладає вибухівку, котра 
може підірвати стабільність 
у Криму". 

Іншу думку має радник 
Президента України з внут
рішньої політики Дмитро 
Видрін, який сказав, що не 
варто драматизувати приїзд 
К. Затуліна, який висловлює 
погляди російських націона
лістів, котрі мають право на 
існування, так само, як і ук
раїнські. На думку Видріна, 
такі люди як Затулін пока
зують українським держав
ним діячам якою може бути 
російська політика, якщо до 
влади прийдуть сили, що їх 
представляє К. Затулін. 

Виступаючи у Симфе
рополі на пресовій конфе
ренції, голова комісії Дер
жавної думи Росії з питань 
Чорноморської фльоти К. 
Затулін висловив незадово
лення тим, що прокурор ав
тономії Валентин Купцов від 
імені Генеральної прокура
тури України остеріг його 

щодо можливих антиукраїн
ських промов та висловлю
вань. У цьому відношенні 
Затулін нагадав, що 62-га 
стаття Карного кодексу Ук
раїни дозволяє висловлю
вати будь-яку точку зору і 
він, Затулін, не вважає це 
втручанням у внутрішні 
справи України. Затулін не 
дав прямої відповіді на запи
тання кому, на його думку, 
належить Крим і Севасто~ 
піль. Відповідь була неви
разна: Чорноморська фльо-
та була і залишиться Чорно
морською, а Крим належить 
кримчанам. 

Тим часом віцепрем'єр" 
міністер Автономної Респуб
ліки Крим Андрій Сенченко 
повідомив, що він, як і рані
ше, виконує свої обов'язки 
хоча відносини між урядом і 
Верховною Радою Криму за
лишаються невреґульованИ" 
ми. Звільнення прем'єр-мі
ністра Анатолія Франчука і 
його заступника Сенченко 
пов'язує із намаганням „по
ставити своїx людей" напе
редодні приватизації держав
ного майна. Анатолія Др06о
това, якого кримський парля-
мент призначив прем'єр-мі
ністром, Сенченко вважає пе
рехідною фіґурою, оскільки 
продовжуються спроби вису
нути на цей пост Юрія Мєш-
кова. Два уряди і два прем'є
ри у Криму співіснувати не 
можуть, вважає Сенченко, 
тому єдиний вихід із такої 
ситуації — перевибори Вер
ховної Ради автономії.. 

В Україні 
к и ї в . - у пресовому 

центрі Міністерства закор
донних справ повідомили, 
що минулого тижня в Токіо 
створено парляментарну 
Асоціяцію японсько-україн-
ської дружби, затверджено її 
статут і правильник. Асоція-
ція має на меті розвивати і 
поглиблювати дружні відно
сини та співпрацю в галузях 
сільського господарства, про-
мисловости і в підтримці кур

су ринкових реформ. До 
Асоціяції увійшли 24 депута
ти з обох палат японського 
парляменту, які представля
ють три основні партії — лі-
берально-демократичну, нову 
партію та соціялістичну. Ук
раїну на установчих зборах 
представляли перший заступ
ник міністра закордонних 
справ Борис Тарасюк та ам-
басадор України в Японії Ми
хайло Дашкевич. 

ПРЕЗИДЕНТ Л. КУЧМА ВІДВІДАВ ЯПОНІЮ 

Київ (Р. P.). - Україн
ська делегація 22-25-ГО бе
резня перебувала в столиці 
Японії Токіо з офіційною ві-
зитою. Очолив делегацію 
Президент України Леонід 
Кучма. На летовищі в Генеді 
на честь високого гостя з 
України була вишикувана по
чесна варта і підняті прапори 
обох держав. 

У перший день Прези
дент Кучма і супроводжуючі 
його особи оглянули місто, 
відвідали музей історії Токіо 
і зустрілися з керівниками 
Товариства українсько-япон-
ської дружби, яке сьогодні 
очолює колишній міністер 
закордонних справ Японії М. 

Офіційні зустрічі поча
лися 23-ГО березня. Голов
ною подією дня була зустріч 
Л. Кучми з імератором Япо
нії Акігіто та імператрицею 
Мічіко. Згідно з японською 
конституцією, імператор ви
конує певні формальні 
функції, але не здійснює 
владних уповноважень са
мостійно: він може діяти ті
льки за згодою кабінету мі
ністрів. Та все ж імператор є 
символом єдности японсь
кого народу і тому він ото
чений великою увагою та 
почестями. Акігіто є 125-им 

що 30-го березня японська 
делегація експертів прибуде 
в Україну з метою сприяння 
створенню контролі ядерних 
матеріялів та про відкриття 
української амбасади в Япо
нії. 

Амбасадор Японії в Ук
раїні Сьодзі Суєдзава зазна
чив, що відвідини його краї
ни Президентом Кучмою да
ли імпульс для розвитку 
відносин між двома держа
вами і значно збільшили за
цікавлення японців Украї
ною. Доказом цього, за сло
вами амбасадора, є те, що 
одна з центральних газет 
„Йоміурі" присвятила пере-
довицю майбутній співпраці 
Японії з Україною. У статті 
високо оцінено зусилля 
України, спрямовані на ство
рення нової демократичної 
держави з новою економі
кою та в без'ядерному сус-

Повернувшись в Украї
ну, Президент Кучма зазна
чив, що Японія справді заці
кавилась Україною і великі 
фінансові організації вияви
ли бажання працювати на 
українському ринку. І хоч 
українська делегація не про
сила допомоги, керівники 
Японії все ж виділили 200 
міл. дол, з яких 150 міл. бу-

імператором, шість років дуть надані через Европей~ 
тому він одружився з Мічіко ський союз для платіжного 
Сьода і вони разом уже від- балянсу України і ще 50 міл. 
відали З7 країн світу. дол. на оплату критичного 

Пізніше відбулися діло~ імпорту. Крім того, Україна 
ві зустрічі української деле- закупить в Японії засоби за-
ґації з прем єр-мшістром 
Японії Т. Мураямою та чле
нами японського уряду і 
парляменту. В результаті 
зустрічей підписано низку 
документів щодо українсь-
ко-японськиx відносин. Ук
раїнська делегація також 
відвідала токійську біржу, 
Центр новітніx технологіч
них корпорацій та кілька ве
ликих компаній. 

Сторони домовилися, 

хисту рослин для сільсько
господарських потреб. 

3а ,слрвщи Презщ 
Л. Кучми, Україна має сьо
годні наблизитися до свого 
„національного дива" на зра
зок японського. На думку Л. 
Кучми, національна ідея в 
Україні не спрацювала, от
же „потрібно відштовхну
тися від догм та шукати но
ву ідеологію. Врятувати на
цію може лише економіка". 

Делегація України вилетіла до Кореї 
Київ (УШАР). - У по

неділок, 27-ГО березня укра
їнська делегація, очолювана 
головою Верховної Ради 

Джерзі Ситі, Н. Дж. (О. 
Кузьмович). — Керівник 
Студії Мистецького Слова 
Лідія Крушельницька -
частий гість у нашій редакції 
і ми завжди вітаємо її з ра
дістю немов когось близь
кого, що приналежний до 
„свободячої родини". Тим 
разом вона однак приходить, 
щоб розповісти нам не лише 
про свою працю, а радше про 
те, що її студія плянує 
відзначити широко відому в 
нашій спільноті одиницю, лі
тературознавця, науковця і 
автора ряду книжок проф. 
Юрія Шевельова. Його 85-
річчя відзначували вже у на
уковому світі, але вистава 
театральної групи йому на 
пошану та ще у виконанні 
молодиx сил - це здається 
найкращий дарунок, який 
можна зробити нашому про
відному науковцеві. Це ж бо 
видний доказ, що молодше 
покоління цінить його працю 
і знає про нього, — а це не 
трапляється тепер часто. 

Тут розуміється напевно 
заслуга в першу чергу на
лежиться Л. КрушельницЬ" 
кій, але вона скромно того 
не підкреслює, а радше го
ворить про приятельське 
відношення проф. Ю. ІЇЇЄВЄ-
льова до Студії Мистецького 
Слова, яке він завжди мав і 
далі має, даючи постійно по
ради, вказівки чи помагає у 
перекладах. 

Л. Крушельницька із сан-
тиментом згадує його по
мічну руку, зокрема про йо
го переклад з французької 
мови Е. Скріба „Склянка 

Молодь вшанує Ю. Шевельова 

Л. Крушельницька під час інтерв'ю в „Свободі" 

води', що з таким успіхом 
була поставлена студією. 

А тепер 5-го квітня попо
лудні в Українському Народ
ному Домі в Ню Йорку Сту
дія Мистецького Слова хоче 
віддячитися своєму менто
рові та доброму критикові за 
кожночасну поміч, вша
новуючи його постановкою 
„Івана Вишенського" і „Ор-
феєвого чуда" Лесі Україн
ки. У першій постановці вис
тупить 12 молодиx студійців, 
а в другій вісім і їхня підго-
това до тиx вистав це також 
частина віддання пошани 
проф. Шевельову. 

Л. Крушельницька у на
шій розмові постійно під
креслює цей великий вклад 
праці ювілята в українську 
драматургію і його вплив на 
атмосферу, яка панує серед 
групи акторів. 

Л. Крушельницька роз

кладає на столі ряд статтей, 
рецензій та розповідає нам 
також про прем'єру „Івана 
Вишенського" у 1977 році в 
Ню Йорку, показуючи не
звичайно позитивний відгук 
на постановку в нашій пресі. 
При тому не можна забути, 
що із відданням пошани Ю. 
Шевельову розпочинається 
також ще ювілей самої Сту
дії Мистецького Слова, що в 
1995 році відзначає 30-річчя 
свого існування. 

Скільки п'єс студія має 
вже за собою, а передусім 
скільки праці її керівника Л. 
Крушельницької сьогодні у 
цій короткій статті годі пора
хувати. Змінилися актори, з 
яких багато тепер статечні 
громадяни, змінилися ті, які 
помагали в переведенні усіx 
задумів Л. Крушельницької, 
але не змінилася вона і не 

(Закінчення на стор. З) 

Олександром Морозом ви
летіла до Південної Кореї. 

Програма відвідин пе
редбачає зустрічі з прези
дентом Кім Ен Самом, го
ловою корейської національ
ної асамблеї, а також від
криття представництва тор-
говельно-промислової пала
ти України в Кореї. Пляну" 
ється підписати документи 
про торгівлю та співпрацю в 
економіці, взаємний захист 
інвестицій тощо. 

ЧЕРНІВЦІ. - Тут ви
явлено нові випадки обли
сіння дітей і дорослих. Се
ред них є такі, у кого у 
1988-89 роках ніякої хворо
би не було виявлено. Облас
ний відділ охорони здоров'я 
зафіксував 245 дорослих 
хворих, яких вразила ця не
дуга — аллопеція. Талієва 
версія не підтвердилася. На
томість знайшлися свідки, 
що бачили влітку 1988 року 
на вулицяx міста військові 
машини, з яких щось витек
ло і вояки в протигазових 
маскаx мили тротуари щіт
ками і милом чи іншим пін
ним розчином. Мешканців 
міста тоді ніхто не інфор
мував, що там сталося і ніх
то не видавав *їм протиґазо~ 
виx масок. Всі свідки нев
довзі захворіли, двоє по
мерло. Військова частина, 
яка тоді стояла в Чернівцях, 
тепер переведена в Росію. 

ОДЕСА. - Кабінет Мі
ністрів затвердив проєкт бу
дівництва Южненського 
нафтотерміналу потужніс
тю 12 міл. тонн на рік. Буді
вельники вже використали 
10 біл. карбованців асигно
ваних Кабінетом Міністрів 
минулого року. Тепер по
трібні нові суми, щоб про
довжити будівництво термі
налу. 

Американці залишають Гаїті 
Порт-о-Пренс, Гаїті. -

Цього тижня американські 
збройні сили мають переда
ти відповідальність за без
пеку Гаїті в руки мироноС" 
ниx військ Організації Об'єд
наних Націй. З цього приводу 
президент країни Жан-Бер-
тран Арістід у вівторок, 28
го березня, звернувся до ко
мандування цієї військової 
одиниці з проханням, щоб у 
свою негайну програму 
вклали як найважливішу 
точку - обеззброєння тиx, 
що їх він назвав „противни
ками демократії'*. 

