
ЕКЗИЛЬНІ УРЯДИ УНР 
І РІЧИПОСПОЛИТОЇ 

польської ПІДПИСАЛИ 
СПІЛЬНУ ДЕКЛЯРАЦІЮ 

Під час підписанім Українсько-Польської Декларації в 
Лондоні, Аигліа, сидять (зліва): член уряду УНРпроф.д-р 
Ярослав Рудницькнй, голова уряд) УНР д-р Теофіль 
Леонтій, президент УНРеспубліки Микола Лівнцький, 
президент Річипосполитоі Польсько! Едвард РачиньскШ, 
голова Ради Міністрів Річипосполитоі Польської Каза-
мір Саббат, віцеміністер закордонних справ польського 

уряду Тадеуш А. Ласко. 

Лондон (Українське 1н-
формаційнс Бюро). — В 
наслідок пересправ і виміни 
поглядів поміж Урядом У к-
раїнської Народньої Pec– 
публіки вскзиліІскзидьним 
Урядом Річипосполитоі 
Польської підписано дня 
28-го листопада 1979 р. в 
Лондоні спільну Українсь-
ко-Польську Дсклярацію. З 
боку українського декляра-
цію підписали: президент 
Української Народньої Pec– 
публіки Микола Лівицький. 
голова Уряду УНРеспублі-
ки д-р Теофіль Леонтій і 
керівник ресорту зовнішних 
зносин проф. д-р Ярослав 
Рудницькнй. З польського 
боку підписали: президент 
Річипоспдддтої Польської 
Едвард. Ря'іиньекій,голбва 
Ради Міністрів Казимір 
Саббат і віцеміністер Таде-
уш А. Ляско за міністра 
закордонних справ. 

Декларація стверджує, 
що народи український і 
польський, які прагнуть вн-
зволитися з-під гніту CO-
вєтського імперіялізму і 
мають волю виборення вла-
сних незалежних держав, с 
пов'язані між собою боро-
тьбою з імперіялізмом Мо-
скви у всякому ЙОГО ВИГЛЯ-
ді. 

В інтересі України і По-
льщі с свобода і незалеж-
ність всіх європейських на-
родів. які борються проти 
совстського панування, під 
яким вони сьогодні nepe– 
бувають. Замість цього па-
нування на цьому просторі 
повинні бути встановлені 
солідарність і демократич-
на рівність вільних народів, 
суспільна справедливість та 
пошанування прав народу Й 
одиниці. 

Солідарність народів цьо 
го простору має посідати 
постійний характер, бо во-
на с потрібна для виборен-
ня, а потім для забезпечен-
ня свободи і незалежности 
цілого простору перед заг-
розою,дслісого імперіяліз-
му. Солідарність є теж нео6-
хідна для політичної стабі-
лізації цісї частини Европи і 
її відносин із зовнішнім 
світом. 

Деклярація стверджує, 
що в життєвому інтересі 
народу українського і наро-
ду польського є виборення і 
тривале забезпечення дер-
жавного буття вільних і 
незалежних України і По-
льщі. 

Повний текст підписаної 
декларації надрукований на 
іншому місці у цьому числі 
„Свободи". 

С. Букшована і д-р М. Шпитко 
стали новими членами Уряду УНР 

в екзилі Мюнхен (Українське Ін-
формаційне Бюро). - Від-
разу по відбутті 8-ої Сесії 
У Н Ради опубліковано в 
пресі список членів нового. 
покликаного під час Сесії. 
Уряду УН Республіки в ек-
зилі. Тепер канцелярія Дер 
жавного Центру подала ім 
формації про номінацію 
нових членів Уряду і про 
розподіл ресортів поміж 
членами Уряду, повідом-
ляючи одночасно, що роз-
поділ функцій є ще і тепер 
незакінчений. Про дальший 
розподіл функцій або Про 
можливі дальші номінації 
буде повідомлено Д0Д8Т-
ково. 

Новими членами Уряду 
покликано: п-і Стефанія Бу-
кшовака на становище зас-
тупника голови Уряду (ві-
цепрем'єра) без ресорту та 
д-р Микола Шпитко на чле-
на Уряду без ресорту для 
окремих доручень: Пані Бу-
кшова'на, яка є головою 
Світового Об'єднання При-
хильників Державного Цен-
тру Української Народної 
Республіки і обрана на 31з-
т 20-го жовтня ц.р. голо-
вою Об'єднання.цієї самої 
назви в ЗСА, має забезпе-
чити постійний зв'язок Сві-
тового Об'єднання Прнхи-

дьників ДЦ УНР з органа-
ми Державного Центру. 

Крім того становища зас-
тупників голови Уряду при-
ділено проф. д-рові Ярос-
лаву Рудницькому (одно-
часно керівник Ресорту зов-
нішніх зносин) та інж. Пав-
лові Лимаренкові (одночас-
но голова Представництва 
ДЦ УНР в ЗСА). Член Уря-
ду Микола Липовецький 
залишається далі на своєму 
становищі голови Предс-
тавництва ДЦ УНР в Кана-
ді. Затримують свої none– 
редні функції: ген. Констан-
тин Мандзенко - керівник 
Ресорту фінансів і Кон-
стантин Луценко - заступ-
ник керівника Ресорту фі-
нансів. Члена Уряду д-ра Т. 
Онуферка призначено ке-
рІВНИКОМ РеСОрту ЗОВНІШ-
ньої інформації, а члена 
Уряду, підполк. д-ра Р. Бо-
гатюка - заступником ке-
рівника Ресорту військових 
справ. Щодо членів Уряду 
пп. д-ра В. Федорончука, У. 
Самчука, О. Сосни і О. Ли-
сяка, то вони залишаються 
далі членами Уряду без ре-
сортів, або їм буде пізніше 
приділено ті чи інші pecop– 
ти. Голова Уряду д-р Т. 
Леонтій не мас покищо нія-
кого окремого ресорту. 

ВІД ВИДАВНИЦТВА 
Вія даяиого часу поодинокі наші місцем) установи і opra– 

нЬацН знову почали надсипати до гааатм ражпямоаі noal– 
драиміам про різні влаштовувані ними Імпрези порядком 
,дропіки", боа рівночасних платних оголошень. У зв'язку 
а цим пригадуємо, що „Свобода" інформує про такі 
плановані імпрези порядком редакційної хроніки тільки 
тоді, як їх рекламується платними оголошеннями. 

В ІРАНІ ДЕМОНСТРУЮТЬ 
ПРОТИВНИКИ ХОМЕЙНІ 

Табріз. - У середу і чет-
вер, 5-го і 6-го грудня, в 
кількох місцевостях Іраку, 
а зокрема в місті Табріз, яке 
находиться в північнозахід-
ній частині країни, тобто 
території заселеній азер-
байджанцями, проходили 
бурхливі демонстрації про-
ти мусулманського лідера 
Аятолли Хомсйні, в наслі-
док яких згинуло кілька 
осіб. Азербайджанці, які є 
тюркським народом. про-
тивляться новій конституції 
Ірану, яка надає Аятоллі 
Хомсйні повну владу в кра-
їні до кінця його життя. 

Провідником азербай-
джанців, яких в Ірані нара-
ховують біля 4-ох мільйо-
нів. є Аятолла Казсм Ша-
ріят-Мадарі. Він та його 
прихильники вимагають 
широкої автономії для азер-
байджанського населення. 
Нова конституція дуже 
зменшує можливості для 
осягнення такої автономії. 
У четвер, 6-го грудня, Ая-
толла Хомейні переговорю-
вав із Аятоллою шаріятом-
М а дарі, стараючись довсс-
ти до замирення. 

Того самого дня недавно 

СССР ВІДТЯГНУВ 
ЧАСТИНУ СВОЇХ ВІЙСЬК 
ІЗ СХІДНЬОІ НІМЕЧЧИНИ 

Вашінгтон 

Москва використовує ситуацію 
в Ірані 

Вашінгтон. - Американ-
ські офіційні чинники зая-
вили у вівторок, 4-го груд-
ня ц. p., що уряд Совстсь-
кого Союзу, - піддсржую-
чи ніби американське ста-
новище щодо звільнення 
закладників, яких держать в 
амбасаді ЗСА студентн-при 
хильники мусулманського 
лідера Аятоллн Хомейні в 
Теграні.4-^' скріплює рівно-
часно свої зв' язки з іран-
ським Революційним Комі-
тетом. Згідно з цією ж ін-
формацісю, уряд З'єднаних 
Стейтів Америки перестеріг 
СССР, вже на самому по-
чатку ірансько-американсь-
кого конфлікту, щоб Моск-
ва не використовувала внт-
вореної кризи для своїх їн-
тересів, бо це може НЄКО-
рисно відбитись на амсри-
кансько-совєтських відно-
синах і значно пошкодити 
процесові ратифікації дого-
вору про обмеження страте-
гічної атомової'зброї (СА-
ЛТ 11). 

Після американської пе-
рестороги Москва припи-
нила радіопередачі до Іра-
ну із засудом „американсь-
кого імперіялізму", а нато-
мість почала піддержувати 
ідею переговорів, метою 
яких було б звільнення зак-
ладників. Совстськнй амба-
садор до Об'єднаних Націй 
Олег Трояновськнй ПОГО-
днвея на Раді безпеки ОН, 
що Іран порушує міжнарод-
не право. 

Але в тому самому часі, 
- заявляють речники Біло-
го Дому, - СССР доклав 
усіх старань, щоб у цій ситу-
а ції поліпшити свої зв'язки з 
Хомейні, одним із доказів 
чого була двогодинна роз-
мова міністра закордонних 
справ Андрея Ґромика з 
іранським амбасадором в 
Москві, який опісля заявив, 
що справа закладників не 
була темою розмови. 