На думку президента 
Ж . Б. Арістіда, який з наго
ди заплянованиx надxодячиx 
змін провів пресову конфе
ренцію з коресподентами за
собів масової інформації, си
туація в Гаїті є настільки ста
більною, що можна її вико
ристати саме для того щоб 
роззброїти цих горлорізів-
убивць, які продовжують те
роризувати цивільне насе
лення країни. Бо тільки тоді, 

як щезнуть згадані убивці 
демократія в Гаїті зможе за-
корінюватися чимраз глибше. 

Минулїіми тижнями зло
чинність в Гаїті значно зро
сла, що в свою чергу захита
ло довір'ям народу до влас
ної влади так і до присутно-
сти американських військ. 
На думку аналітиків вико
ристовування мироносниx 
військ 0ОН для поліційної 
служби в країні розминаєть
ся з ціллю. Президент Ж . Б. 
Арістід, вказуючи на жор
стокість гаїтської армії, зов
сім зліквідував її. Минулої 
осені зорганізовано тимчасо
ву поліцію, але уряд Гаїті 
відмовляється озброїти цю 
тимчасову поліцію, отже во
ни є безсилі протидіяти неза
конному озброєному еле
ментові. А президент Арістід 
на питання кореспондентів у 
цій справі відповів, що ро
бить це що є на його думку 
відповідним, робить це тому, 
що так хоче уряд і так хоче
мо ми як народ". 

Творча МОЛОДЬ розпочала турне по Україні 
Київ (УIС „Смолос

кип"). Від 27-ГО лютого до 3-
го березня відбулося друге 
поетичне турне творчої мо
лоді по Україні, організоване 
Творчою Асоціяцією „500" і 
Видавництвом „Смолос
кип". У ньому взяли участь 
упорядники й автори анто
логії „Молоде вино", яка 
з'явилася у В-ві „Смолос
кип" в жовтні І994 року. 
М^xа турщ г-г.пршентувати 
антологію по регіонах Украї
ни і в рамкаx цих презента
цій встановлювати тісні кон
такти з місцевою творчою 
молоддю, творчо активізу
вати її, дати 'їй перспективу в 
літературному процесі не
залежної України, об'єдну
вати навколо ТА „500". 

Маршрут учасників тур
не пролягав через Львів, 
Івано-Франківське та Чер
нівці. У подорожі брали 
участь молоді письменники 
Вікторія Стаx, Сергій Руден-
ко, Максим Розумний, Ан
дрій Кокотюxа, Роман Куxа-
рук, Віталій Квітка (з Лит
ви), а також Михайло Бри
ниx, представник мистець
кого аґенства „Територія А", 
яка була інформаційним 
спонзором. 

У Львові, не зважаючи 
на сильний дощ зі снігом, 
учасників зустрічав молодий 
цоет Роман Скиба, а відомий 
письменник Роман Iваничук 
пожертвував свою лекцію 
для виступу перед студента
ми Львівського Університе
ту, у Львові поетичного 
настрою гостей не зрозуміли 
працівники міліції, які пиль
но слідкували за порядком в 
університеті. Конфлікт з мі
ліцією додав приїжджим по
етам доброї слави і сприяв 
активному розкуповуванню 
книжок студентами. Згодом 
відбувся вечір у львівській 
організації СПУ. Заля була 
переповнена. Серед присут
ніx панувала невимушена ат
мосфера, відчувалося ве
лике зацікавлення приходом 
в літературу нових молодиx 

поетів 1 їхньою присутністю 
у Львові. 

На черзі було Івано
Франківське. Деякі учасни
ки турне тут вже вдруге 
(вперше вони виступали тут 
в листопаді 1994 року). Міс
цевий культурний світ вия
вив зацікавлення „Молодим 
вином", до якого вxодять 
учасники місцевого „Нова 
ґенерація". Всі вони — Іван 
Андрусяк, Іван Ципердюк, 
Степан Процюк, а також 
Руслан Фуфалько були при
сутні на вечорі „Станіслав-
ські зустрічі". Він відбувся 
1-го березня в приміщенні 
місцевого правління СПУ, 
ним вели організатор зустрі
чі С. Процюк та Свген Ба
ран. Заля була переповнена, 
а серед присутніx переважа
ла молодь. Поет В. Квітка, 
зворушений увагою до себе і 
своєї творчости — адже в 
такому турне він вперше -
присвятив гостинному міс
тові свою поему „Князь 
Ігор" і прочитав її, викли
кавши різну реакцію авдито-
рії, не звиклої до нетради
ційних поетичних форм. 
Учасники турне також зуст
рілися зі студентами Івано
Франківського Педагогіч
ного Університету, а С. Ру-
денка попросили навіть про
читати студентам кілька 
лекцій про сучасну поезію. 

З Галичини поети пере
їхали на Буковину. 2-го бе
резня відбувся поетичний 
вечір у Чернівцях, який зор
ганізувало місцеве товари
ство „Запороже", яке пред
ставляли Олег Xавич та 
Олег Яновський. В цей же 
день вийшло чергове число 
„Літературної України", де 
„Молоде вино" названо 
головною літературною по
дією 1994 року. Вечір, яким 
вів Роман Куxарук, відбувся 
на відміну від попередніx, у 
кафе „Автограф", що поз
бавило зустріч будь-якої 
офіційности. 

(Закінчення на стор. З) 

В АМЕРИЦІ 
РАДА ВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВ з З0-им квітня втратить од
ного зі своїx членів, Джана ЛаВера, який завжди був прихи
льником підвищення відсотків на короткотривалі позички. 
Його відхід дає можливість вже третій раз впродовж року 
президентові Биллові Клінтонові заповнити це важливе міс
це у Раді валютних резерв. Дж. ЛаВер на запитання кореспо-
дентів засобів масової інформації про причину його відходу 
відповів, що „я просто готовий на зміну". 
ЗГІДНО 3І СТАТИСТИКОЮ ФБI, грабунки банків у ЗСА 
за минуле десятиліття подвоїлися. Одначе більшість з них -
це аматори цього діла, переважно особи які мають фінансові 
клопоти та уважають, що це найшвидша розв'язка для їхніx 
проблем. У 1983 році сума пограбованих грошей з банків ви
носила 20 міл. дол., а вже у 1993 році ця сума зросла до 90 
міл. дол. У Чикаго від початку року здійснено 51 банковий 
грабунок, все ж таки перед у цьому ділі веде Лос Анджелес, 
і взагалі грабунки банків є найбільш популярними у західніx 
стейтаx країни в порівнянні з іншими реґіонами. 

У К о н г р е с і й д е б о р о т ь б а 
з а ф о р м у Д000]VIОГII 

Вашінґтон. - У понеді
лок, 27-ГО березня, респуб
ліканські сенатори підтри
мали своїx колеґ у Палаті 
Репрезентантів щодо голов
ної зміни у законопроекті 
про допомогу потребую
чим. 

Це дуже затурбувало 
демократів, які все ще наді
ялись якось цьому запобіг
ти, щоб затримати існуючу 
систему - , запоруку Феде
рального уряду про фінан
сову допомогу для бідних. 
Діло в тому, що рес-публі
канці в Палаті Репрезентан
тів схвалили передати фі
нансову допомогу для пот
ребуючиx в руки стейтовиx 
урядів у формі одноразово
го фінансового приділу, 
твердячи, що стейтові власті 
могтимуть краще цими фон
дами заряджувати, як це ро
бить Федеральний уряд. 

Крім того, голова Се
натської фінансової комісії 
Роберт Пеквуд також ува
жає, що стейтові уряди цим 
краще розпоряджатимуть і 
тому він та інші республі
канські сенатори підтриму
ють цю думку одноразових 
фінансових дотацій стейто-
вим урядам. 

Демократи з цього при
воду дуже невдоволені, бо 
уважають, що це може по
гано відбитись у першу чер
гу на дітях бідних родин, які 
тепер мають запоруку Ураду 
на отримання фінансової до
помоги, а в майбутньому 
стейти можуть їм в цьому 
відмовити або зменшити, 
якщо їхні критерії на таку 
допомогу не відповідати
муть стейтовим законам. З 
цього приводу демократи 
заповідають посилення своїx 
намагань цьому запобігти. 

КИЇВ. - Заступник ге
нерального прокурора Ольга 
Колінько повідомила, щр 
проведено детальну перевір
ку діяльности „кукурудзя
ної" фірми „Земля і Люди". 
Матеріяли перевірки склали 
З9 томів. 3а словами Колі
нько, державі нанесено шко
ди на 10 міл. дол від діяль
ности цієї фірми, очолюва
ної заступником голови Вер
ховної Ради Олександром 
Ткаченком. 

ХАРКІВ. -~ Об'єднання 
„Демократична Харківщи
на" вимагає припинити збір 
іїідписів за відновлення е с 
е р , який розпочала Кому

ністична Партія України. 
„Демократична Харківщи
на" також вимагає уневаж-
нення реєстрації Соціяліс-
тичної Партії области і Гро
мадського Конгресу України 
- організацій, які прово
дять антиукраїнські акції, 
спрямовані проти українсь
кої державности. 

ОДЕСА. - В наслідок 
пожежі в Iллічівському пор-
ті згоріло майже 10О тонн 
узбецької бавовни. На скла
ді третього району пожежа 
тривала майже цілу добу. 
Бавовну везли до Швайцарії. 
Причини пожежі з'ясову-

УСВIТI 
ЯПОНСЬКИЙ УРЯД вирішив надати Україні, Білорусі і Ка
захстанові пільгові митні тарифи на товари, що привозяться з 
цих країн. Практично це означатиме, що митні тарифи взагалі 
будуть відсутні, що великою мірою полегшить експорт укра
їнських, білоруських і казахських товарів у Японію, а тим са
мим піднесенню національних економік тиx трьох країн. Як 
відомо, Україна вже користується наданим Токіо режимом 
сприяння у доставаx виробів чорної і кольорової металюргії. 

КОЛИШНЬОГО МІНІСТРА зовнішньої торгівлі Італії, 65
річного Ренато Руджієро призначено генертальним директо
ром Світової торговельної організації, Від 1-го травня він за
мінить на цьому пості ірляндца Пітера Сетарленда. Супереч
ки, кому має належати ця течка, тривали дев'ять місяців, аж 
поки сторони - Европейський союз, ЗСА, азіятські та афри
канські краши досягнули компромісу. Він полягає в тому, 
що Р. Руджієро буде виконувати свої обов'язки протягом ли
ше однієї чотирирічної каденції, відтак його замінить неевро-
пеєць. Азіятська група погодилася на цей варіянт тільки піс
ля того, як 'їй пообіцяли запровадити четвертий пост заступ
ника генерального директора. Ним стане південний кореєць 
Кім Чголь Су. 

ЗГІДНО з рішенням польського уряду, на території країни 
створено понад 20 так званих „депортаційниx центрів", тобто 
таборів для нелегальних емігрантів. Ці центри охороняє по
ліція. Кожна особа, затримана під час незаконного переходу 
польського кордону, повинна протягом 90 діб залишити 
Польщу. Табори якраз з цією метою й засновані, щоб іміґра-
ційна служба мала досить часу для з'ясування усіx фор
мальностей. В 1994 році на території Польщі затримано 
15,000 нелеґальниx іміґрантів. 

В ДУШАНБЕ, столиці Таджикістану, відбулася зустріч тад
жицького прем'єр-міністра Джамшеда Карімова з амбасадо-
ром Ірану алі-Ашрафом Моджтагед-Шабестарі. Мова йшла 
про те, що Іран готовий продавати Таджикістанові нафту і 
газ. З цією метою колищня совєтська республіка плянує ре
конструювати залізницю від Сераґсу до Бендер-Аббасу, щоб 
з її допомогою дістати доступ до Перської затоки. Амбасадор 
Ірану, зі свого боку, запевнив, що його країна допоможе тад
жикам краще розвідати їхні підземні надра, а також спору
дити декілька важливих промислових об'єктів. 

НОРВЕГІЯ надала можливість повернутися на історичну 
батьківщину нащадкам норвежців, які мешкають тепер у Ро
сії. Кожний російський норвежець, який схоче переїхати на 
землю своїx дідів та прадідів, дістане від норвезької влади 
280,000 крон (45,000 дол.). Мова йде про ті норвезькі родини, 
що осіли на Кольському півострові до революції 1917 року, 
не маючи змоги вернутися додому, оскільки большевики 
відразу закрили всі свої кордони, в тому числі і з Норвегією. 

,,БРИТАНСЬКИЙ медичний журнал" оприлюднив висліди 
дослідження, проведеного Світовою організацією здоров'я 
разом зі спеціялістами України, Білорусії і Росії. 3а останні 
п'ять років у 22 рази понад допустиму норму збільшилася 
кількість захворювань раком щитовидної залози в Київ
ській, Житомирській, Рівненській, Черкаській і Чернігів
ській областях України, у 20 разів - в Брянській і Калузькій 
областях Російської Федерації. У Гомелі, Білорусь, від 1986 
року, коли сталася катастрофа на Чорнобильській АЕС, до 
1990 року рак щитовидки виявлено у 21 дитини у віці до 15 
років. А від 1991 до 1994 року вже у 143 дітей. Це складає 
96.4 випадка на 1 міл. осіб, що майже у 200 разів перевищує 
допустиму норму. 
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Радять раду комуністи 
Для багатьох наших читачів, які зжилися вже з 

ідеєю незалежности України, дещо дивно було ді
знатися з газет, радіо і телевізії, що 11-12-го бе
резня цього року в серці нашої батьківщини Києві 
відбувся 2-ий З'їзд Комуністичної Партії України. 

Сама лише згадка про Комуністичну партію 
викликає у кожного з нас неприємні асоціяції. Ми
моволі пригадуються сім мільйонів жертв, які за
гинули мученичою смертю у роки штучно виклика
ного голоду, сталінські репресії і примусова ко
лективізація з „розкуркулюванням" заможних, 
працьовитих хліборобів, вивезення на Соловки, 
Сибір і Воркуту. Спадають на думку мільйони роз
стріляних у тюрмаx і підвалах НКВД, замучених 
непосильною працею у совєтськиx концтаборах. 
Перед очима постають Вінниця, Биківня, Дем'я-
нів Лаз, де були знайдені жертви злочинів боль-
шевицькиx окупантів. 3а наказами вождів Кому
ністичної партії були знищені сотні письменників, 
політичних і культурних діячів, наші духовні на
ставники - єпископи, священики, пограбовані і 
зруйновані святині-церкви... ІДей перелік злочи
нів, вчинених Комуністичною партією проти ук
раїнського народу, як і проти інших народів ко
лишньої совєтської імперії, можна продовжувати 
до безконечности, бо за жорстокістю і чисель
ністю їм у світовій історії нема рівних. 

І ось нині, на четвертому році нашої дер-
жавности, - з'їзд комуністів України! Правда, за 
своїм маштабом це вже не той з'їзд, що за пану
вання режиму, коли Комуністична партія була 
єдиною, правлячою, всемогутньою партією. Iз З.2 
мільйона комуністів України нині їх залишилося 
всього 140,000. Після розпаду Совєтського Союзу 
ряди зненавидженої народом партії стали ка
тастрофічно рідшати. З неї виступили майже всі 
письменники, журналісти, діячі науки, культури, 
мистецтва. Адже чимало з них свого часу стали 
комуністами в силу обставин - з примусу, із-за 
посади. Деякі, дізнавшись про злочини партії, 
прозріли, не захотіли далі нести на собі тавро чле
на партії - вбивці мільйонів. Переважна біль
шість колишніx комуністів України проголосувала 
за незалежність України і нині вірою і правдою 
служить їй. 

Кожний з'їзд покликаний обговорити підсумки 
зробленого, накреслити пляни на наступні роки. 
Тому логічно було чекати цього і від форуму кому
ністів України. 3давалося, його делегати, усвідом
люючи історичний момент, постараються знайти 
шлях, як вийти з економічної кризи, в якій опи
нилася їх країна, підтримають курс Президента на 
проведення реформ, відмовляться від старої по
літики і засудять злочини комуністичної системи. 
Та цього не сталося. Навпаки, вже на самому по
чатку було прийняте рішення вважати 2-ий З'їзд 
також і XXX з'їздом КПУ „у зв'язку зі спадкоєм
ністю". А це значить, що нинішні партійці оголоси
ли себе прямими спадкоємцями Комуністичної 
Партії України у складі КПСС, забороненої в серп
ні 1991 року. 

Виступаючи на з'їзді з промовою, яку деякі ко
респонденти назвали „нетрадиційною", навіть 
„агресивною", перший секретар ЦК Петро Симо-
ненко критикував Президента за його курс на при
ватизацію, за „перетворення землі на товар" і за
явив з високої трибуни, що комуністи не підтри
мують Леоніда Кучму, бо він проводить лінію 
„свого попередника". А щодо співпраці з ним, то 
вони готові лише на основі прийнятої на з'їзді 
програми КПУ, в якій прямо сказано, що Україна 
повинна повернути на колишній шлях соціяліс-
тичного розвитку, відкинути ідею незалежности і 
виступити за відновлення Союзу, який тепер буде 
називатися Союз Рівноправних Суверенних Со-
ціялістичниx Держав. 

Але найбільше турбує партійного секретаря, 
що Україну, на його думку, „перетворено на сиро
винний придаток Заходу", замість того, щоб і на
далі бути вірним рабом Російської імперії. Псев-
допатріоти навіть затвердили у своїй програмі 
пункт про надання російській мові статусу офіцій
ної. Правда, проти цього голосували переважно 
делегати західніx областей України, побоюючись, 
що це значно ускладнить діяльність КПУ в їх ре
гіоні. 

Насторожує, що у партійному з'їзді взяли 
участь керівники незалежної держави, члени Ка
бінету Міністрів, директори підприємств, голови 
колгоспів, а у Президії сиділи голова парляменту 
Олександер Мороз і відомий поет Борис Олійник. 
Цим вони ще раз показали своє справжнє облич
чя. 

„Перемога буде за нами!" - вигукнув на закін
чення свого виступу партійний вождь П. Симо-
ненко. Дивно, що історія Комуністичної партії досі 
нічого не навчила його. 

в Україні тривають дис
кусії на національно-полі-
тичні теми. Говорять і дис
кутують про членство Ук
раїни у Співдружності Неза
лежних Держав та в Між
державному економічному 
комітеті, про Крим, про роз
поділ Чорноморської фльо-
ти, про мову, про злочини 
колишньої КПУ і КПСС, про 
імперські апетити Росії, про 
Чечню і т.д. Та приходять 
вибори, і надто багато людей 
голосує за комуністів. 

Ту ситуацію не тільки 
можна, але й конче треба 
змінити. В дійсності, її треба 
змінити майже за всяку ці
ну. 3робити це можна за до
помогою безперестанної 
дискусії не тільки на націо-
нально-політичні, але й на 
актуальні економічні теми, а 
зокрема на тему економіч
них реформ. Є життєво ко
нечним, щоб український на
род в тій ділянці перевихо
вати. Тільки тоді вплив ко
муністів у народі зменшить
ся до тої міри, що вони пере
стануть бути перешкодою у 
проведенні економічних ре
форм, а разом з тим і у роз
будові української держави. 

Президент Кучма кілька 
місяців тому зробив у тому 
напрямі заклик до засобів 

М. Мельник 

ПРОПАҐУЮЧИ НЕОБХІДНІСТЬ 
ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ 

масової інформації. Останні
ми часами можна теж зав
важити трохи більше публі
кованих розмов з депутата
ми і високими урядовцями та 
банкірами та статтей пу
бліцистів, народних депута-

мало. 
Як ті справи повинні б 

виглядати, можна бачити на 
прикладі Америки. Коли го
лова Центрального банку 
оголосить зміну у процентаx 
на позички, тоді і публіцис
ти, і політики, і економісти 
дуже жваво і масово реагу
ють у часописах, телеба
ченні і радіо. Реагують теж 
дуже сильно на зміни в ін
дексах цін, у державному 
бюджеті, в податках, в ба-
лянсі закордонної торгівлі 
тощо. Президент у своїй ролі 
голови партії і його Уряд ті 
дискусії дуже часто ініцію
ють, а вже принаймні беруть 
у них активну участь. Ро
бляться часто опитування 
публічної думки, які вказу
ють на те, що публіка не 

спить, а на ті речі реагує, що 
не залишається без наслід
ків на акції політиків. Оста
точно реакція та знаходить 
свій вислів у виборах. 

Очевидно, проблема у 
формуванні публічної опінії 
в Україні є значно складні
ша, ніж на Заході. Щойно 
кілька років тому люди зна
ли про те, що на світі дієть
ся, майже виключно з „уст" 
комуністичних пропагандис
тів. Іншими словами, вони не 
мали майже ніякої мож-
ливости порівняти свій і спо
сіб, і економічний рівень 
життя з економічно розвине
ними демократіями світу. 
Ніякої дискусії на ті теми не 
було, в наслідок того кому
ністам є багато легше знахо
дити підтримку для своїx 
програм, хоч серед колишніx 
республік е с е р програми ті 
є найбільш реакційні і уто
пічні. 

Та що повинно нас ще 
більше непокоїти, це те, що 
інтелігентні люди, які є теж 
прихильниками економічних 
реформ, не раз чи несвідо

мо, чи через незнання з ог
ляду на брак публічної дис
кусії, реагують на деякі еко
номічні прояви чи ПОТЯГНЄН-
ня Уряду цілком противно 
від того, як вони повинні б 
реагувати. їхні постави є 
гостро наступальні в справаx 
злочинів КПУ чи КПСС, як 
теж і в справаx російського 
імперіялізму, мови, чи ін
терпретації історії, та їхня 
реакція на програми, поста
нови і заклики комуністів 
позначується або мовчаз
ністю, або дивною розгубле
ністю. 

Комуністи, як то ка
жуть, „їдуть на конику" 
оборони бідних. Дивлячись 
не велику кількість бідних в 
Україні, така політика є над
звичайно корисна. В одному 
важному випадку вони ви
магають підвишки платень, 
пенсій та більше грошей на 
інші соціяльні потреби. Тео
ретично, Уряд міг би роздо
бути гроші на ці підвишки 
або з державної позички, або 
з вищих податків, або пе
ревівши гроші з одного міс
ця в бюджеті на друге, або з 
„позички" від Національно
го Банку, себто за допомо
гою друку нічим не покри
тиx грошей. 

(Закінчення буде) 

Бібліографія - це над
звичайно важливий інстру
мент у наукових дослідах і 
вона є першоджерелом для 
кожного дослідника, бо вка
зує, що на дану тему вже бу
ло зроблено й опубліковано. 
Другим надзвичайно важли
вим допоміжним чинником у 
дослідженняx є різного ро
ду покажчики, іменні, геог
рафічні, предметні та інші. 
На жаль, в українознавчих 
працяx, зокрема опублікова
них в Україні, появляються 
навіть і наукові твори без по
кажчиків, в більшості з ува
ги на додаткові кошти. Од
нак видавці забувають, ма
буть, про те, що їхні заоща
дження на покажчикаx спри
чинюють далеко більші 
кошти для дослідника ви
тратою дорогого часу, який 
мусить читати цілий твір, 
щоб довідатися, чи там ;&й 
щось, що відноситься до до
сліджуваної ним теми. А що 
дослідник того часу не має, 
то він переочує не раз дуже 
цінні твори тільки тому, що 
в них немає індексу. 

До найбільш відомих бі
бліографів в українській ДІ-
яспорі є, поза всяким сумні
вом, д-р Максим Бойко, рев
ний дослідник Волині і заснов
ник Осередку Бібліографії 
Волині. Він почав свою бі
бліографічну працю в Кана
ді в 1949 році і виявився дій
сно плідним бібліографом. 
Серед його бібліографічно
го доробку важливе місце 
займає „Покажчик до Запи
сок НТШ", в яких знаходить
ся величезна кількість дже
рельного матеріялу до май
же всіx ділянок українського 

Д-р Василь Верига 

д о ДЖЕРЕЛ УКРАЇНСЬКОЇ 
БІБЛІОГРАФІЇ 

культурного життя. 
Не так давно, в 1993 ро

ці, появилася його 85-сто
рінкова студія-бібліографія 
англійською мовою під наз
вою „Три орієнтири україн
ської бібліографії, 1073
18З2. Вона складається з 
трьох частин: „Iсторичні ос
нови української бібліогра
фії", „Перша друкована біб
ліографія індивідуальних 
авторів" та „Навчання біб
ліотекознавства і бібліогра
фії у Крем'янецькому Ліцеї 
у роках 1808-1832". Крім ко
роткого біографічного нари
су першого бібліографа у 
Східній Евррпі Василя Анас-
тасевичац. (1775-1845), із 
переліком його ж бібліогра
фічних праць, книга має ще і 
5 сторінок бібліографії тво-
рів-студій „Ізборника Свято
слава, 1073 і 1076" із близь
ко 70 назвами кирилицею та 
11 назв латинкою. Згідно із 
прийнятою на Заході практи
кою, праця має також по
кажчик імен, в якому, на 
жаль, помилково перестав
лені сторінки 84 і 85. 