Деякі політичні кола ду-
мають, що Москва домови-
лась з Хомейні піддержу-
вати його політично в замі-

призначений іранський мі 
гШ ґ ? Ж к Н післ?ї ї ! І Вашінгтон. - Згідно з ін-
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ра оцінює, як політичний 
маневр уряду Совстсько-
го Союзу, метою якого є 
tie допустити до розмІ-
щення американських 
ракет середнього засягу з 
атомовими головками в 

Зіаїнах Західньої Европи. 
ю справу, як відомо, мали 

б вирішити членські дсржа-
ви Північно - Атлантійсько-
го Союзу (Н АТО) на своїй 
конференції, яка розпіч-
иеться а половині грудня 
ц.р. в Брюсселі. 

Військові розвідчі служ-
би поінформували, що зі 
Східньоі Німеччини ВІД-
тягають шосту гвардій-

1 ську танкову дивізію, яка 
начисляє ЗОЛ танків і ба-
гато інших панЦернйх 
возів. Цю одиницю ма-
ли б перевести до неназва-
ної місцевості в СССР. То-
му. що на церемонію від-
тягнення совстських військ 
запрошені також західні 

і кореспонденти, ніхто не 
сумнівається, що Москві 
дуже залежить, щоб ця 
„операція" одержали мак-
симальне покриття в пресі й 
інших засобах масової ін-
формаціі. Прнспішенс від-
тягнення совстських військ 
відбувається напередодні 
конференції НАТО. на якій 
членські держави мають 
вирішити справу розміщен-
ня ракет, які, до речі, подіб-
ні до ракет совєтського 

позитивним кроком до роз-1 
в'язки американсько-іран-) 
ського конфлікту, зокрема, 
питання закладників в ам-
басаді ЗСА в Теграні, шля- 4 
хом переговорів. Раніше 
Ґотбсадсх і Хомейні відки-
дали цю резолюцію, твер-
дячи. що Рада Безпеки с 
..контрольована Амсри-
кою". 

Минулої середи, 5-го 
грудня, президент Джіммі 
Картер заявив групі амери-
канських законодавців, ш0 
його уряд застосовуватиме 
гостріші заходи, щоб nepe– 
конати Іран звільнити за-
кладників. Не входячи в 
подробиці. Президент на-
тякнув. що Америка може 
застосувати економічну, по-
літичну та Іншу пресію на 
Іран, щоб добитись внзво-
лення закладників. 

агентство ТАСС скаржить" 
ся на присутність амсри-
канської воєнної фльоти в 
Арабському морі. В інших 
совстських пресових пидан-
нях говориться, що Вашін-
гтон не повинен внкорис-
товувати захоплення амба-
сади ЗСА, як претект для 
бльокади Ірану. 

Крім того Москва вико-
ристовуючи ситуацію, що 
вся увага світу є на Ірані, 
збільшила число своїх до-
радннків в Афганістані до 
3,500, а також погодилася 
на доставу танків і джето-
вих літаків МІҐ-21 для Єме-
ну. 

У середу, 5-го грудня, 
„Правда", офіціоз Кому-
ністичної партії СССР, по-
містила коментар, в якому 
теврдить, що Америка ста-

?асться „шантажувати" 
ран в справі звільнення 

закладників скріпленням 
своєї воєнньої фльоти біля 
берегів Ірану, замість вида-
ти іранським властям шаха 
Мохаммеда Паглеві. „Пра-
вда" назвала маневри аме-
рнканської фльоти „серйоз-
ннм нарушенням легальних 
норм". 

Ця стаття підписана Алск 
ссем Петровим, що, як твер-
дять західні коментатори, є 
псевдонімом, вживаним со-
вєтськими лідерами для ка-
креслення становища По-
літбюра чи Центрального 
Комітету. 

У статті зазначено, що 
схоплення американських 
дипломатів іранськими сту-
ентами противорічить між-

(Закінгення на crop. 5) 

ну за поліпшення відносин 
між Теграном і Москвою. 
Доказом цього, - кажуть 
західні дипломати, - може 
послужити й цей факт, що 
піддержувана^овстами Ту-
дег партія, яА також інші 
ліві угруповання, голосува-
л и за прийняттям нової кон-
ституції, яка надає Аятол-
лі ХомейнТ повну владу. 
Тепер, совстське прісс^^урй^ку^реьміаттп. вже ра-

иіше У країнах Східньоі 
Европи. Як відомо, Москва 
розвинула шалену npona– 
гандивну кампанію проти 
цих американських ракет, 
які. у випадку воєнного зу-

дару, можуть досягнути те-
рнторію СССР. У цьому 
11 ро па і а н дивно му п.чяні. -
кажуть західні політичні 
спостерігачі, - є відтягнен-
ня біля 20,000 совстських 
вояків і 1,000 танків, запо-
відженс Леонідом І. Брсж-
невнм ще 6-го жовтня ц.р. в 
часі його перебування у 
Східньому Берліні на свят-
кування 30-річчя т.зв. Ні-
мецької Демократичної 
Республіки. На Заході таке 
рішення спершу стрінуло 
позитивну оцінку, але коли 
Москва виступила проти 
розміщення американських 
ракет, то у Західній Европі 
зрозуміли, що це П0ТЯГНЄН-
ия мас майже виключно 
пропагандивис значення. 
Військові спеці ял істи теж 
підтверджують, що згадана 
совєтська танкова дивізія, 
яку тепер відтягають, це 
найгірше озброєна військо-
ва одиниця, яка користувач 
лась танками ранішого ви-
робу Т-5. 

Не зважаючи на совєтські 
пропагандивні трюки, біль-
шість урядів Західньої Ев-
ропи все таки підтримують 
плян розміщення атомових 
ракет, які не тільки скріп-
лять оборону країн НАТО, 
але також відстрашувати-
муть СССР і Варшавський 
Пакт віл евентуальної атаки 
на країни Заходу. Висту-
пвючи у Західньому Бсрлі-
ні, канцлер західньонімець-
кого уряду Гельмут Шмідт 
заявив, що уряд Західньої 
Німеччини не змінить свого 
рішення і далі підтримува-
тиме оборонні заходи Го-
ловного Командування 
НАТО. Шмідт, промовля-
ючи перед Конвенцією його 
власної Ооиіял-яемоігра-
тичної партії заявив, що він 
зрезигнус зі свого станови-
ша. якщо делегати не під-
тримуватимуть його зов-
нішньої і оборонної ПОЛІТИ-
(Закінчення на crop. 5) 

Юрія Орлова вкинули 
до в'язничного карцеру 

Москва. - Пресове аген-
тство Ройтерса інформус. 
що Іріна Орлова, дружина 
відомого російського ДИСИ-
дента, 55 річного Юрія Ор-
лова, який, як відомо, від-
бувас 7-річний вирок за ні-
бито ведену ним „антисо-
встську агітацію і npona– 
ганду", повідомила захід-
ніх кореспондентів, що 22-
го жовтня її чоловіка в'яз-
ннчна адміністрація вкину-
ла на 6 місяців до карцеру за 
намаганняя передати на во-
лю приготовлену ним стат-
тю. 

Ті, які мали „щастя" по-
бувати у такій „внутрішній 
в язннці", кажуть, що каме-
ри-одиночки майже не orpi– 

вають, харчі складаються 
тільки з хліба, змішаного із 
трачинням, і миски зупи 
„баланди", а також заборо-
нсні проходи. 

У першому півріччі після 
його прибуття до концтабо-
ру Орлова два рази вкидали 
до карцеру на кілька днів за 
'непослух таборовій адмі-
ністрації. 

Іріна Орлова жалувалася 
західнім кореспондентам, 
що її також відібрали пра-
во відвідин мужа і обмежи-
ли листування. Після того, 
як таборові власті nepexo– 
пили його статтю, праців-
ник КҐБ заявив Орлову на 
допиті: „Орлов, забуть, що 
ти вчений. Ви і так з конц-
табору живими не вийдете". 

Недоречні порівняння 
совстського амбасадора 

Ванкувер, Канада. - Со-
встський амбасадор до Ка-
нади Александер Яковлєв, 
виступаючи з лекцією перед 
студентами в університеті 
Британської Колюмбії, по-
рівнював захоплення аме-
риканської амбасади в Тег-
рані і придержання там 50-
ох закладників студентами, 
прихильниками Аятолли 
Хомейні, до інциденту на 
нюйоркському л сто виті 
Кеннеді в серпні ц.р., під час 
якого поліція була затрима-
ла на деякий час совстськнй 
літак, в якому була Людми-
ла Власова, дружина тан-
цюрнста з Большого театру 

Александра Ґодунова.який. 
як відомо, тоді вирішив 
залишитися на Заході. 

Говорячи про захоплення 
американських дипломатів 
і працівників амбасади ЗСА 
в Теграні, Яковлєв відмі-
тив, що такого, мовляв, не 
слід робити в ніяких обста-
винах. „Ми дуже добре ро-
зумісмо становище і почу-
вання американців. Адже 
недавно американці захо-
пили наш літак на летовиші 
Кеннеді із 60-ма невинними 
пасажирами, включно з 
дітьми". - підкреслив у 
своєму викладі совстськнй 
амбасадор. 

Правий Демократичний Союз 
переміг у виборах у Португалії 
Лізбона, Португалія. -

Демократичний Союз, що 
представляє собою політич-
ну коаліцію консерватив-
них і правих угруповань, 
здобув велику перемогу в 
парляментарних виборах у 
неділю, 2-го грудня ц. p., і с 
вигляди, що ця коаліція 
може здобути абсолютну 
більшість в Крайовій Асам-
блеї Португалії. 

Після підрахування май-
же 90 відсотків голосів, Де-
мократичний Союз, що 
охоплює три консерватив-
ні партії, здобув 44.7 від-
сотка голосів. 

Значно поліпшили свій 
стан комуністи, які здобули 
18.8 відсотка відданих голо-
сів. Обидві групи забрали 
голоси від Соціалістичної 
партії під проводом Маріа 
Соареза. Але соціалісти все 
одно здобули понад 27 від-
сотків голосів, тобто бу-
дуть другою найсильнішою 
партією в Португалії. 

Офіціяльне проголошсн-
ня, що Демократичний Со-
юз здобув парламентарну 
більшість появиться щойно 

після остаточного 
лення всіх голосів. 

обчис-

Псремога консерватив-
ноі коаліції під проводом 
Франсіска Са Карнейра с 
драматичним зворотом від 
революції 1974 року, яку не 
зуміли сконсолідувати ані 
військові провідники, ані 
теж комуністи, які були го-
ловними промоторами тісі 
революції. 

Якщо Карнейростворить 
новий уряд, він матиме де-
сять місяців для впорядку-
вання відносин в країні пе-
ред додатковими виборами 
які, згідно з конституцією, 
відбудуться восени 1980 ро-
ку. Праві кола задумують 
змінити дотеперішню си-
туацію. яка зазначус, що 
Португалія повинна пря-
мувати до соціялізму. Як-
що теперішній політичний 
напрям триватиме, то Kap– 
нейро висуне кандидата про 
ти теперішнього прсзиден-
та Португалії, генерала Ан-
тонія Рамальха Іанеса, ка-
денція якого кінчається в 
1981 році. 

НА УКОВЦІ КИТАЮ ВІДВІДАЛИ 
УНІГУ 

Під час відвідин в УНІГУ (зліва): д-р Л. Гайда, китайський 
перекладач, проф. Ліу Кеміні, проф. О. Пріцяк, проф. 

Руан Хіі v, проф. Ф. Сисин і проф. Г. Грабовим. 
(Сиіпі.ні.іа Тонн Михаіі.шишн Д'Авіньйон) 

Кембрілж. Масс. (ФКУ) піиспрезіщснт Китайської 
-Тричленнаделегаціянау- Академії Наук і члени Ін-

ковців з Китайської Нарол- ституту Національностей 
ної Республіки відвідала 16-
го листопада ц.р. Українсь-
кнй Науковий Інститут Гар-
варлського Університету. 
Ці відвідини відбулися на 
їхнє бажання і з їхньої іннія-
тиви. Вони задержались в 
Гарварді два дні. обговорю 
вати з професорами істо-
ричних та політичних наук 
проблеми пов'язані зі 
СССР. взяти участь у ссмі-
нарах. на яких розглянено 
питання неросійських на-
ціональностей. 

Розмови з директором і 
двома науковими cniepo– 
бітниками УНІГУ велись 
на протязі трьох годин. 
Гості оглянули також біб-
ліотеку УНІГУ. 

Ліу Ксмінг. директор Пе-
кінського Інституту C'OBCT– 
ських Студій та Руан Хігу. 

виявили лобру поінформо-
ваність про українські enpa– 
ііп. Поступивши принагідно 
на лекцію української літс-
ратурн. яка була якраз ирн-
свячена творчості Тараса 
Шевченка, китайські гості 
лобрс й багато знали про 
нашого лоста-иророка. 

Китайців цікавили ииіан-
ня колоніяльности та еко-
иомічного визиску України 
та діяльність дисидентів. 
Вони розповіли. ЩО в них є 
переклали на китайську мо-
"л писань Івана Дзюби. Ко-
лись цікавились Шелестом і 
його книжка є також в кнтай 
ському перекладі. Пляну-
ють розвинути у своїх нау-
КОВИХ ІНСТИТУЦІЯХ СПСЦІЯЛІ-
зацію в історії України. Зі 
собою вони забрали ком-
плскг видань УНІГУ. 

Нюйоркський стейт призначив 
грошові дотації школам св. Юра 
Ню Йорк. Н. Й. - Ню- ти лекції з рисування та ьш-

лярства. 
Сестра Гавриїла, ЧСВВ, 

Повідомила, що початкова 

йоркський стейт недавно 
призначив три грошові до-
тацїТГтг зв. ,,йіні-грентл 
Академії св. Юра на шкіль-
ннй рік 1979780 в сумі 3,000 
долярів. 

Цього року дотації приз-
начені на переведення над-
програмових курсів у шко-
лі та на закуп додаткових пе 
дагогічних матеріялів. Цьо-
го року за гроші дотацій, 
учні цісї школи мали змогу 
навчатися рисування та ма-
лярства під проводом п-і 
Френк Пост. В результаті 
цих курсів, одна учениця 12-
ої кляси змогла підготови-
ти потрібні мистецькі праці, 
що й допомогло їй в прий-
нятті до однієї із визначних 
шкіл мистецтва. 

Ці три дотації уможлив-
лять учням Академії св. 
Юра послуговуватися різ-
ними фільмами та пластин-
ками з французької та ес-
панської мов, брати курс із 
калькулюсу і продовжува-

школи св. Юра, як і в мнну-
лому, теж одержала дота-
цію на цей шкільний рік. 

Гроші з минулорічної до-
тації школа використала на 
покриття коштів шкільної 
прогулянки до Пенсильва-
нії, закупила книжки до біб-
ліотеки, ляльки до Лялько-
вого театру, мистецьке при-
ладдя, платівки та ін. Цьо-
горічна дотація уможли-
вить школі закупити ма-
шинки до писання, різні 
фільмові апарати, мистець-
ке приладдя та додаткові 
фільми. 

В окремім листі до шкіл 
св. Юра від Нюйоркського 
суперінтендента Шкіл та 
директора Публічних Про-
грам, школи св. Юра одер-
жали похвалу за тс, що їм 
призначено аж чотири дота-
ції, тоді, коли інші школи 
одержують лише одну або 
ніяку. 

Філія УКУ в Чікаго відзначить 
празник св. Климентія 

Чікаго (Н.Н.). - Кінець 
тижня 7-9 грудня буде ncpe– 
вслений в Чікаго під кутом 
празника святого Климен-
тія Папи. Патрона Україн-
ського Католицького Уні-
верентсту На цей кінець 
тижня перелбачена багата 
академічна програма, якою 
одночасно Філія УКУ в Чі-
каго бажас вшанувати юві-
лей 40-ліття хіротонії Бла-
женнішого Патріярха Йо-
сифа. засновника і ректора 
університету. 

У п'ятницю. 7-го грудня, 
відбудеться заходами Філії 
УКУ публічна науково-по-
пулярна доповідь о. д-ра 
Олександра Барана на те-
му: „Впливи візантійського 
мистецтва на Україні-РусГ. 
Доповідь буле ілюстрована 
прозіркамн. Вона розпіч-
неться о гол. 7;30 вечором в 
авдиторії собору свв. Воло-
димнра і Ольги. Цією допо-
ві;ілю Філія УКУ розпічне 
цикл викладів. присвяче-
ний 1000-літтю Хриикння 
Украінн-Русн. 

Спільно з Осередком На-
укового Товариства ім. Шев-
ченка Філія організує нас-
тупного дня. 8 грудня, нау-
кову конференцію з мстою 
відзначення 40-ліття xipo– 
трніі Блажсннішого Отця 
Йосифа. На програму пів-
денноі конференції склада-

ються п'ять доповідей, зде-
більшого професорів УКУ. 
Отець д-р Іван Тилявський 
(Клівленд) говоритиме про 
богословську думку Патрі-
ярха. о. д-р Олександср Ба-
ран (Вінніпег) про діяль-
ність і погляди Ювілята в 
ділянці церковної едности, 
д-р Павло Ссниця (Чікаго) 
про наково-організаційну 
та педагогічну діяльність в 
Богословській Академії, д-
д-р Леонід Рудницький (Фі-
лядельфія) про постать Па-
гріярха в красному пись-
менстві та д-р Василь Map– 
кусь (Чікаго) про концеп-
цію Патріярхату І поміс-
ности в писаннях Патріяр-
ха Йосифа. Конференція і 
дискусії відбуватимуться в 
Домі Українського Ссньйо-
ра (2355 Вест Чікаго еве-
ню) між г од. 2-ою і 6-ою по 
полудні. 

У неділю, 9 грудня, буде 
відзначений прочисто npav 
ник св. Климентія cooop– 
иою Літургісю в храмі свв. 
Володимира і Ольш о год. 
10:30. Після Літургії о год 
12:30 в авдиторії Собору 
буде проведений празнич-
ний обід-бенкет. на якому з 
головною промовою висту-
пить директор ФІЛІЇ В ФІЛЯ-
дсльфії, проф. Л. Рудниць-
кий. Виступлять також се-
мінаристи і члени Братства 
з музичною програмою. 
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ї: Безвиглядні переспективи 

8j h звітів генерального секретаря ЦК КПСС і голови 
.; Президії Верховної Ради СССР Леоніда 1. Брежнєва і 
'" голови Ґоспляну Ніколай Байбаков,що їх вони виголоси-
ч.- ли на сесії Верховної Ради у Москві при обговорюванні 
К стану й перспектив совстської економіки, виходить, що 
5 Совстський Союз знаходиться тепер у дуже поважній 

господарській кризі, яка може довести до цілковитого 
провалу теперішньої і наступної п'ятирічок. 