В першому розділі праці 
Бойко подає загальні інфор
мації про „Ізборник Святос
лава 1073" та обговорює пер
шу на Сході Европи бібліо
графію, докладніше список 
книг Святого Письма, що 
знаходиться в „Ізборнику" й 
нараховує 90 назв, 47 Старо
го Завіту і 2З Нового Завіту, 
які рекомендувалося читати, 

та 2З книги заборонених, зде-
більша світських апокрифів. 
Тут же і чотири сторінки у 
фоторепродукції „Ізборни
ка" (505-508), писаних кири
лицею. 

З цього „Ізборника", як і 
з інших літописів, довіду
ємося, що вже в тиx часах 
серед русичів-українців не 
бракувало людей, як це під
креслює Бойко, які бажали 
висловлювати свої думки не 
тільки словами, але також і 
на письмі і їх він нараховує 
15, почавши від князя Воло
димира Великого - до кня
зя Володимира Мономаxа та 
Василя Волинянина. Остан
ній залишив по собі опис про 
осліплення князя Василька 
Теребовельського, що знахо
диться у „Повісті временниx 
літ", найстаршому україн
ському літописі. 

Пишучи про найстаршу 
українську та взагалі сxід-
ньослов'янську бібліогра
фію, Бойко не забув згадати і 
про Івана Федоровича, пер
шого друкаря в Україні, яко
го росіяни звуть „Федоров" і 
твердять, що він був росія
нином. Бойко твердить, що 
„Федоров" був з українсь
кого роду і, прибувши в Ук
раїну, змінив прізвище на 
місцевий лад. І тут виникає 
питання, чи Федоров-Федо-
рович змінив прізвище на 
місцевий лад в Острозі чи в 
Москві, а прибувши в Укра
їну, повернувся до первісної 

форми прізвища? 
В Західній Україні до ви

буху Другої світової війни 
цього друкаря називали Фе
доровичем, щойно з прихо
дом совєтської влади в За
x1дню Україну в 1939 році, 
Іван Федорович став Іваном 
Федоровим. Така зміна заін
тригувала автора цих рядків 
і він хотів устійнити, чи Іван 
Федорович був Федорович 
чи Федоров? Нагода виясни
ти це питання прийшла в бі
бліотеці Торонтонського уні
верситету. Переглядаючи ду
же докладно книги, друкова
ні Федоровичем, які закінчу
валися подякою Господеві, 
що дозволив той твір скінчи
ти, слідував підпис друкаря 
Іван Федорович а не Іван Фе
доров. І тут не зрозуміло-, чи 
українець Федорович, при
бувши до Москви, пристосу
вався до місцевої москов
ської форми прізвища і став 
Федоровим, а повернувши в 
Україну, привернув й оригі
нальне прізвище? Це питання 
також повинно бути з бігом 
часу вияснене. 

Сторінки 18-29 появили
ся також окремою публіка
цією під назвою „Літописний 
каталог книжок в Київській 
Русі-Україні, 1703", яка вий
шла у видавництві бібліотеки 
Iндіянського університету в 
1993 році. Треба підкреслити, 
що д-р Максим Бойко, пере
буваючи далеко від рідної 
Волині, у Канаді і в ЗСА, ду
же віддано працював на най
більш занедбаній ділянці ук
раїнської науки, на бібліогра
фії, яка є необхідна для вив
чення українознавства і за це 
йому належиться признання. 

Мирослав Троян 

600-ЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ X0Д0РОВА 

Xодорів Львівської области величаво відзначив 16-18
го вересня 1994 року 600-ліття свого існування. Найбільш 
поширеною легендою є, що місто Xодорів заложив Xодор із 
своїми трьома братами-княжичами Данилом, Васьком й Іва
ном. У 1394 році була виставлена грамота для міста, яке роз
кинулось на острові, утвореному поміж ставом і одним із ру
кавів річки Луг. У XV столітті тут збудовано замок з укріп
леннями, відокремлений від міста глибоким ровом і пере
кидним мостом. Становище міщан, підданих великих поль
ських магнатів, було важким, і тому народ під проводом 
Богдана Хмельницького брав участь у визвольній війні ук
раїнського народу. Свідками тиx подій є козацькі могили, які 
височать неподалік Xодорова. На одній із могил стояв вели
кий камінь із написом „Тут спочивають мої милі козаки! 
Богдан Хмельницький". Однак у 30-ті роки, під час поль
ської окупації, того каменя не стало... Старі люди перека
зували, що шляхом із Рогатина на Березівці проходив козаць
кий відділ Б. Хмельницького, і тут попав на Xодорівський 
замок. Залога замку несподівано напала на них і побитиx то
варишів похоронили козаки за тодішнім звичаєм високо на 
могилі. 

Протягом століть мешканці Xодорова пережили багато 
різних окупацій, війн, епідемій і голоди. Однак наші предки 
переборювали всі лиха й перешкоди та зберегли для нас рід
ну мову, культурні й релігійні надбання та виховали нове по
коління в дусі державного патріотизму для добра України. 
Велику заслугу в тій щоденній напруженій та невсипущій 
праці мали Товариство „Просвіта" і „Рідна Школа" в Xодо-
рові. Спершу було засновано читальню „Просвіти" в 1910 ро
ці, а перші загальні збори товариства відбулись 2-го квітня 
1911 року. Кружок „Рідної Школи" в Xодорові існував від 
1914 року. В червні того року відбулися перші загальні збори 
і на них вибрано головою товариства Сгефанію Кабаров-
ську, жінку залізничого урядника, і Стефанію Крвавичеву, 
жінку пар0xа села Отиневич, заступницею голови. Затверд
жено плян праці, однак вибух Першої світової війни не дозво
лив провести в життя намічені пляни. Після війни кружок 
„Рідної Школи" відновив свою працю 22-го червня 1922 року 

під проводом С. Крвавичевої. Були великі пляни: заложення 
народної школи, заxоронки, гімназійні курси, курс шиття і 
крою і курс кошикарства. Однак більшість тиx плянів не 
можна було втілити в життя через брак приміщення і засо
бів. 

У той час найбільшою потребою були т.зв. гімназійні 
курси, і від того почалася праця. Інфляція польського зло
того, який летів стрімголов з десяток на сотні, тисячі і міль
йони не тільки з місяця на місяць, але навіть з дня на день, 
не дозволяла нормальних винагород учителям. Врешті плат
ні унормовано курсом пшениці. Ціною пшениці учні оплачу
вали науку — пшеницею платили учителям. Містилися ці 
курси по різних приватних домах міста, часто в невідповід
них мешканняx та ще й залежних від потреб власника. На за
сідання старшини кружка „Рідної Школи" 22-го квітня 1924 
року запросили д-ра Корнила Трояна, адвоката в Xодорові, і 
він порадив зайнятися більш практичними науками та кур
сами. Щоб роздобути фонди, радив зробити скриньки „Рід
ної Школи" і передати їх до кожної установи, в якій можна 
було б збирати добровільні датки. Д-р Троян запропонував 
також оподаткувати всіx громадян Xодорова одновід-
сотковим податком від місячних заробітків в користь круж
ка та пильно зайнятися збіркою на „писанку", що тоді була 
оголошена. В 1925 році С. Крвавич, голова кружка, заклала 
курс шиття і крою, проведено шевський курс, який згодом 
перетворився в незалежну кооперативу. В той час виринула 
думка закладати дитячі садочки, які згодом гарно розвива
лися не тільки в Xодоровг, але також у довколишніx селаx. 

На загальних зборах 2-го лютого 1927 року вибрали го
ловою кружка „Рідної Школи" д-ра Андрія Стронціцького, 
адвоката в Xодорові, однак він після дев'яти місяців вийшов 
з „Рідної Школи", передавши її провід в руки тодішнього за
ступника голови о. Миколи Мельничина, який допровадив 
працю до наступних загальних зборів товариства. На загаль
них зборах 16-го травня 1928 року з ініціятиви д-ра К. Троя
на, що в той час був сенатором від УНДО (Українське Наці
ональне Демократичне Об'єднання), вибрали головою „Рід
ної Школи" надрадника суду Олексу Саляка, старшу і за-
гальношановану людину, а працю в товаристві перебрав д-р 
К. Троян. Після довгих зусиль першу клясу української „Рід
ної IIIколи" вдалося відкрити в 1928—29 шкільному році. 

Спочатку наука відбувалася в колишньому будинку Ук-
раїнбанку (Народний Дім), який відновлено після знищення 
під час і після Першої світової війни. Перша кляса „Рідної 

З ЛИСТІВ до РЕДАКЦІЇ 
Володимир Барагура 

Книжкові видання заxідньої діяспори 
— євшан-зілля для сxідньої діяспори 

Від незнайомого мені 
громадського діяча й прина
гідного дописувача до „Сво
боди" я отримав такого 
листа: 

Давно хотілося мені на
писати до Вас коротенького, 
листа, бо вже давно ношу в 
собі одну просьбу до Вас, 
тільки оце тепер я набрався 
відваги написати. Дозвольте, 
що напишу трохи про себе. Я 
є членом Товариства Україн
ської Культури міста Влади
восток на Зеленому Клині. 
Тут, на Далекому Сході, я 
живу уже 40 років, але моя 
рідна земля є* Галичина 
(Львівщина). 

Про життя та працю на
шої громади не пишу, бо про 
це друкувалося в моїx допи
сах у „Свободі" та в інших аме
риканських та канадських 
часописах. Літом цього року 
поїду до свого рідного Льво
ва. Останній раз у Львові я 
був у 1992 році, коли був де
легатом на Світовому фору
мі українців у Києві. 

Тепер напишу про свою 
просьбу до Вас. Отримуючи 
книжки для нашої громади 
від наших співвітчизників з 
Америки та Канади (ми по
чали збирати свою бібліоте
ку), я звернув увагу на Ваші 
видання: „Меч і книга", ду
же цікаву, історичного зміс
ту, особливо на „Калиновий 
міст". Вже другий раз я по
чав читати. Хочу сказати, що 
з таким безмежним звору
шенням я ще нічого подібно
го не читав. Цілий зміст 
книжки, всі оповідання чита
ються з великою приємніс
тю, хочеться, щоби ці опові
дання ніколи не закінчували
ся. Читаючи, на мене повія

ло рщним теплом з нашої 
дорогої України, з нашої Га
лицької землі. Своїми опові
даннями Ви до глибини зво
рушили струни моєї душі та 
повернули мене в ці далекі 
роки дитинства та юності. 
Коли мене огортає туга за 
рідною, батьківською зем
лею, то я беру в руки Ваш 
„Калиновий міст" та читаю 
знов вже перечитані опові
дання, щоби заспокоїти свою 
велику xворобу-носталгію. 
Але так чудово написане Ва
ше оповідання „Святий Ми-
колай - легенда чи дій
сність?" Бо я вірю в цього 
Святого Угодника, котрий 
кожного року приходив ' 
приносив нам, дітям, свої г 
дарунки. Збираю його обра
зочки, котрі кладуть до кни
жок і присилають для нашої 
бібліотеки з Канади Йосип 
Тереля та Леся Xраплива. 

Прислав для мене з Ка
нади Ярослав Пришляк, по
ходить він з Миколаєва 
(Львівщина), книжка назива
ється „Два брати-ідеалісти". 
Св.п. Петро Моцюк прислав 
мені в останні дні свого жит
тя свою книжку „Пройдений 
шлях", де Ви гарно написали 
своє вступне слово, а теж маю 
книжки і від інших авторів. 

Високоповажаний Пане 
Барагура, я був би дуже ща
сливий, безмежно вдячний 
Вам, якби в моїй домашній 
бібліотеці могла бути якась 
Ваша книжка з автографом 
для мене. 

Прийміть наші поздо
ровлення та від щирого сер
ця бажаємо Вам доброго 
здоров'я. 

Слава Україні! 
Василь Світальський 

,БИЙ СВОГО...'' 

Недавно Морлі Сейфер, 
у пашквільшму вйступі на 
телепрограмі „60 хвилин", 
використав виступи лідерів 
скрайньо націоналістичної 
партії УНА—УНС0. Ця 
програма завдала багато 
шкоди Україні, і частину ви
ни можна спокійно покласти 
на поріг УНА—УНС0. 