Наприклад, зменшення видобутку нафти і вугілля 
поставить комуно-імперіялістичний уряд в Москві в дуже 
скрутне положення, беручи до уваги, що сама совстська 
імперія і її розбудована до небувалих розмірів армія 
потребують з кожним роком все більше і більше пального, 
не враховуючи запотребувань сатслітних країн, індустрія 
яких розвивається і запотребування на енергію збільшу-
сться. Немас. отже, сумніву, що з уваги на енергетичну 
проблему та через багато інших причин плини у ділянках 
легкої індустрії і сільського господарства стали тим самим 
нереальними і їх вже виконати не зможуть совстські 
директори чи інші господарники. 

Ще недавно в СССР говорилось про поліпшення легкої 
промисловості!, що займається виробництвом товарів 
першої потреби, а також про поліпшення плямування, але 
сьогодні ці голоси затихли, бачучк нереальність таких 
плинів. Тут варто б нагадати, що коли у 1954 р. темп зросту 
промисловою виробництва становив ІЗ відсотків, то у 
1978 р. він понизився до 4.08 відсотка. 

Немас сумніву, що головною турботою Політбюра, 
Центрального Комітету КПСС і Ради Міністрів СССР є 

-'значно понижений видобуток шафти і вугілля, а також 
виробництва електроенергії. Бо тоді коли на початку 
п'ятирічки совстські лідери і їхні спеціалісти з Ґоспляну 
надіялись у 1980 р. здобути 640 мільйонів тонн нафти, то 
тепер цю цифру понизили до 606 мільйонів. Так само і 
видобуток камінного вугілля був заплянований v висоті 
805 міл. тонн, а тепер понизили ціль до 745 міл. тонн. Дале-
кі від раніше заплянованих являються цифри виробу 
електроенергії, сталі, хемікалій і цілого ряду інших 
важливих продуктів. 

Беручи цс все під увагу. Брежнєв. Байбаков й інші 
совстські верховоди прийшли до висновку, що без 
строгішого режиму в економіці Совстський Союз може 
опинитись над берегом провалля і узалежнити себе 
цілковито від закордонних достав, які і так відіграють 
дуже поважну, якщо не рішальну ролю у совстській 
господарській системі. 

Якщо йдеться про совєтськс сільське господарство, то 
Брежнєв на сесії Верховної Ради відкрито говорив про 
брак м'яса, масла, молока і молочних продуктів, а також 
багатьох інших речей, конечно потрібних для вдержання 
середнього життьового стандарту. Немає в СССР навіть 
задовільних запасів зубної пасти та інших товарів першої 
потреби. Очевидно, совстський верховода не запропону-
вав жадної реальної формули для розв'язки цієї хронічної 
недуги в комуно-московській імперії, а обмежився тільки 
до закликів карности. ще більшої централізації підприсм-
ств і скріплення дисципліни серед робітників, немов би від 
цієї дисципліни залежала совстська занедбана господарка. 
Ніхто, очевидно, не мав відваги сказати на цьому зборищі, 
що зветься Верховною Радою, що причини економічних 
недоліків лежать у самій совстській системі і у нездібності 
совєтських партійних господарників запропонувати такі 
цланн. які були б можливі до здійснення у рамках 
спроможностей Совєтського Союзу, а не. як вони цс дуже 
часто роблять, достосовувати свою економіку до макси-
мально розвинений господарських систем на Заході. Та-
ких нереальних цілей комуно-московським верховодам та 
жи не вдасться осягнути. 

Роман Лебеденко Jr. 

УКРАЇНСЬКИЙ ПАНСЛАВІЗМ 
^ШвзлВ' -̂  

,,І встане Україна з своєї могили і знову 
оіоветься до всіх братів Слов'ян, і почують 
крик її і встане Слов'янщина.." 

„І Україна буде неподлеглою Річчю Посгіоли-
тою в Союзі Слов'янськім". 

„Книги битія українського'народу' 
25-го грудня 1846 рогу в 

помешканні Миколи Гула-
ка в Києві зібрались члени 
Кирило - Мстодіївського 
братства. Був Шевченко, 
Костомаров, Савич і Нав-
роцький. Шевченко і острн-
ми словами осуджував цар-
ський уряд. Обговорювано, 
між Іншим, можливість 
збройного повстання. Сті-
ни Гулакової кімнати були 
тонкі і його сусід із-за стіни, 
студент Олекса Петров, по-
чув ті розмови. Він пізніше 
познайомився з Гулаком і 
вступив у члени братства. 
Потім він зробив донос про 
існування братства. Брат-
чиків арештовано і братст-
во розгромлено. Між доку-
ментами сконфіскованими 
під час арешту були: „Кни-
ги битія українського napo– 
ду", статут братства. відоз-
ва до українців, та відозва 
дО росіян і поляків. В цих 
документах містились го-. 
ловні принципи ідеології 
Кирило - Мстодіївського 
братства. 

„Книги битія українсько' 
го народу", автором яких 
був Миколи Костомаров, 
були призначені для пошн-
рення серед народу. В них 
подавалась у спрощеному 
вигляді історіософічна cxe– 
ма світової і української 
історії та виводилось право 
українського народу на са-
мостійність. Із справжньо-
г о братерства і рівности, на 
яких був оснований козаць-
кий уклад життя, „Книги 
битія" виводили ідею особ-
ливого призначення Украї-
ни: об'єднати всі слов'янсь-
кі народи. Але таке об'ед-
наиня мало б бути побудо-
ванс на рівноправності всіх 
народів і незалежності один 
від одного. 

В статуті Кирило-Мсто-
діївського братства згада-
НО, „ЩО ДуХОВНС І ПОЛІТИЧ-
нс з'єднання слов'ян є прав-
диве їхнє признання" і та-
кож „що при з'єднанні кож-
нс слов'янське плем'я П0-
винио мати свою самостій-
ність". У відозві до укра-
їнців говориться, „що усі 
Слав'яни повинні з собою 
поєднатись).., але так, щоб 
кожен народ скомпонував 
свою Річ Посполиту і уп-
равлявся незміснмо з дру-
гнми, так щоб кожен народ 
мав свій язик, свою літсра-
туру і свою справу общсст-
венну..." У тій же відозві 
пропонується, щоб ..був 
один сейм або рада слав'ян-
ська. де б сходились дспу-
тати оду всіх Речей Поспо-
литих і там розважали б і 
порішали таки діла, котрі б 
належали до цілого союза 
слов'янського". 

Відозва до росіян і поля-
ків закликає ці два народи 
послухати голосу України, 
їхньої бідної сестри, яку 
вони „розбили і розшмату-
вали і яка не пам'ятає зла і 

співчуває у ваших нещастях 
і готова проливати кров 
дітей своїх за вашу свобо-
ду". Відозва радить росія-
нам і полякам встати зі сну і 
дрімоти, знищити у своїх 
серцях ненависть один до 
одного і одягнутися в „прн-
таманну слов'янам любов 
до людства". Відозва кінча-
сться словами: „нехай буде 
ціллю життя і діяльности 
кожного з вас: слов'янський 
союз, загальне братерст-
во, мир і любов Господа 
нашого Ісуса Хрнста. 
Амінь". 

Кирило - Методіївськс 
братство було засноване в 
січні 1846 року. В тому са-
мому часі Костомаров по-
чав викладати в універси-
теті і поширював ідеї брат-
ства серед студентів і своїх 
колег, а навіть говорив про 
НИХ В ПРИСУТНОСТІ ЧИНОВНИ-
ків. Інший член братства, 
учитель Дмитро Пильчи-
ків, поширював кирнло-ме-
тодіївські ідеї серед молоді 
і, за його словами. корот-
кий час перед розгромом 
братства в березні І 847 року 
воно нараховувало близько 
ста членів. 

Микола Савич, що став 
членом братства при кінці 
1846 року, виїхав за кордон, 
щоб поширювати ідеї брат-
ства серед слов'ян, що жили 
поза кордонами російської 
імперії. Куліш, якого Петер 
бурзька академія наук висн-
лала за кордон вивчати сло-
в'янські мови, мав нав'яза-
ти зв'язки з польським ТІОЄ-
том Адамом Міцкевичем і 
чеським філологом Вацла-
вом Ганкою. Але Куліш до-
їхав тільки до Варшави, де 
його арештувала царська 
поліція. Разом з Кулішсм 
арештовано і його шури-
на Біломорського. Заарсш-
товано також Костома-
рова, Шевченка, Гулака 
та інших членів Братства.. 

Арешти киршю-мстодіпгс 
ців знайшли свій відгук В 
Україні і Росії та за кордо? 
ном. В Києві появився зак-
лик до повстання проти 
російського правління. В 
Петербурзі кружляли різні 
вістки про арештованих. 
Деякі твердили, що кирило-
мстодіївці підготовляли по-
встання з метою створити 
окрему українську гстьман-
ську державу. Інші говори-
ли, що плянствореннятакої 
держави мав би бути прсд-
ложений цареві на схвалси-
ня. А ще інші запевняли, що 
ніякої змови не було і що 
ціла афера була видумана 
київським гснерал-губерна-
тором з метою задовольни-
ти свої власні амбіції. Ук-
раїнці схвалювали ідею по-
встання і в Петербурзі ви-
никли побоювання, що за 
прикладом українців пішли 
б донські козаки й поляки. 