У „Свободі" з 15-го бе
резня ц.р. на першій сторінці 
появилась вістка під заго
ловком „Слідство у справі 
продажу дітей тримається в 
секреті". Там написано, що 
„Голова Львівського коміте
ту УНА—УНС0 Андрій 
Шкіль на пресовій конфе
ренції 7-го березня розповів, 
що справа продажу дітей за 
кордон набрала розголосу 
ще півроку тому і до цього 
начебто причетний лютеран
ський священик". Телефону
вав до мене широковідомий 
із своєї доброчинної праці на 
добро України пастор Ярос
лав Шепелявець. Глибоко він 
обурений „таким" зовсім 
безпідставним натяком і пе
редруком цього натяку в 
„Свободі". Він чітко заявив, 
що ніяк не причетний до цієї 
ганебної афери. 

Пастор Шепелявець зна
ний з того, що робив і ро
бить велике добро в Україні 
за гроші лютеранів Амери
ки. Доброчинна організація 
„Думки про Віру" дала май
же 85,000 дол. на 65 ком
п'ютерних систем для шкіл 
у південній та східній Украї
ні. На перші шкільні підруч
ники, буквар та читанки, які 
видав Координаційний Комі
тет Допомоги Україні, па
стор Шеп переслав 100,00О 
дол. Виступив він і на пер
шому синоді Української Ав

токефальної Православної 
Церкви і заавйв, що тому що 
Україну засипають бібліями 
російською мовою, він дру
куватиме і надсилатиме біб
лії українською мовою. 
Тільки через Товариство 
„Просвіта" було розповсю
джено 200,000 біблій Огієн-
ка, такої як бажали право
славні в Україні. Цей добро
дій відповідальний за поваж
ні посилки харчових продук
тів від фармерів Америки, за 
лікарні „на колесаx", які від
відують глухі села та нада
ють медичну опіку, нові під
ручники, допомогу школам, 
інститутам. Багато більше 
ще можу вилічити та немає 
потреби. Згадаю тільки, що 
ця невтомна праця пастора 
Шепелявця для добра Украї
ни була визнана колишнім 
Президентом України Леоні
дом Кравчуком, коли він на
дав йому звання Заслужено
го Діяча Культури України -
передавалось це на телевізії 
на цілу Україну. 

І ось безпідставний на
пад на цю чесну людину лі
дером табору бойових патрі
отів, які посилають молодь 
України на збройні конфлік
ти у Придністров'ї, Абхазії 
та Чечні, а дозволили катові 
України Лазарові Каґанови-
чеві померти природною 
смертю, і не турбуються, що 
вбивця полк. Коновальця 
Судоплатов хизується цим 
вбивством у своїx мемуарах, 
ходить спокійно вулицями 
Москви, одержуючи долярк 
із Заходу, авторські права ' 
ці мемуари. Нагадується м 
ні приповідка „Бий свого, 
щоб чужі боялись". 

Роман Воронка 
Мейплвуд, Н.Дж. 

Школи" мала у тому році всього 9 учнів і учениць. Кожного 
року кількість учнів і кляс збільшувалася, і в 1937—38 ро
ках досягнула 165 учнів. Брак відповідного приміщення при
мусив провадити науку деяких кляс в домі М. Кудликової, 
що знаходився якраз навпроти Народного Дому. 

В 1932 році відійшов у вічність О. Саляк і провід кружка 
„Рідної Школи" зайняв великий ентузіяст школи, заступник 
голови д-р К. Троян, який без перерви провадив його аж до 
початку Другої світової війни. 

, Реорганізація шкільництва в Польщі в 1932 році вимага
ла поширення науки вселюдної школи третього ступеня із 
чотирьох до семи кляс, а дітей, що йшли на дальшу науку, 
приймали до гімназії після шостої кляси. Цей закон приніс 
старшині кружка багато клопотів, бо треба було опрацювати 
нові статути школи, постаратися, щоб шкільні власті прий
няли і затвердили їх, дістати дозвіл на нову школу та роздо
бути фонди на її поширення. Треба було також підшукати до
даткових учителів, нові кабінети, шкільне приладдя, лавки 
та книжки. 

(Закінчення буде) 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 30-го БЕРЕЗНЯ 1995. 

Слово за тобоЮу молоде! 

Коли запалюється вог
нище з вірою в кращу долю, 
те вогнище справді палає не
3гасимим полум'ям і з ча
сом стає маяком для прий
дешніx поколінь. 

Таким унікальним вог
нищем можна назвати цер
кву св. Покрови УАПЦ в 
з е л в Рочестері, Н. Й., за
снованою невеликою грома
дою православних скиталь-
ців, які почали прибувати до 
Рочестеру в роках 1948-49. 
Першу Службу Божу було 
в ідслужено 23-ГО липня 
1950 року в невеличкому 
наймленому приміщенні, а 
вже 22-ГО серпня 1954 року 
Арxиєпископ Мстислав в со-
служенні Арxимандрита Пе
тра Опаренка посв'ятив вла
сний xрам парафії. Так по
чався справжній злет неве
личкої громади горстки ен-
тузіястів, які ще на хліб ден
ний не заробили, а про Xрам 
Божий подумали. 3а кілька 
літ жерственної праці було 
організовано хор, сестриц-
тво, школу українознавства 
для дітвори та школу ан
глійської мови для дорос
лих. Громада росла як на 
дріжджах, ставало тісно. В 
1970 році було куплено чу
дову п'ятиакрову дільницю 
землі й громада зі спавжнім 
запалом взялась до побудо
ви xраму, парафіяльного до
му, будинку для св'ященика 
та паркувальниx площ. Ми
нали роки, потроху відходи
ли у вічність ініціятори й за
сновники цієї Христової гро
мади, а на їхнє місце ставали 
молодші й продовжували 
розбудовувати цей релігій
ний і громадський осередок. 
В 1969 році було засновано 
братство ім. св. Арxистрати-
га Миxаїла, в 1977 році зо
рганізоване перше бінґо, а в 
1978 році Владика Мстислав 
в сослуженні о. А. Ситника 
посвятив наріжний камень 
нового xраму. Так почався 
ще один період росту колись 
невеличкої громади. В 198І 
році Сестрицтво св. Покрови 
зорганізувало друге бінґо, а 
зустріли його закінченням 
будови імпозантного xраму 

28-ГО листопада 1982 року 
Арxиєпископ Марко в сос
луженні настоятеля парафії 
св. Покрови о. Федора Кова
ленка в присутності числен
них гостей, вірних та урядо
вих представителів міста до
вершив посвячення велича
вого новозбудованого xраму 
за проектом архітектора 
Григорія Хорошого (Торон-, 
то, Канада). 

3а кілька наступних літ 
парафія обладнала й при
красила внутрішність xраму, 
найбільшою прикрасою яко
го став іконостас, виконаний 
в Греції за проєктом архітек
тора Івана Бутенка, одного із 
основників будови xраму св. 
Покрови. Так настав 1988 
рік, ювілейний рік Тисячо
ліття Xрищення України - з 
Господньою допомогою па
рафіяни церкви св. Покрови 

АОРОГI НИТАЧИ ШАНОВНІ ЧЛЕНИ УНСОЮЗУI 

Чи вам відомо, що завдяки Ф о н д о в і Відродження України при 
УНСоюзі зроблено і робиться чимало корисних справ для становлення 
незалежної, демократичної , правової української держави? На сьогодн і 
цей фонд видав на сво ї благочинні акції 544,000дол. Ось, н а п р и к л а д , 
з а в д я к и ц ь о м у ф о н д о в і У Н С о ю з у 

- З фінансовою підтримкою УНСоюзу та Фонду Сороса, фундація American Medical 
Resources Foundation, Inc. закінчила проект встановлення відділу серцевої опіки (Cardiaccare) 
на 14 л іжок при Київському Інституті кардіо-васкулярної хірургії. 

Спеціяльна група фахівців з Америки встановлювала у відділі модерну лікувальну 
апаратуру, навчила техніків, як нею опікуватися, а лікарів - як ї"ї' використовувати; 

Якщо ви вважаєте, що діяльність УНСоюзу в рамкаx Фонду Відродження України є справді 
корисною, то закликаємо вас допомагати своїми посильними пожертвами для її успішного продовження. 

Чеки п р о с и м о виставляти на UkRAlNlAN NATIONAI A5SOCiATlON - FUNCl fOR TIHE PeblRTh of UkRAlNE, 5 0 
MoNTQOMERy STREET, jERSEy Сіту NJ. 075О5. 

Молодь відвідує старших віком громадян. 

Молодь... 
(Закінчення зі стор, 1) 

змінився прихильний вплив 
Ю. Шевельова, який, як во
на зі сантиментом каже, зав
жди оцінював безпосеред
ньо, що зле, а що добре було 
у постановкаx і ніколи не 
відмовив поради чи помочі. 
Він теж постійно писав теат
ральні рецензії, а його есеї 
були Л. Крушельницькій 
завжди помічні у її нелегкій 
праці керівника молодечого 
театру. 

Тим разом 5-го квітня по
магають їй у вшануванні 
проф. Ю. Шевельова давні 
та постійні співробітники - -
Владислав Клеx у декора
ціяx, проф. Ігор Соневиць-
кий у музиці, у хореографії 
Рома Прийма-Богачевська і 
Ольга Ковальчук-Iвасівка, у 
костюмаx Марія Шуст і Iрка 
Лішман, а у світлі Юрій Ґре-
чило. Усі вони це повні по
святи співробітники, які, як 
багато інших, віддають свій 
час, сили і працю з ідейних 
мотивів, а тим разом ще із 
шани до такої виїмкової оди
ниці як проф. Ю. Шевельов. 

в стилі козацького барокко. 
Треба зауважити, що цей ре
гіональний і національний 
осередок українського пра
вослав'я в ЗСА був збудова
ний зусиллями кількох поко
лінь українськї діяспори. З 
відходом старшого поколін
ня до праці прийшла наша 
молодь, яка, треба думати, 
забеспечить і подальший 
розвиток цього осередку. 
Відрадно бачити готовність 
нашої молоді засукати рука
ви й стати на відповідальне 
місце для дальшої розбудо
ви такого незвичайного да
рунку Божого - багато-
мільйонового маєтку на сла
ву українського імені в Аме
риці. 

Якраз тепер парафія св. 
Покрови в Рочестері пере
живає ще один прояв руху 
вперед завдяки її молодому 
й енергійному настоятелеві 
о. Олегові Куликові. Поряд 
з іншими цікавими ново
введеннями в релігій-
но-громадське життя пара
фії о. Олег під час останніx 
Різдвяних свят заініціював 
відновлення св'ятої коляди 
для парафіян св. Покрови 
силами співучої парафіяль
ної молоді. З тиx чи інших 
причин наша традиційна ко
ляда за останні роки якось 
заглухла серед нас і раптова 
поява наших колядників під 
час цьогорічних Різдвяних 
свят зворушила наших лю
дей до сліз. Особливо були 
схвильовані наші старші 
пенсіонери, які за станом 
здоров'я перебувають в при
тулках для старших людей. 
Треба було бачити сльози 
цих людей, щоб зрозуміти 

їxій біль і невтішність їх
нього перебування серед чу
жих їм людей, в чужих об
ставинаx, з чужими звичая
ми, чужою стравою і т.д. І 
тут серед колядників наро
дилась думка збудувати свій 
власний, український старе
чий ДІМ. Адже старше поко
ління, покоління наших ба
тьків змогло нажити багато-
мільйоновий маєток при ма
лиx заробітках, то чому ж 
ми, молодь з кращими заро
бітками, не зможемо збуду
вати пристойний старечий 
дім, який може й нам колись 
здасться? Ні, ми зможемо 
збудувати такий старечий 
дім, де б і ми змогли найти 
колись притулок в рідній на
ціональній атмосфері. Почу

лись голоси, що негоже на
шим людям поневірятися по 
чужих куткаx, наші родичі 
заслуговують на кращу ста
рість! При тому нагадува
лось, що п'ять років тому 
церква св. Миколая, яка з'є
дналася з церквою св. По
крови, „принесла в дар" По
крові прекрасну д ілянку 
землі з будинком мало не на 
самім березі озера Онтаріо, 
це й могло би стати зав'яз
ком українського дому для 
старших. Виходить, що сло
во за нашою молодцю, якщо 
вона піде слідами своїx бать
ків і дідів і збудує такий дім, 
слава українського імені в 
Рочестері не вмре, не поля
же повік! 