В Німеччині газета „Аль-
гемайне Цайтуні" в Ayr– 

сбурзі писала в своєму вн-
данні з 4-го липня 1847 ро-
ку, що в останніх часах 
„російські" письменники і 
науковці поширювали сло-
в'янські ідеї серед слов'ян-
ських народів Австрії, а 
зокрема в Чехії Австрійсь-
кий уряд скаржився російсь-
кому урядові з цього прнво-
ду. Та ж газета дальше пові-
домляла, що доиент Петср-
бурзького університету 
„Кулеша" буцімто був ape– 
штований в Чехії, а інші 
підозрілі особи в Києві і в 
„малоросійських" губерній 
ях. Газета висловлювала 
сподівання, що ті арешти 
відберуть від „російських" 
панславістів охоту поши-
рюватн дальше свої ідеї. 

Хоч. вістки про арешти 
членів Кнрнло-Мстодіївсь-
кого братства, які кружля-
ли в Петербурзі і за кордо-
ном, були викривлені, але 
на підставі тих вісток мож-
на прийти до висновку, що в 
Росії найбільший переляк 
викликали самостійницькі 
ідеї кирило-методіївців, а в 
Австрії, в межах якої жили 
численні слов'янські МЄН-
шини, їхні панславістичні 
ІДЄЇ, 

Панславістичні ідеї кири-
ло-методіївців займають 
особливе місце серед „пан-
славізмів" інших народів. 
Українські панславісти не 
домагались для свого napo– 
ду провідної ролі серед сло-
в'ян, як цього хотіли росій-
ські панславісти, що гово-
рили про ЗЛИТТЯ ВСІХ СЛО-
в'янськнх „рік" в одно ро-
сійське - а не слов'янське 
— „морс". Українська ідея 
об'єднання всіх слов'ян ба-
зувалась на рівності всіх 
народів і не пропонувала 
злиття всіх національкос-
тей, а навпаки, пропаїува-
ла збереження індивідуаль-
ности поодиноких народів в 
одній слов'янській федера-
ції. В розумінні Kiipn;io– 
методіївців місія українсь-
кого народу заключалась в 
тому, щоб вести всіх сло-
в'ян до кращого майбут-
нього через об'єднання. 

Ідеологія Кирило-Мсто-
діївського братства вклю-
чала в собі два принципи. З 
однієї сторони принцип са-
мостійности України, а з 
другої сторони - принцип 
об'єднання всіх слов'ян на 
базі рівности і самостій4 

постіг1" кожної нацЯ.'ТтІсЛя 
розгрому Братства, прйн-
цип самостійности продов-
жував розвиватися в Украї-
ні і знайшов своє завершсн-
ня в 1918 році.Але кирило-
мстодіївськнй принцип BCC-
слов'янського об'єднання 
не знайшов поширення ані в 
Україні, ані серед інших 
народів. 

Які ж існують МОЖЛИВОС-
ті для застосування ідей 
тгирило-мстодпвського пан-
славізму в майбутньому? 

Очевидно, що першою і 
найважливішою псредумо-
вою слов'янського об'сд-
нання є свобода всіх сло-
в'янських народів. Поки 
такої свободи немає - пра-
вдивого об'єднання осно-
ваного на рівності всіх на-
родів не може бути. Навіть 
коли б ця передумова була 
виконана, то існуватимуть 
ще інші перешкоди. Одна з 

(Закінгення на crop. 5) 

УКРАЇНСЬКО-
ПОЛЬСЬКА 

ДЕКЛЯРАЦІЯ 
Обидві сторони, після 

виміни поглядів і обгово-
ривши міжиародню снтуа-
цію в їхніх країнах, рішили 
підписати дану декларацію, 
яка висловлює їх узгіднені 
погляди. 

Зваживши: 
1). що панування Москви 

над європейськими народа-
мн в кордонах і поза кордо-
нами Совєтського Союзу 
ставить ті народи перед 
СПІЛЬНОЮ МеТОЮ ВИЗВОЛЄН-
ня з-під гніту совєтського 
імперіялізму, що загрожує 
їх розвиткові і майбутнос-
ти; 

2). що повніш' умовний 
створюють пов'язання солі-
дарности між народами під 
совєтським пануванням, які 
мають прагнення незалеж-
ного буття й виборення вла-
сної вільної і незалежної 
держави; 

3). що спільна мета внбо-
рення свободи та прагнення 
незалежного державного, 
буття, а зокрема прагнен-
ня поборювання імперіяліз-
му Москви у всякому його 
вигляді, єднають народи 
України і Польщі та форму-
ють їхні взаємовідносини; 

4). що у життєвому ІНТЄ-
ресі України і Польщі є 
свобода і незалежність усіх 
народів, які за них борють-
ся у східній частині Європи і 
які сьогодні є під совєтсь-
ким пануванням, бо свобо-
да цілого простору с непо-
дільною і замість чужої 
домінації повинні панувати 
на тих просторах суспільна 
справедливість та пошану-
вання прав народу й одини-
ці, що виникають із взасм-
ної пошани, солідарності! і 
демократичної рівности на-
родів; 

5). що солідарність, зрод-
жена у спільній боротьбі 
проти імперіялізму, не має 
коньюнктурногр характе-
ру, але утримання її є в 
інтересі усіх народів тієї 
частини Европи після осяг-
нення нашої спільної мети, 
бо солідарність являє со-
бою одну з невідкличних 
умовин забезпечення нашо-
го простору Европи перед 
відплатою чи відролжсн-
ням імперіалізму: І" 4' -

6). що солідарність є та-
кож підставою політичної 
стабілізації вищезгаданого 
простору Европи. НЄООХІД-
ної для майбутніх нормаль-
них взаємин із Заходом і 
Сходом Европи. опертих на 
взаємному пошануванні оп-
равданих інтересів, cropo– 
ни стверджують таке: 

В життєвому інтересі ук-
раїнського народу і польсь-
кого народу, що є відвіч-
ннми сусідами, а тепер поз-
бавлені свободи і незалеж-
ного буття, є виборення і 
тривале забезпечення дер-
жавного буття вільних і 
незалежних України і По-
льщі. 

Обидва уряди вважають 
за потрібне утримування 
взаємних контактів . для 
скріплення співпраці. 

Українське Інформаційне 
Бюро 

Б. ЦимбшлкгиІ І 4 . 

ЗА ЛАШТУНКАМИ 
МУЗЕЙНИХ ЗАЛЬ 

Оглядаючи виставки Ук-
раїнського Музею, зокрема 
народні убрання, вишивки, 
чи інші вироби народного 
мистецтва, не кожний відві-
дувач усвідомлює скільки 
праці та коштів витрачено 
на наукове вивчення вистав-
лених речей, на зберігання 
їх у сховищах, а пізніше на 
влаштування мистецької 
виставки. 

Залаштункова робота в 
Музеї з експонатами (тобто 
з речами, що складають 
музейні колекції) складаєть-
ся з кількох стадій.' Насам-
перед кожний експонат має 
бути записаний в книгу над-
бань. Далі для кожного екс-
понату треба скласти карт-
ку для загального каталога. 
так як для книжки в 6ібліо-
теці. Але бібліотекареві лег-
ше: всі дані про певну книж-
ку (автор, назва, видавниц-
тво. місце і рік видання) 
подані на її перших сторін-

ках. Натомість кожний му-
зейний експонат має бути 
досліджений і точно визна-
чений. Часом треба під мі-
кроскопом визначити рід 
ниток у тканині чи спосіб 
ткання. Згідно із загальни-
ми музейними правилами. 
експонат мас бути otnica– 
ний, виміряний і зфотогра-
фований. Кожний експонат 
повинен мати певне число і 
на нього виповняють п'ять 
карток для каталогів му-
зею. 

Куратор Українського 
Музею в Ню Йорку Оксана 
Грабович, що працює над 
ідентифікацією та каталогі-
зацісю експонатів, вважає, 
що цей процес забирає 
близько п'яти годин часу на 
кожний експонат і коштує 
пересічно 27 долярів. 

Збереження (консервація) 
музейних експонатів теж не 
менше важливий аспект по-
залашТункової музейної ро-
боти. Деякі текстильні ви-
роби надходять до Музею 
брудними, їх треба якнаіі-
швидше Відчистити, щоб не 
допустити до знищення тка-
нини. бо бруд її дуже ШВНД-
KO НИЩИТЬ. Ч И Щ Є Н Н Я ОДІІО-
го музейного експонату 
(текстиль) коштує пересіч" 
но 60 дол. Текстильні виро-
бн треба зберігати в примі-
щенні з контрольованою 
температурою і вологістю. 
Така кімната в Українсько-
му Музеї є. 

-
Запрошені для консуль-

тації американські спсція-
лісти зберігання музейних 
експонатів оцінили, що Ук-
раїнському Музеєві в Ню 
Йорку потрібно 12 тисяч 
дол.. щоб вичистити най-
більш забруднені експона-
ти. 

, 
Розуміючи важливість 

належного упорядкування 
колекцій. Нюйоркська 
Стейтова Мистецька Рада 
минулого року асигнувала 
Українському Музеєві 5 ти-
сяч дол. ллй каталогізації 

зібраних експонатів. Завдя-
ки цій допомозі. 185 експо-
натів з усіх 515. що тоді, 
потребували каталогізації. 
буЛН ДОСЛІДЖеНІ І ВІДПОВІД-
но зареєстровані. Залнши-
лось 330 експонатів, на ка-
талогізацію яких було по-
трібно ще 9 тисяч долярів. 
Від того часу Музей заку-
иив чимало нових речей і ще 
більше йому подаровано. 
Цього року та сама Мис-
тецька Рала призначила 7 
тисяч долярів на каталогь 
за цію і консервацію великої 
музейної колекції рушників. 