Павло Прокопенко 

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ 
в Ню Йорку 
запрошує на 

ПРОДАЖ ВЕЛЙКОДНОГО 
ПЕЧИВА І ПИСАНОК 

в суботу 15-го квітня 1995року 
відгод. 1-ої до 5-ої по пол. 

Можна купити: 

<^ паски, бабки, маківники, пампушки; 
^ торти (французькі крихкі, горіхові) і 
^ сирники - на замовлення. 

Замовлення - до 7-го квітня. 
Тел. (212) 228-0110 

В Музеї також відбуваються виставки: 
, П И С А Н К И та ОБРЯДОВЕ ПЕЧИВО^^ 

„ Н А Р О Д Н И Й ОДЯГ, ГОАОВНI 
У Б О Р И , Н А Ш И Й Н І П Р И К Р А С И \ 

Український Музей 
203 Друга авеню, Ню Йорк, Н. Й. 1000З 

Тел.: (212) 228-0110 

Запрошуємо на 

К О Н Ц Е Р Т 
УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ 

ЦЕРКОВНИХ ХОРІВ, 
в якому візьмуть участь хори із церков: 

Св. Андрія в С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 
Св. Вознесіння в Мейпелвуді, Н. Дж. 
Св. Димитрія в Картереті, Н. Дж. 
Св. Софії в Байоні, Н. Дж. 
Св. Тройці в Трентоні, Н. Дж. 
Св. Володимира у Філядельфії, Па. 

В НЕДІЛЮ 9-го КВІТНЯ 1995 р. 
о год. 3-Iй по пол. 

в УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОСЛАВНОМУ 
КУЛЬТУРНОМУ ЦЕНТРI 

в Савт Бавнд Бруку, Ню Дж. 
Пожертви 5 дол. Весь дохід призначений на 

підтримку духовних семінарій в Україні. 

О к р у ж н и й Комітет Відділів У Н С о ю з у 
В У Н С А К Е Т , Р. АЙ. 

- повідомляє, що -

РІЧНІ ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ 
в суботу 8-го квітня 1995 р. о год. 1-ій по пол. 

в залі ST. MICHAEL'S Ukrainian Orthodox Church Parish Hall 

74 Harris Avenue. WOONSOCKET, R.l. 

Узагальниx зборах зобов'язані взяти участь з рішаючим 
правом голосу: Члени Управи Окружного Комітету, Конвенцій

ні Делегати, та по два делегати наступних Відділів: 

7 3 , 9 З , 122, 1 7 7 , 2 0 6 , 2 4 1 . 

Гостей, Членів Українського Народного Союзу радо вітаємо: 

У нарадаx візьме участь: 

Олександер Ю. Благітка, касир унс 

38УПРАВУ ОКРУГИ: 

Леон Гардінк, голова 
Юрій Калита, секретар української мови 

Теодор Клован, секретар англійської мови 
Дженет Бардел, касир 

Олександер Xудолій, Почесний Голова Округи 

^^^тт^^к 

Творча... 
(Закінчення зі стор. І) 

Наступного дня відбу
лася зустріч зі студентами 
Чернівецького Університету, 
де зроблено підсумки турне 
та відбуто розмову про літе
ратуру взагалі, а не лише 
про поезію. 3і зустрічі мож
на зробити один висновок — 
молодь периферії в силу ба
гатьох обставин лишається 
обділеною столичною ува
гою, тому подібні зустрічі 
сприймаються не стільки як 
можливість дізнатися про 
нову книжку і послухати чу
жі вірші, скільки як змога 
поспілкуватися, поділитися 
задумами, спробувати вті

лити їх у життя за допомо
гою нових знайомств. Мож
на було запримітити серед 
переважної більшости учас
ників зустрічі, майбутніx пе
дагогів, велике бажання ма
ти свою сучасну літературу, 
яка не була б архаїчною, а 
відповідала б їхнім ідеям і 
прагненням. 

Після успішного турне в 
західніx областях готується 
на весну велике турне по 
східніx регіонах України. 
Підготовляється ОДНОТИЖ-
невий семінар-конференцію 
творчої молоді України, очі
кується вихід антології су
часної прози тридцяти мо
лодиx, початкуючиx прозаї-

Замість квітів на могилу бл . п. д - р а РОМАНА М 0 Р 0 3 А 
складаємо 200 дол. на медичний фонд жертвам Чорно
биля. Достойним - дружині та родині покійного вислов
люємо щирі співчуття. 

О Л Е К С А Н Д Е Р і М И Р О С Л А В А Б І Л А Н 

ПОДЯКА 
Дня 16-го листопада 1994 р. несподівано в наслідок серцевого удару відійшов у вічність і 

37-му році трудолюбивого, повного плянів і надій, життя наш найдорожчий 
і незабутній СИН, IИУЖ, БАТЬКО, БРАТ і ВУЙКО 

СВ. п . 

АНДРІЙ БОГДАН КОБРИН 
уроджений 19-го квітня 1958 р. в м. Баффало, Ню Йорк, похоронений 

на цвинтарі Ocean View Cemetery в Статей Айленд, Н.Й. 

Цією дорогою висловлюємо нашу щиросердечну подяку 
всім рідним, приятелям і знайомим за численні телефонічні, 
писемні й особисті вислови співчуття і слова потіxи-розради. 

Особливо дякуємо рідним, які приїхали з далеких 
місцевостей, щоб особисто віддати свою останню прислугу і 
пошану нашому незабутньому покійникові: вуйкові покійного 
Володимирові ОсадцIв з Баффало, Н.Й.; швагерці Керін Ама-
ротіко, яка прилетіла з далекого стейту Орегон; і кузинам по
кійного Iрині-3ірці Ренстром з Фініксу, Арізона, Катерині 
Daehn з Пітсфорду, Н. Й. і Петрові Осадців з дружиною Еллен 
з Рочестеру, Н.Й. 

Рівнож дякуємо парафіянам української католицької 
церкви Пресвятої Трійці в Статей Айленд і членам Клюбу „Кі-
ваніс" в Статей Айленд, які чисельно і зорганізовано прибули 
до похоронного заведення, а також представникам Братства б. 
Вояків 1-ої Української Дивізії VНА, Українських Американсь
ких Ветеранів, 101-го Кавалерійського (Танкового) Полку Націо
нальної Гвардії, Профспілки (Юнії) Комунікаційних працівників, 
Visiting Nurse Association of Staten Island, S.I. Developmental 
Dlsab. Services Office, I всім Іншим приятелям і знайомим, які 
співчували нам в нашому горю і своєю присутністю і участю в 
похоронних відправаx подали нам моральну підтримку в цей 
тяжкий для нас час. 

Сердечно дякуєм6 Всеч. 6.Крилош. Любомирові Мудро
му, пар0xові УКЦ Пресвятої Трійці в Статей Айленд, НЙ за вис
лови співчуття, за проведення молитви за упокій душі покій
ного під кінець Св. Літургії в неділю, 21-го листопада, за від-
служення Парастасу з Панахидою в похоронному заведенні 
того ж дня вечором, за посвячення і „запечатання" гробу згід
но з традицією УКЦеркви в понеділок, 21-го листопада, за від-
служення Панахиди над свіжою могилою І за відслуження Св. 
Літургії в 40-ий день. 

Приятелеві І дякові Миколі Заяцеві і членам хору УКЦерк
ви дякуємо за гарний спів під час усіx похоронних відправ і під 
час Св. Літургії в 40-ий день. 

Рівнож дякуємо ВСІМ, xго не зважаючи на несприятливу 
погоду І на день праці (понеділок) відпровадили чисельно (по
над сорок автомашин) разон з нами нашого незабутнього по
кійника на вічний спочинок. 

Ми щиросердечно вдячні всім за участь в похоронних 
відправаx, за молитви, квіти, вислови співчуття і щедрі по
жертви на заупокійні Св. Літургії І на добродійні цілі в пам'ять 
покійного. Нехай Всемогучий Господь винагородить кожного і 
кожне добре діло. 

НА СВЯТI ЛІТУРГІЇ ЖЕРТВУВАЛИ: 

Володимир і Кагерина Баран, Іван І Варвара Гранківські, д-р 
Андрій і Дарія Жгута, Микола й Ірина Заяць, Василь і Анна 
Каравановичі, Роман і 0ля Кобрин, Омелян і Валя Кульчицькі, 
д-р Борис І Ляриса ЛевицькI, Тадей і Стефанія ЛіпинськI, Осип 
і Володимира ЛIщинськI, Іван і Анна 0гар, Володимир і Сте
фанія Осадців, Микола І Тетяна Паславські, Юрій і Таня Сні
гур, Анастазія Со6ска, 0ля Труш, Танкісти 101-го Кавалерій
ського Полку Нац. Гвардії, А. Arias, L. & А. Auteri, G. Bachman, 
L. Barlzone, N. & A. Basso, K. Chapman, M. Clancey, P. & T. 
Colace, L. CoIvert, J. Connor, H. Cusack, D. D'Amico, L. 
Daupheny, F. & D. Deteresa, K. Dunn, M. & L Ezzo, A. Pearson, R. 
Fenara, T. & J. Flnnerty, J. Flaherty, Forrazzoli Fam., S. 
Grzelewski, M. inglannl, J. Klein, R. & K. Lane, C. Lange, M. 
LaBrocq, R. Lauer, K. & M. Lehner, S. Lombard0, G. Mcarthy, G. & 
1. Maiorano, T. & L. Massettl, J. & C. Matino, P. & L. Matino, M. & 
E. Meagher, E. Mundy, T. & M, Murphy, G. Nurmoe, G. 0'Connell, 
S. & R. Palumbo, F. Pellegrlti, P. & R. Pennacchio, E. & R. 
Procoplo, P. Radloff, T. Renner, J. Richards, D. & J . Rizzo, M. 
Scanlon, J. & L. Sciascla, J. Shea, J. Sherry, M.Siciliana, B. 
Steele, T. Taylor, A. & J. Thompson, E. & C. Valentino, R. Romero, 
C. & L. Ward, L. & A. Waldorf, J. & S. White, T. Wilcox, H. & J. Zuk 
I Степан I Анна Секрета. 

КВІТИ ПРИСЛАЛИ: 

вояки І пIдстаршини 101-го Кавалерійського Полку Нац. 
Гвардії, Галина І Юрій ГIрак, Марія-Люба ГIрак, Тереса і Рон 
КIватінос, Ігор Кобрин, Олесь-Зенон Кобрин, Володимир і Сте
фанія Осадців, Микола І Xристина Осадців, Володимир і Ліза 
Осадців, 0ля Осадців, Петро і Еллен Осадців, офіцери 101-го 
Кавалерійського Полку Нац. Гвардії, Микола і Тетяна Пас
лавські, Iрина-31рка І Фред Ренстром, члени Профспілки 
(Юнії) Комунікаційних Працівників - Відділ N&11O9, Tom & 
Terry Arias, John & Jackie Borkowskl, John & Liz DeVanes, 
"DOMINICK & DOMINICK", Mike & Don Eiliot, Larry Eugenic, 
Chris Gambino, Carol Ann Gorman, Carol Holland and Employee 
Assistance Prohram Committee members (SIODS0), Tom & 
Eleonor Leach, Dr. Lemma and PEDIATRIC HEALTH CARE staff, 
Corey & Clro Martinez, Tony Matarazzo, Neil Meagher, Morse 
Family (Janice's cousins), Lu Munda-Eugenio and GERLING 
GLOBAL OFFICES, INC. staff, AI & Steve Pica, Dr. J. Pietruszka, 
Richard & Angela Portas, Bill & Barbara Powell, Bill &СагоҐ 
Powell, Corey & Kayci Powell, Donna Powell, Ron & Melissa 
Powell, PRENTIS SECURITIES, Pat Rood, SPY STORE, STATE 
STREET BANK, Jimmy & Wayne Townsend and VISITING NURSE 
ASS'N OF STATEN ISLAND. 

В сороковий день смерти св. п. АНДРІЯ БОГДАНА КОБРИНА 

ЗАУПОКІЙНІ СВ. ЛІТУРГІЇ жертвували: 

(крім Св. Літургій замовлених нами): д-р Андрій і Дарія 
Жгута (УКЦ Св. Андрія Первоз., Парма, Огайо), Любомира і 

Дмитро Мельник (Катедральний Xрам Св. Юра, Львів, Укра
їна) Галина і Іван НеIлик ( У К Ц Св. Трійці, Дрогобич, Україна), 
за що ми їм, як рівнож всім xто взяв участь у Св. Літургіяx 
щиросердечно дякуємо. 