Нюйоркська Мистецька 
Рада також дала одну тися-
чу долярів на чищення му-
зейних експонатів. За ці 
гроші почищено 16 ексткь 
натів з усіх 202, які потребу-
вали негайного чищення. 
Щоб почистити всі. треба 
було витратити 11,000доля-
рів. Музей продовжує чи-
щення і консервацію своїх 
експонатів із власних фон-
дів. зібраних серед україн-
ського громадянства (го-
ловно членські внески І ПО-
жертви). 

За даними директора Ук-
раїнського Музею Марії 
Шуст, влаштування однієї 
виставки в Музеї коштує 
пересічно ДВІ ТИСЯЧІ ДОЛЯ-
рів. Відлистопада 1978 року 
до листопада 1979 року Му-
зей мав п'ять виставок: кар-
тин художника Никифора. 
самвилаву, писанок. кера-
міки і дитячого мистецтва. 
Влаштування цих виставок 
коштувало чимало грошей, 
а працівники Музею nanpy– 
жено працювали. 

Наведені дані про поза-
лащтункову роботу в Музеї 
показують, чому професій-
но ведений музей вимагає 
досить високого бюджету. 
Додаймо, що Музей пови-
нея постійно поповнювати 
свої збірки, отже щороку 
витрачається кілька тисяч 
долярів на придбання вар-
тісних експонатів. 

Треба згадати, що не 
тільки праця за лашіунка-
ми музейних заль потребує 
грошей. Ще ж треба запла-
тити персоналові, що об-
слуговус відвідувачів, адже 
Музей відкритий для публі-
кИ чотири дні на тиждень. 
Коштують і численні ОСВІТ-
ні програми ;иія дітей і до-
рослн.х. що систематично 
відбуваюті^:я в Музеї. 

Отже утримування Му-
зсю на професійному рівні 
коштує багато. Федеральні, 
стейтові і міські дспарта-
ментн для справ культури 
розуміють це і тому не ВІД-
мовляють у фінансовій до-
помозі. Проте розмір ДОПО-
моги великою мірою залс-
жить від суми пожертв, що 
надходять до Музею, тобто 
від того, наскільки україн-
сьКа громада шанує і цінить 
свій Музей, розуміє його 
потреби і готова його під-
тримуватн. 

(Кінець) 
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ЧОТИРНАДЦЯТЬ ДНІВ 
В РИМІ 

(Спроба репортажу з паломництва до Риму) і 
і мьіьльлФФЛФвФЛвчьлА MWWWWWMWWWMMMMWkAAAAAAAAAAMiAAArfMWWNAAAAAAAAA 

ПІ 
1. Не змірявши броду - не лізь у воду 

На цс паломництво намовила мене моя сусідка з 
Трентону, Н. Дж., мгр Дарія Кузик, що летіла до Риму 
через Лондон. Правда, паломницею мала бути моя 
дружина. Вона, будучи вже двічі на таких паломництвах в 
Римі й маючи свій власний досвід, великодушно зрезигну-
вала з цієї присмности, мовляв: їдь, старий грішнику, й 
спасай свою душу від всіх вільних і невільних гріхів... 

Наша численна група жінок і чоловіків включала три 
подружжя, трьох священиків, семеро лікарів, трьох 
журналістів, одну студентку, одну працівницю Федераль-
Иого уряду у Вашінгтоні та трьох емеритів. 

Нам було сказано: перебування 14 днів в Римі. Переліт 
літаком - 430 дол. За кожний день перебування в Римі з 
приміщенням і прохарчуванням ..не більше" 15 дол. денно. 
Обіцяно: піклування й провідницгво в Римі, групові та 
індивідуальні прогульки до Фльорснції, Помпеї. Венеції. 
Соррснто, Капрі, Альмар, Монтс Кассіно тощо та всякі 
інші блага, що мали йти в індивідуальний розрахунок, 
користуючисв з цього поодиноких паломників.. 

Зі всіх обіцянок лише перелет великим й вигідним 
,,джаент-літаком" TWA на 450 пасажирів здійснився до 
Йоти... Точний відлет літака з летовища ,,Кеннсді" 
в Ню Йорку в середу, 19-го вересня 1979 року, в 9-ій годині 
вечора та його приземлення в Римі, наступного дня, 20-го 
вересня, в 11,20 год. ранку (за римським часом).як також 
знамените прохарчування та обслуга на літаку залишили 
по собі якнайкращі враження. 

Та не так було серед паломників. Уже на летовищі в Ню 
йорку, куди кожний із нас прибув, зарисувалися всякі 

неполадки й недомагання. Ніхто нікого з ніким не 
познайомив, хіба що знайомі віталися зі знайомими. 
Кожний на свій лад „чскував" свій багаж й замовляв місця 
в літаку... Кожний на свій лад^проходнв поліційну 
контролю... Кожний на свій лад товпився в літаку й шукав 
за своїми місцями, отже замість разом, бодай поблизу 
один одного, були розкинені по всьому велетенському 
літаку... Кожний на свій лад, після прибуття до Риму, 
проходив поліційну - паспортову контролю (інших 
контроль не було), відбирав свій багаж і міняв долярн на 
ліри... Тут, на міжнародному ,,Леонардо да Вінчі" 
летовищі, до всіх неполадок серед паломників долучилися 
ще й римські неполадки: на багаж треба було ждати 
повних дві години, аж останній з поміж нас врешті-решт 
захватне свої валізки з ліниво кружляючої „каруселі"... 
Очевидно, ніхто із обіцяних нам „провідників по Римі" на 
нас не ждав... Знову треба було кожному на власну руку 
товпитися біля автобусів, що за 1,500 лірів завозили 
пасажирів до римських „терміні" (головна залізнична й 
автобусова станція й стоянка для таксівок)... Звідсіль, 
серед загальної суматохи та піднесених настроїв й гарячих 
розмов, несовісні таксівкарі доставили нас до Обителі СС 
Служебниць при парафіяльній церкві свв. Сергія і Вакха. 

Тут, в Обителі, стрінуло нас нове розчарування: бракує 
для всіх приміщення! Проворніші з поміж нас, зокрема ті, 
що вже раніше побували в Римі, включно з нашими 
„організаторами паломництва", замовили собі приміщен-
ня наперед. Одначе, за посередництвом понад все працьо-
витої й для всіх дуже ввічливої, меткої сестри Ґенофери, 
всіх інших розміщено в кімнатах сусіднього готелю 
,.Апьба". Мені „приділили" малесеньку кімнатку, в якій 
підприємчиві італійські власники готелю „врозумилися" 
покласти три польові ліжка, для трьох „кастомерів" в ціні 
32. 000 лірів (до речі,банки на летовищі платили 800 лірів 
за доляра,а в місті, 700,600, а згодом тільки 500). Мені при-
пала честь спати з двома „холостяками”,хоч вони,як вияви 
лося пізніше, були одружені й тут були в товаристві своїх 
жінок. На щастя (моє й їхнє),обидва панове (А.Закревсь-– 
кий і М.Мечник)знайшли собі приміщення „без протекції" 
н мені довелося першу ніч в Римі спати „як королю на 
трьох ліжках" та й заплатити за кімнату повну ставку в ціні 
32,000 лірів. Чотири наступні ночі я вже мав „сопутника". 

чи пак ,,соспальника", в особі незвичайно милого, 
інтелігентного о. диякона Тараса Дусановського з-
Торонто, що на запрошення Блажсннішого Патріярха 
Йосифа мав взяти співучасть в Божественних Святих 
Літургіях. За свої власні гроші він прилетів до Риму й 
також оставався „без даху над головою". По його 
„переселенні" до приміщень УКУ, тобто до Обителі при 
церкві свв. Сергія й Вакха. я остався зйову сам в готелі, 
замінивши одначе „кімнату на три особи" на ще меншу й 
тільки на дві особи, заплативши разом за 14 днів (ночей) 
200,000 лірів, тобто біля 250.00 дол. Якщо до цієї квоти 

додати ще яких 150.00 дол. на скромне прохарчування, (в 
Обителі кожний сніданок, обід Й вечеря коштували по 3.00 
дол., то в ресторанах, залежно від ресторану й їжі, від 5,00 
до 10,00 дол.), та замість обіцяних та гарантованих 
„максімум" 200.00 дол.. чотирнадцятиденний побут в Римі 
коштував мене біля 500.00 дол., не враховуючи видатків на 
всякі імпрези, „добровільні пожертви", контрибуції, 
квитки до музеїв, транспортацію в Римі й поза Римом та 
ін. „Замовленої" дле мене й постійно обіцюваної кімнати в 
Обителі СС Служебниць впродовж чотирнадцять дщв я 
так і не діждався, але я не був одинокий, бо інші пані й 
панове, учасники нашого паломництва, зазнали такого 
щастя й розчарування. 

Та мені, як старому пластунові й „тихому та ревному 
громадському робітникові, щасливому емеритові, який 
живе на кошт американського „дядька Ссма". побираючи 
„Сошел секюріти", проживши на цьому суєтливому світі 
вже 60 років „з гачком", всі ці неполадки й неповодження в 
нашому, тільки що розпочатому паломництві, зовсім не 
були чужими. В таких випадках я завжди потішаю себе й 
других, що могло б бути ще гірше. 

Розтаборившись у моєму „примусовому приміщенні" й 
після доброї (вперше за цілий день) вечері в Обителі СС 
Служебниць, що на той час гомоніла переливом гарячих 
дискусій серед паломників, її жителів та пришельців зо всіх 
усюда, в товаристві мого сусіда з Нюарку й старого 
друзяки зі Львова, д-ра Івана (Яся) Яроша, спершу в 
тіоблизькому до ,,Коліссею" ресторані, а згодом в 
привітній і гостинній кімнаті Обителі, п-ва Романа й його 
милої дружини Крупки, при доброму вині й кращих 
настроях - я закінчив, багатий на всякі „проісшествія,'. 