В ПАМ'ЯТЬ П О К І Й Н О Г О , З А М І С Т Ь К В І Т І В , ЖЕРТВУВАЛИ 
на "CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION - GREATER, N.Y. 
CHAPTER": 

J., J., & K. Cero, J. Flaherty & J. Klein, B. & M. 
LeBrocq, B. & C. Powell, G. Powell; 
H. & N, Conneti, E. Laforte, G. 0'Connell, W. 
& S. Osadclw, G. & D. Powell, T. Powell; 
J. & S. Adkins, H. & K. Daehn, Pesci Family, 
K. &C.Kelly; 
J. & J. Zuk; 
D. Powell, P. Preziosa; 
E. & W. Borkowskl, W. & V. Cabela, G. & A. 
Campos, L. Ernst, J. & N.Galatro, T. Galatro, 
V A K Ga\afrn, T & Я Rns.c; D Ty*snn: 
G. Bachman, J. & P. Filipowlcz, A. Sobski; 
FGalat ro; 

. ^ 1 ,З5О дол. 

НА ШКОЛУ І МУЗЕЙ їм. ПОЛК. АНДРІЯ МЕЛЬНИКА в с. 
ВОЛЯ ЯКУБОВА коло ДРОГОБИЧА, УКРАЇНА: 

Д-р Андрій і Дарія Жгута 

НА ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ПРОЄКТ 
Українського БРАТСЬКОГО СОЮЗУ: 

Євгенія Бабенко-Клюфас 10О дол. 

НАСИРIТСЬКИЙ/СТИПЕНДIЙНИЙ ФОНД Ліни, 17-місячної 
донечки покійного (к-то N220129-00O, Self Reliance (N.Y.) 

Federal Credit Union, 108 Second Ave., New York, NY 10003
8392) 

Christiane & David Chatfleld 50 ДОЛ. 

HA ПРЕСОВИЙ ФОНД КОМБАТАНТСЬКОГО ЖУРНАЛУ 
„ВІСТІ КОМБАТАНТА": 

д-р Володимир Мотика 

БЕЗ СПЕЦIЯЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: 
(до диспозиції родини) 

ч. Працівники "STATEN ISLAND DEVELOPMENTAL 
DISABILITIES SERVICES OFFICE", Staten 
Island, N.Y.; 
Параска Гаркач і Маруся Почтар; 
Євгенія Бабенко-Клюфас (крім пожертви в 
сумі 10О дол. на „Чорнобильський Проект" 
УБСоюзу), Ірина і Антін Біскуп, Ірина і Олесь 
Воробець, Катерина і Гелмут Daehn, Євгенія 
Оброца, Анастазія Со6ска, Михайло і Ядвига 
Собскі; 
Ліда і Андрій Закревські, Марія Нич, Нуся і 
Юрій Юрків; 
Маруся й Іван Макар; 
Ірина Мороз. 

по 10О дол. 
по 50 дол. 

20 дол. 
10 дол. 

„69О дол. 

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОЖЕРТВ В ПАМ'ЯТЬ ПОКІЙНОГО, КРІМ 
ПОЖЕРТВ НА ЗАУПОКІЙНІ СВ. ЛIТУРГГі 2,465 дол. 

Пожертви, які були зложені на руки родини без спеціяльного 
призначення були розділені, як слідує: 

На Дипломатичні Місії Української Держави 200 дол. 
На Український Музей в Ню Йорку 150 дол. 
На ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ПРОЄКТ УБСоюзу 150 дол. 
На ЗУАДК Проект „Надія"в Дрогобичі 50 дол. 
На Пласт в Україні 50 дол. 
На Олімпійський Проєкг УСЦАК 50 дол. 
На Український Музей в СтемфордI, Конн. 40 дол. 

Разом 69О дол. 

Ми сердечно вдячні всім за ласкаві пожертви в 
світлу пам'ять покійного Андрія-Богдана, а Всевишньому ми 
безмежно і безконечно вдячні за те, що хоч на короткий час, 
бо всього на тридцять сім і пів року, післав нам сина, щоб ми 
ним натішилися і налюбувалися, бо він мав золоте серце, 
повне любови для всіx, xто його знав, а в першу чергу для 
рідниx тут і в Україні. 

Ми щиро співчуваємо нашій внучечці-сирітці Ліноч-
ці, яку її покійний батько любив понад усіx і понад усе, а та
кож нашій невістці-вдовI Ганусі, якої 53-річна мати померла 
п'ять літ тому, а 33-річна сестра - два місяці перед смертю 
її мужа, а нашого незабутнього сина Андрія Богдана. 

КАТРУСЯ й АТАНАС КОБРИН з родиною. 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 30-го БЕРЕЗНЯ 1995. 4.6О. 

# ^ KHVYLIA TOURS 
^^^^1 ПБ^огтоі із^е: 

Вперше в українській громаді організовані ірупові О3ДОЮ84I 
тури на мінеральне озеро у Фльориді, Warm Mineral Springs. 

Дванадцятиденна тура включає: проїзд до Фльориди та назад 
комфортабельним автобусом обладнашш ТВ, нічліг в дорозі, 

проживання в двомісних кімнатаx, 2-разове xIвчування, щоден
не купання в озері, екскурсії та морські прогулянки. Тури відбудуться: 

т, 12 травня пю 26травня 

S685 

25квітня, 
Вартість т у р и - S785 

Для прибуваючиx на Фльориду літаком вартість 
Придбати туру можна: 

НЮЙОРК НЮ ДЖЕРЗІ: ФIЛЯДЕЛЬФIЯ 
HAMALIA ДНІІІЮ-201-373-8783 0IА8ЮКА 

Тел. 212473-0839 ОКСАНА-201-763-8778 Тел. 215-567-1328 
KHVYLIA TOURS T e l 201-З 16-9168 

V.I.M. - Parcel Express Inc. 

PYSANKA 

п а к у н к і в 3 н о в и м та в ж н в а и м м о д я г о м , 
д о л я р і в і к о м е р ц і й н и х в а н т а ж і в 

В УКРАЇНУ. БЕЛАРУСЬ/РОСIЮ% ПРИБАЛТИКУ І 

СОЮЗIВКА Ф SOYUZIVKA 
Ukrainian National Association Estate 

Табори І майстерні на 
СоюаIіі|I алIтку І999 р. 

ТЕНIСОВИЙ ТАБІР -
від неділі 18-го червня д о 29-го червня вк\ючно. 

Хлопці і дівчата віком 12~І8 років, 
Харчування і нічліг ~ 240 дол. для членів 
УНСоюзу; 290 дол. для нечленів, Тенісова 
оплата 
- 75 дол. 
Інструктори: Зенон Снилик, Юр ій Савчак та 
інші 
Приймаємо не більше як 60 учасників1 

ТАБІР ДАЯ ХЛОПЦІВ -
ВІД суботи 1-го липня до суб6іи 1!-го липня. 

Відпочинковий табір для хлопців віком 7-12 
років. Прогулянки, плавання, ігри, український 
фолкльор. 
Члени УНСоюзу: 160 дол. на тиждень; нечлени 
200 дол. на тиждень. 
Додаткова оплата за доглядами: 50 дол. на 
тиждень від дитини. 
Приймаємо не більше як 45 дітей! 

ТАБІР ДЛЯ ДІВЧАТ -
ВІД суботи 1-го липня д о суботи 1?-го липня 

відбувається разом з табором для хлопців. 
Однакова програма, ті самі ц іни і кількість 
місць. 

МАЙСТЕРНЯ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО ТАНЦЮ ~ 
ВІД неділі ?-го серпня до неділі, 2 ( H o сергвш. 

Традиційні українські народні танці для 
початкуючиx, середніx та заавансованих 
танцюристів. Харчування і нічліг: члени 
УНСоюзу 2б5 дол., нечлени 515 дол. Оплата за 
навчанняґ: 175 дол. 
Інструктор: Рома Прийма-Богачевська 
Приймаємо не більше як 60 учнів!! 

Український Народний Союз не дискримінує нікого на 
підставі віку, раси , релігії, статі чи кольору шкіри. 

3а дальшими інформаціями просимо звертатися до 
управи Союзівки. 

Зголошення до всіx таборів і майстерень повинні бути 
зроблені заздалегідь. Місця подається згідно з зголошен-
нями та зложенням завдатку 25 дол. від дитини!! Всі необ ' 
хідні медичні довідки і листи-дозволи мусять бути достав
лені не пізніше як два тижні перед початком табору! 

Не дозволяється жодних виїмків! 

Відхід Якова Гурського 
з-посеред нас 28-го лютого 
1995 року був важким уца-
ром не тільки для родини йо
го, але й для широкого кола 
друзів і знайомих, а головно 
для академічного кола спів
працівників, колег і для сту
діюючої молоді, якій ПОКІЙ-

Остання дорога св. п. д-ра Я. Гурського 

-пільно-історичниx процесів 
України, що виявлені ще й у 
нашому поколінні, яке вже 
тепер ступило на „калиновий 
міст". 

Доля склалася так, що 
ний приділяв у різних видаx під час подій Другої світової 
свою увагу вченого ерудита і війни батько Пантелеймон 
учителя. Гурський з синами Яковом і 

Пригадаємо читачам, що Петром опинилися в Західній 
Яків Гурський походив із К0- Европі. Коли після закін-
зацького села Жолдаки на Чер- чення війни перебували вони 
нігівщині, а саме на КОНОТОП- ^ таборі Ді-Пі вАвґсбурзі, 
щині, з-над ріки Сейм. Це се- яків почав свої вищі студії в 
ло має свою давню гетьман- Уркаїнському Вільному Уні-
сько-козацьку традицію. Меш
канці Жолдаків були на 
службі гетьмана за Гетьман
щини (17-18 ст.) отож не бу
ли кріпаками. Тому й на ме
триці xрищення св. п. Якова і 

верситеті (УВУ) в Мюнхені, 
куди перевезено було в кінці 
1945 року УВУ з Праги, з Че
хії, де цей університет діяв 
від 1920 року. Студіював Яків 
Гурський славістику в УВУ 

його молодшого брата Петра (1946-49),закінчивши дуже 
позначено, що вони сини ко- успішно студії спочатку „абсо-
зака Пантелеймона Гурсько- люторією", що рівне бака-
го. Уважаємо, що такі відо- лавреатові, а тоді маґістер-
мості історичного характеру ським ступенем. Професори 
важливі не лише для усвідом- ЙОГО були загально відомі в 
лення походження ПОКІЙНО- науковому світі: Юрій Шеве-
го, але й для з'ясування сус- льов, Дмитро Чижевський, 

Офіційно повідомляю, й\0 пОКСАНА ГРИНИШИН 
засновник і співвласник фірми 

ші^шяшвашшшт у зв 'язку із обставинами, як і склалися у ф і р м і , впродовж 
довгого часу 

I
не приймаю жодної участі в роботі фірми; 
не маю жодної контролі над діями і роботою 
фірми; 

щ не несу жодної відповIдальности за будь-які 
дії і роботу фірми. 

Оголошую продаж своєї половини ф і р м и і зацікавлених 
прошу телефонувати 

9О8 З81-1791 

АПТЕКИ 

MEDICAL PHARMACY 
ВЛАСНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМИ 

ВІДЧИТУЄМО ВСІ РЕЦЕПТИ І 
ВИСИЛАЄМО В УКРАЇНУ ЛІКИ, 

S 
виготовлені в усіx країнаx світу 

ПРОСИМ0 ЗВЕРТАТИСЯ 
ТЕЛЕФОНОМ. ТЕЛЕФАКСОМ 

АБО ПОШТОЮ 

340 College St., Toronto, Ont. 

М5Т 3A9 
T E L . : ( 4 1 6 ) 9 2 2 - 4 1 4 5 
FAX: (416) 9 2 2 - 9 6 3 3 

Дмитро Дорошенко, Вадим ному виді, але й у процесі їх 
Щербаківський, Петро Ку
рінний, Леонід Білецький, Олек
са Повстенко, Володимир Сі-
чинський, Андрій Кацева-
лов, Володимир Державин, 
Ярослав Руцницький, Василь 
Чапленко, Матвій Стаxів, Ва
силь Лев, Панас Феденко. Йо
го „індекс лекціонум" з усі
ма підписами тиx професорів 
та круглими печатками уні
верситету на потвердження 
зданих ним іспитів був вис
тачаючим для того, щоб йо
го прийняли згодом в ЗСА 
без іспиту до ґрадуаційної 
школи Пенсильванійського 
університету в Філядельфії 
для вищих студій для осяг
нення ступеня доктора філо
софії в ділянці слов'янської 
філології. Ще перед вступом 
до цього університету він ви
кладав якийсь час як студію
ючий асистент в Дікінсон ко
леджі (1951). Своїми висо
кими осягами в студіяx у 
Пенсильванійському універ
ситеті Я. Гурський заслу
жив собі на стипендію, яка 
улегшила йому осягнути до-
кторат. Назва цієї стипендії 
„George Leid Hamsion Fellow
ship". 