перший день мого паломництва в Римі. День пройшов, як 
з батога ляснув. Та не такою була перша ніч в Римі. Шум. 
гамір, викрики пізно лягаючих спати, чи пак завчасно 
пробудившихся всіляких ,прогульковшв" у готелі та ще: 

більший гамір на вулицях, шум автомобілів, голосні; 
розмови сторожів домів і прохожих раннім ранком; 
мешканців цієї дільниці, першого ,.ревіру" Риму, робітни-; 
ків, купців і продавців, а там веселі, безжурні переклики: 
шкільної молоді, що поспішали до своїх шкіл - не ЛНШЄ-' 
мені, але й всім моїм сусідам, паломникам нашої групи^ 
що замешкали в цьому готелі - не тільки що не давали 
спати, але ще більше підсичували й без того наші 
„безсонні" почування. Ці настрої й почування побільшу-
вались кожної хвилини. Зокрема, як ми всі, після сніданку в 
готелі, подалися до „Обителі" за дальшими інструкціями, 
за програмою поодиноких ювілейних відзначень та на 
„що чувати"... 

2. Синодальні наради Українського Єпископату 
; 

Наради відбувалися І9-го, 20-го й 21-го вересня 1979. 
року в приміщенні Собору св. Софії та Українського 
Католицького Університету ім. св. Папи Климента. 
Синодом проводив Блаженніший Патріярх Йосиф Сліпий 
і в ньому взяли участь: Митрополит Максим Германюк з 
Вінніпегу, Єпископи: Ніль Саварин (Едмонтон), Ізндор 
Борецький (Торонто); Іван Пражко (Австралія). Платон 
Корнеляк (Мюнхен), Ярослав Ґабро (Чікаго), Андрій-
Сапеляк (Аргентина), Мирослав Марусин (Західня Евро-
па), Василь Лостен (Стемфорд, ЗСА), Дмитро Грещук? 
(ЄіІНСКОП-ПОМІЧНИК З ЕДМОНТОНУ). Не б у л о Присутніх НВ'' 
нарадах Синоду єпископів з Англії, Югославії й Бразилії. -
На нарадах були також присутніми й брали активну 
участь: Протоархимандрит ОО Василіян - о. Ізндор'; 

Патрило, Архимандрит ОО Студитів-о. Любомир Гузар ? 
Протоігумен ОО Редемтористів - ои Михайло Гринчн-: 

шин та як фахові дорадники: о. мктрат Іван Хома, голова ? 
Патріярхальної Канцелярії, о. мнтрат Віктор Поспішил -J- з 
правний дорадник Патріярха ті Синоду Єпископів й о. ''' 
мнтрат Іван Музичка - проректор Українського Катові 
лнцького Університету ім. св. Папи Климента. 

Шоодовження буде) 
” -
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СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ. 7-го ГРУДНЯ 1979 

ЗВІДОМЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ УНСОЮЗУ 
ЗА МІСЯЦЬ Ж О В Т Е Н Ь 1979 РОКУ 

і 

- -
.ь 
-

ЗДОБУТКИ ОКРУГ УНСОЮЗУ 
У ЖОВТНІ 19ТО РОКУ 

Округа 1 осідоті 

ОКРУГИ 'ігаштіїїипт 
40 
18 
20 
12 
7 
9 

39 340 
3 83 
18 103 
В 70 
4 38 
З 34 

8 917,800 
303,000 
382,000 
188,800 
80,000 
48,500 

АЩІ ОРГАНІЗАТОРИ В 
Я к і гад К І Н Е Ц Ь Ж О В Т Н Я і т Р . 

ЗДОБУЛИ 18 АБО БІЛЬШЕ ЧЛЕНІВ 

П. Ч. ОРГАНІЗАТОР Відділу ^ 
Здобув 

108 87 

ОКРУГА МЕРИЛЕНДУ 

9 8 88 

ОКРУГИ НЮ НОРКУ 

Ню Иорк 34 10 187 
Сжраюоза-Югшса 14 - 80 
Рочестер 10 12 71 
Трой 7 8 81 
ноффадо - „ - „ „ „ „ 9 2 26 

883 1 1.627,600 138 

f 101,500 

І 359,500 
61,000 

101,000 
48,600 
48,500 

19 

Разом: 
-

74 37 334 

ОКРУГИ НЮ ДЖЕРЗІ 
І 615,500 37 

Нюарк 
Джерзі Ситі --,„.,–. 
Порт Амбой 
Паосейх „ 

33 
11 
13 

7 

- 88 
в 89 
4 90 
2 19 

І 114,000 
184,000 
888.000 

33,000 
Разок: 62 11 234 

ОКРУГИ ІЛЛИНОИ, МИПШГЕН І 
Чікаґо. Іля. ”̂ f' 
Детройт, Мит. „ 
Клівленд, Огайо -
Яяґставн, Огайо -

84 
20 
21 
9 

17 188 
2 104 

16 119 
- 18 

З 947,000 

ОГАЙО 

8 428,000 
380,000 
403,000 
28,500 

24 

Разом: 84 36 896 

ОКРУГИ НОВОЇ АНГЛП 
8 1,114.500 76 

Ню Гейвен, Кока. ттшт is 
Бостон, Маса -. в 
Вунквовт, Р. Ай. . „ . „ в 

6 68 
2 16 
1 13 

8 103,000 
33,000 
28,500 

Разом: ЗО 8 88 

ОКРУГИ ЗАХІДНИХ ОІ'ДИТШ 

Центральна 6 - з 
шшшшюяЛв, Мінн. „ в - о 
От. Луїз, 1(о. -У" "” 5 2 7 

З 188,800 

8 14,000 
81,000 
10,000 

Разом: 

Необ'єднані Відділи 
а Америці .” ̂ '," 

Торонто, Онт. „ „ „ 
Монтреаль, Квеб. . 
Ніагара, Оят. .-., 
Захід Канада „ „ 

17 2 24 

23 3 17 

ОКРУГИ м а Ь а д н 

28 88 133 
8 18 82 
9 — 4 0 

18 1 38 
Разом: 

6 55,000 

8 28,500 

З 551,500 
191,000 
187,000 
133,000 

Загальна сука: 
8 5.704,500 

НАЙКРАЩІ ВІДДІЛИ В УНООЮЗІ, 
ЯКІ ШД КІНЕЦЬ ЖОВТНЯ 1879 Р. 

ЗДОБУЛИ 19 АБО БІЛЬШЕ ЧЛЕНІВ 

п. ч. 
Иіддід 

Число Місцевість 
Здобув 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
в. 7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
28. 
24. 
28. 
26. 
27. 
28. 
29. 
ЗО. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
48. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
61. 
62. 
63. 
64. -
55. 
56. 
87. 
68. 
69. 
60. 
61. 
63. 
63. 
64. 

401 
83 
240 
316 
432 
94 
847 
434 
47 
242 
155 
164 
381 
59 
458 
379 
106 
327 
163 
239 
445 
375 
466 
26 
88 
174 
204 
194 
22 
32 
125 
153 
276 
371 
63 
200 
217 
269 
480 
5 

292 
369 
7 

287 
331 
422 
13 
127 
169 
221 
233 
423 
42. 
53 
66 
113 
161 
171 
173 
216 
830 
849 
399 
414 

Скарборо, Оят. , ,„ , , , , 
Філадельфія, Па. - ^ -
Клівленд, Огайо - - . 
Рочестер, Н. И. . , , 
Торонто, Оят. - - „ „ 
Гамтрамн, Мич. г-, ,, 
Міллвіл, Н. Дж. - . 
Монтреаль, Квібек „ . 
Ветлегем, Па. „ . „ „ 
Фраквідл, Па. „ „ „ . 
Перт Амбой, Н. Дж . 
Беранк, Па. --
Клярк, Н. Дж. - . „ „ . 
Вріджпорт, Коші. „ „ 
Гамільтон, Онт. „ „ . 
Чікаґо, Ілл. „ . . „ „ „ 
Чікаґо, Ілл. „ „ „ „ . 
Гемпстед, Н. И. „ „ . 
Філядельфія, Па. „ „ . 
Філядельфія, Па. „ „ . 
Вінніпег, Манітоба „ . 
Філадельфія, Па. „ „ . 
Ляшян, Квібек „ . - . 
Джерзі Ситі, Ні Дж. . 
Кергонхсоя, Н. И. -
Детройт, Мич. „ „ „ . 
Ню Иорк, Н. И. - „ 
Ню Иорк, Н. И. - - -
Чікаґо, Ілл. „ „ „ „ . 
Філадельфія, Па. - -
Чікаґо, Ілл. „ . , „ . . . 
Філадельфія, Па. - - . 
Амбрідж, Па. „ . . . „ . 
Нюарк, Н. Дж. - - - -
Форд Ситі, Па. - . -
Озон Парк, Н. И. -
Рочестер, Н. И. „ „ . 
Екстон, Па. „ „ „ „ . 
Філадельфія, Па. „ „ , 
Асторія, Н. И. „ „ „ -
Детройт, Мич. 
Пальмертон, Па. „ „ 
Мек Аду, Па. - „ „ 
Джерзі Ситі, Н. Дж. 
Міллвіл, Н. Дж. „ „ 
Філадельфія, Па, -,,„ 
Вотервліт, Н. И. . „ . 
Воффало, Н И. 
Едвардсвілп, Па. „ „ 
Чікаґо, Ілл. 
Льорейн, Огайо . . , 
Чікаґо, Ілл. - , . . 
Пассейк, Н. Дж. „4„„. 
Шттсбурґ, Па. „ „ „ . 
Віллінґ, В. Вірдвгіяіе . 
Дерри. Па. - . -
Ембрядж, Па. „ „ -
Дмеузі Оті . Н. Дж. . 
Від ні ні Тон, Дел. „ - -
Філядельфія, Па. „ -
Ваяткмор, Мд. . „ „ „ , 
Меивіля, Н. Дж. Г , -
Чікаґо, Ілл. „ ^ „ . „ 
Ню Гейвен, Конн. „ і. „ 