Уже докторантом, коли 
захистив свою дисертацію на 
тему української мови, а са
ме про проблеми українсь
ких прізвищ, Я. Гурський якийсь 
час викладав в Стейтовому 
п е н с и л ь в а н і й с ь к о м у 
університеті, його доктор
ська ґрадуація відбулася в сі
чні 1957 року в Пенсильва
нійському університеті в Фі
лядельфії. Ще перед ґраду" 
ацією розпочав він свою пра
цю в Сиракюзькому універ
ситеті в 1956 році, що про- І 
довжив після ґрадуації. 

Професорський стаж Я. 
Гурського охоплює 3З роки 
наполегливої академічної й 
педагогічної праці. Як сла
віст викладав він ряд пред
метів, що включали україн
ську мову, російську мову, 
слов'янські культури й циві
лізації, порівняльне мово
знавство, болгарську й ма
кедонську мови. Згодом став 
головою славістичного фа
культету. Випустив він цілий 
ряд адептів науки, магістрів і 
докторів-філологів. Був він 
дійсним знавцем слов'янсь
ких мов, не лише у їх модер-

історичного розвитку та іx 
діялектологічниx відмінно
стей. Брав він участь у чис
ленних наукових славістич
них конференціяx та конгре
сах із своїми доповідями; 
має ряд друкованих праць, 
розвідок і монографій. Реда
гував наукові збірники у по
шану Юрія Шевельова з 1971 
року „Фестшріфт", а згодом 
другий в Анналах УВАН у 
ЗСА в 1985 році, присвяче
ний 80-літтю Юрія Шеве
льова з опрацьованою ним 
великою бібліографією уче
ного. У 1980 році упорядку
вав і зредагував збірник на 
пошану Григорія Китастого, 
що став леґендою для банду
ристів, незабутнім керівни
ком капелі ім. Т. Шевченка. 
Збірник надрукований під 
еґідою УВАН у ЗСА і ви
даний коштом Фундації ім. 
Івана Багряного. 

Яків Гурський був чле
ном різних наукових асоція-
цій, та найбільше був він від
даний Українській Вільній 
Академії Наук (УВАН) у 
ЗСА, де був не лише дійсним 
членом, але й останньо віце
президентом УВАН. Його 
відданість українській освіті 
й науці в Укра*їні була за
свідчена тими серіями вик
ладів, які він давав у Києві, 
будучи вже недужим після 
операції, а також своєю ве
ликою жертвенністю на нау-
ково-освітні цілі в Україні, 
зокрема на Університет „Ки-
єво-Могилянська Академія". 
При тому всі, xто знав д-ра 
Я. Гурського, можуть посвід
чити про його криштально-

чистий характер, про гуман
ність і доброту цієї скромної 
великої людини. 

На тлі накресленого тут 
профілю покійного можна 
легко уявити стиль і похоро
ну його. Після прибуття до
мовини з його тлінними ос
танками із Сиракюзів, після 
попередніx відправ там на
передодні, відправлено Пана
хиду в церкві-пам'ятнику св. 
Андрія Первозванного в 
Бавнд Бруку. Відправляв Ар-
xиєпископ Антон1и, якому 
сослужили протоієрей Іван 
Міронко та о. Петро Сівко, 
при співі збірного хору під 
дириґентурою Петра Гурсь
кого, брата покійного. 

Сумне-болюче прощан
ня — „останнє цілування" і 
опущення в могилу на право
славному цвинтарі при церк
ві-пам'ятнику. Тепле щире 
слово пароxа церкви св. Апо
стола Луки в Сиракюзаx о. 
П. Сівка, а тоді коротке і щи
ре слово докторантки улюб
леного нею професора Гур
ського - д-ра Ірини Букси. 

Під час тризни, якою умі
ло проводив брат покійного 
інж. Петро Гурський, було 
декілька спогадів, які на 
конкретних прикладах насвіт~ 
лили постать незабутнього 
покійного. Назавжди запа
м'ятається присутнім учас
никам поминок-тризни слово 
проф. Юрія Шевельова, по
чес-ного президента УВАН, 
який провів тонку психоло
гічну паралелю між Яковом 
Гурським і праведним Iовом 
із Св. Письма Старого Заві
ту. Ніщо не зламало життє
вої настанови, характеру і 
вірности Богові біблійного 
Iова. Ніщо не зламало і пра
ведного й вірного Богові і за

д 0 ВСІX ЧЛЕНІВ УНСоюзу! 

Хочемо пригадати членству, що згідно з пос
тановою статуту УНСоюзу, кожний Відділ має обо
в'язок відбути в місяцяx січень, лютий та березень 
включно, свої Річні Збори, на яких Управа Відділу 
дає звіт з проведеної праці, та буде вибрана Упра
ва на черговий рік. 

Просимо членів брати численну участь у 
цих вимаганих Річних Зборах. 3а датами Зборів, міс
цем і часом просимо слідкувати у „Свободі", або 
очікувати повідомлення секретаря вашого Відділу. 

Головна Канцелярія УНСоюзу 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА 
ДОПОМАГАЄ БАТЬКАМ 
ВИХОВУВАТИ ДИТИНУ 

ПЛАСТОВЕ ПЛЕМ'Я „ПЕРШІ СТЕЖI" 
- влаштовує -

ДЕННИЙ ТАБІР 
„ПТАШАТ ПРИ ПЛАСТI" 

ДЛЯ дітей від 4 до 6 років 

Т а б і р в ідбудеться на С О Ю З I В I Д I у двох групаx: 
в і д 2 - го д о 8-го липня ,1995 р. ^^ в ід 8-го д о 15-го липня ,1995 р. 

ОПЛАТА 3А ПОБУТ НА СОЮЗIВЦI : за батька, або матір І за одну дитину S75.0O денно. В 
ціну є вже включені податки й обслуга. 3а кожну додаткову дитину оплата S7.0O денно. 
Члени УНСоюзу одержують 1О% знижки . Замовлення к імнат із S50.0O завдатку висилати 
на адресу: 

ТАБІР ПТАШАТ 
Ukrainian National Association Estate 

Foordmore Road, Kerhonkson, N.Y. 12446 * (914) 626-5641 

^ Таборова оплата: - S60.0O за перший тиждень; S70.0O за другий тиждень. 
* Зголошення і таборову оплату (чек виписаний на PIast - Pershi Stezi) надсилати до: 

Mrs. Olcsana В. KoropecicyJ, 1604 Forest ParIe Ave., Baltimore, MD 21207. 
Tel. (410) 744-0644 (7:30 до 10:30 веч.). 

* Реченець зголошень: 1-го травня 1995 p. 
^ Число учасник ів обмежене. 

КАРТА ЗГОЛОШЕННЯ НА ТАБІР ПТАШАТ~ 95 

Ім'я І прізвище ДИТИНИ 
по-украінськи j по-англійськи 

Дата народження 

Адреса 

Телефон 

Q ВІД 2-го до 8-го липня 1995p. U в ід 8-го до 15-го липня 1995p. 

Величина таборової сорочинки дитини: Q 6-8, Q 10-12, Q 14-16. 

Q Залучую чек на суму %.... 

Q Резервую к імнату на Союз івц і 
Ім'я їпрізвище матвр̂ ^ 

Завваги ; 

Підпис'батька або матері 

ВАЖНА ІНФОРМАЦІЯ 
про оголошення у „Свободі'' 
й „Українському Тижневику" 

(The Ukrainian Weekly) 
З огляду на це, що деяк і установи, п ідприємства чи при
ватні особи присилають оголошення на невідповідну ад
ресу, буває спі3нене поміщення тексту, що спричинює 

нарікання. 
Пригадуємо, що оголошення приймає виключно АДМІ
НІСТРАЦІЯ ВИДАВНИЦТВА. Всю кореспонденцію і про
хання про інформації просимо скеровувати до МАРІ Ї 
Ш Е П А Р О В И Ч , кер івника Відділу оголошень. 

Адмін істрац ія „Свободи" 

ШАНОВНІ ЧИТАЧI 

Повідомляємо, що з днем 10-го лютого 1995 р. 
об0в'язують такі нові відсотки за пенсійні конта: 

ANNUITIES, чи ІРА: 

І% у випадку одноразової вплати 

б V / о у випадку гнучких вплат. 

Повищі відсотки є гарантовані на один рік. Оподатку
вання відсотків є відрочене. 

Для отримання дальших інформац ій телефонуйте на 
число: 

у Н . Д ж . 1(201)451-220О; 
в Огайо 1 (216) 888-4919; 
у Па. 1(215)887-882З, 
або на безплатне число: 

1 (800) 253-9862 

Або виповніть купон і перешліть до У Н 0 на адресу: 
UNA, З0 MONTGOMERY ST., JERSEY CITY, N. J . 07303 

Головна Канцеляр ія УНСоюзу 

До Головної Канцелярії УНСоюзу: 

прошу дати мені вияснення про пенсійні конта 
- ANNUITIES -

Ім'я і прізвище (латинкою) -
Адреса -
Телефон 
Найкраще кликати мене в такій порі 
Зацікавлений/а в 

конам Його та життєвим об
раним ним ідеалам Я. Гур
ського. Промовив із великою 
щирістю проф. д-р Михайло 
Воскобійник, як голова 
УРДП, наголошуючи високу 
ерудицію і доброту та благо
родність характеру покій
ного. Інж. Олексій Шевченко 
висловив співчуття від фун
дації ім. Івана Багряного та 
молоді 0ДУМ, на таборах 
якої під час курсів україно
знавства та кобзарства і 
вийшла ініціятива відзначити 
70-ліття Григорія Китастого 
збірником у його пошану. 
Виступила приятелька по
кійного і його родини Надія 
Сеник, раніше із Сиракюзів. 
Щирий друг-земляк із села 
Жолдаків Михайло Качура 
поділився з присутніми заду
шевними спогадами. Від ко
лег покійного переповіла ко
роткий спогад про щ 
своїx студій НаталIя Ьі 
Пазуняк. 

Гарне зворушливе своїм 
змістом було слово брата по
кійного П. Гурського, який 
- без наміру це робити - дав 
евлогію Якова, передавши 
заповіт дітям, племінникам, 
внукам брата: завжди дру
жити, любити один одного, 
підтримувати у тяжку хви
лину життя. 

Поминальна трапеза закін
чилася спільною молитвою. 
Кожен поніс жаль у серці і 
щиру молитву за душу Пра
ведника. 

Натал1я Пазуняк 

Замість квітів на моги
лу покійного проситься скла
дати пожертви на стипендій" 
ний фонд: Syracuse University 
for Jacob P. Hursky Ukrainian 
Graduate Fellowship Fund, Sy
racuse University, 820 Com-
stock Ave., Syracuse, N.Y. 
13244. Фонд зложений для 
студентів з України на док
торські філологічні студії з 
українською тематикою. 

f i S u R M l M f T f l i l 
?б First Avenue 

ТеI (?І2) 473-3550 
New York. NY 10в09 

МАЄМО БАНДУРИ 
НА ПРОДАЖ 

ПРАЦЯ * 

з Ню Джерз і шукає ж і н к у 
до оп іки однорічної дити
ни і легкої домашньої пра
ці ( 9 0 8 ) 4 6 4 - 4 2 3 2 в е ч . 

Потрібний Р О Б І Т Н И К 

д о хатн і x н а п р а в 

- Q U E E N S -

(718)721-7181 

ЗАРОБІТОК 
до $600.00 на тиждень 

International Marketing 
Company 

розширюетьсяі 
Масмо відкриті позиції: Me 
наджмент, асистенти менад 
жерів, маркетінґ та обслуга і|. 
клієнтів. Вигідне положення. "' 
Біля метро. Телефонувати 

Ігор (718) 457-9492 
AVATAR COMMUNITIES 

of NY, Inc. EOE 

^ F U N E R A L D I R E C T O R S * 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯX 

ЛУIС НАЙҐРО - директор 
Родина ДМИТРИК 

Peter Jarema 
І29 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y.10009 
(212)674-2568 