44 
41 
41 
41 
37 
34 
34 
84 
31 
29 
25 
25 
25 
24 
24 
23 
22 
22 
21 
21 
31 
19 
19 
18 
17 
17 
17 
16 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

1. С. Гаврнш „ , 
2. Т. Волошин „ . 
3. В. Гаврнлях 
4. М. Кігічак „ 
5. Р. Татарський 
6. О. Чабан - - . 
7. Марта Кордуба - - - -
8. Олександра Дольницьха 
9. М. Феднннишн - -і, j ” 

10. Т. Вутрей - ^ 
11. Д. Пищ - - . 
12. М Сенхіа 
13. Т. Дуда 
14. В. Винницький „ . 
15. В. Зорнч „ . ^ . ^ . 
16. І. Геврнк - . 
17. Айва Гарас . . . . -
18. А. Копистянськнй -
19. Дарія Запар J . - „ . 
20. Текля Мороз . . 
21. Квітки Сгецюк . . . . 
22. Т. ,СЛИВІНСЬКИЙ - - - . 
23. А. Слюсарчук - - . . 
24. Олена Олек „ „ „ „ 
26. А. Кушнір 
26. В. Палідвор „ „ „ 
27. С Іваинцькнй „ „ 
28. В. Яців -v---– ' 
29. М. Турко 
30. Ю. Варанюк . „ „ . 
31. М. Хоманчук . „ „ . 
82. І. Одежинськнй - - - . 
83. М. Юзенів „ . . . „ . 
34. І. Пригода . . . . . . . . 
85. Т. Кубарич „ „ „ „ „ 
36. І. Кнігницькнй . . . . 
37. Олена Словік „ „ „ 
38. А. Іванюк - „ „ . 
39. Хрнстнна Фуга „„„ 
40. Стела Федих - „ „ . 
41. П. Шевчук 
42. Марія Гарааус 
43. В. Стефурин „ „ . . 
44. М. Карачевськнй . . 
45. Марія Дейчаківська 
46. П. Крепіч 
47. І. Данківськнй . . . . 
48. Д Головатий „ „ „ 
49. П. Когут -
60. А. Джула „ . - . „ . 
61. П. Щерба 
62. І. Малко - . 
63. М Захарко . 
54. Р. Припхав 
66. L Теяюк -І, 

88 
433 
818 
340 
94 

343 
158 
484 
188 
184 
488 
379 
188 
389 
483 
448 

47 
837 
347 
488 

38 
89 

174 
33 
83 

304 
278 

33 
88 

871 
8 

188 
194 
200 
317 
430 

7 
108 
389 
393 
18 

137 
169 
321 
233 
369 
876 

63 
68 

181 
173 
320 
349 
899 
414 

78 
88 
41 
37 
81 
39 
38 
38 
38 
38 
34 
S3 

п 
31 31 31 20 18 19 18 18 18 17 18 18 18 18 14 14 14 18 18 18 18 18 18 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 

ЗДОБУТКИ ОРГАНІЗАТОРІВ УНСОЮЗУ 
ПО ОКРУГАХ У ЖОВТНІ 1979 РОКУ 

Придбав Сума забез-
4JB. Організатор у жовтні печення 

Разом у 
АДДТР-861979 р. 

ОКРУГА АЛЕНТАВН 

47 Катерина Вайтгед . . 1 3 1.000 
137 М Колодруб „ „ „ – 2 2,000 
143 Аниа Маидзюх - - 1 8,000 
147 1. Гуцайлюк „ „ „ „ 1 1,000 

Р а з о м : б 8 7,000 

ОКРУГА БАЛТИМОР 

84 Л. Влоиарович - - - 2 8 8.000 1АДД 
56 А. Цізднн „ . „ „ „ - 1 3,000 

148 Павлина Шяайдер . . 1 1,000 
837 Е. Прнтула - . - „ „ 2 6,000 1 АДД 

Р а з о м : 

307 Д. Галонжка -
374 В. Гетмаиський 

З 18,000 2 АДД 
ОКРУГА БОСТОН 

- - - 1 
- 1 з і,ооо 

1,000 
Р а з о м : 2 8 2,000 

ОКРУГА БОФАЛО 

127 Марія Гаравус - - -
360 І. Гаврилюк . . . - -

З 1.000 
1,000 

Р а з о м : 2 3 2,000 

ОКРУГА ЧШАГО 

22 Олена Олек т 
106 Марія Чичула .,,„.,„. 

А. Іванюк --T . 
114 І Сірик „ „ „ „ „ „ 
126 Гльорія Пащин , , ,, 
131 С. Горадевський - -
220 Е. Блідий - -- - ' 
221 М Карачевськнй „ . 
259 Юлія Гуглии - - -
379 М Семкіа „ ^ . „ „ . 
423 В. Крайних , , 

З 6,000 1АДД 
6,000 

500 
2,000 
5,000 
2,000 
1,000 
3,500 

- 1,000 
2,000 
2,600 

1ТР 

15 

22 
5 

15 
З 
4 

11 
2 

23 
11 

тшшшш 

Андрій і Тарас Бебко, нові члени 240-го Відділу У НСоюзу в 
Клівленді, Огайо, яких вписав у члени УНСоюіу їхній" дідо 

Григорій Бебко. 

ОКРУГА НЮ ИОРК 

5 М. Хоманчук - 2 8 1,500 
86 І. Серант , „ ,;., ,, 3 4.000 

84 В. Ластовецький - - - 1 2,000 
204 В. Палідвор -,. „ . 2 6,000 1 АДД 
361 С. Чума - - - - 1 500 
450 Евстахія Мілянич - 1 5,000 

Р а з о М : 10 8 19.000 1 АДД 
ОКРУГА ПАССЕИК 

42 П. Голоаачух - - 2 3 2,000 

ОКРУГА ПЕРТ АМБОИ 

10 812 Юлія Шарик -
872 И. Яреми .;. . ,, -
881 В. Давко - -

„ 1 3 1.000 
„ 1 1,000 
„ 2 20,000 

Р а з о м : 4 3 22,000 

ОКРУГА ФІЛЯДЕЛЬФІЯ 

S3 С. Гаврнш - 4 
А. Кушнір -;,, ', .і. 2 

128 М Глова - - . - 1 
168 І. Одежинськнй - - 1 

L Скіра - - - - 1 
Ц54 С. Гавриш „ „ „ „ „ 2 

Анна Яремко - - - - - . 1 
156 Галина Ціхановська 
163 Т. Дуда ;'ї'-," '; , ,,.і 
178 П. Щерба . „ . „ „ 
237 М. Криха - - „ 
288 Е. Барилка 
289 Хрнстнна Фуга -
824 1. Вабяк „ . - „ . , 
881 С. Гавриш 

2 
7 
8 
2 
1 
1 
1 

Дарія Запар і 
Ольга Куевас . . . . . „ 1 

876 П. Тарнавський - - 1 
479 Патриція Мир 1 

20,000 4 АДД 
6,000 
2,000 
4,000 
5.000 1 АДД 
8,000 1АДД 
5,000 
2 000 

19,000 2 АДД 
7,000 1АДД 

10,000 2 АДД 
500 

1,000 
1.000 

20,000 З АДД 
3,000 
5,000 

500 
5,000 1АДД 

1ТР 

Р а з о м : 39 1124,000 15 АДД 1 ТР 

ОКРУГА ШТТСБУРҐ 

183 Я 
181 А. 

Смерека 
Джула -

З 2,000 
1,000 

Р а з о м : 2 8 3,000 

ОКРУГА РОЧЕСТЕР 

217 Т. Кубарич — 
818 В. Гаврнлях — 

З 1,600 
17.000 2 АДД 

Р а з о м : 12 8 18.500 2АДД 

ОКРУГА ОКРЕНТОН 

138 L Голих - - -
811 Катерина Федірко 

. „ 2 
„ 2 

З 6.000 1 АДД 
2,000 

Р а з о м : З 8,000 1 АДД 

ОКРУГА ШАМОКИН 

2 Мояіка Писар чик - 4 
78 L Петрунцьо 5 

242 И. Чабан - . . . . . .„ 8 
382 Катерена Гарбест - З 

І 20,000 З АДД 
12.000 

8,000 
3,000 

Р а з о м : 15 3 38,000 З АДД 

ОКРУГА ТОРОНТО (Канада) 

Р а з о м : 17 3 30,500 1 АДД 1 ТР 
ОКРУГА КЛІВЛЕНД 

112 Марія Капраль „ „ З 
222 Я. Кришталонич „ „ 2 
233 Марія Дейчаиівська„ 1 
240 М. Кігічаи - - „ - . 7 
295 Айва Мотрович , - 1 
328 В. Ковч „ . „ . „ „ . . 2 

7,000 
8,000 1 АДД 
1.000 

18,000 1АДД 
3.000 
7.000 1АДД 

49 
401 
407 
482 
441 
442 

8 446 
4 460 

НІ — 
41 
8 
4 

С. Вовк 
Т. Волошин 
В. Шаран 
B. Зорнч 
Д Заяевич — 
C. Левицький 
Т. Волошин -
Р. Горнич 

З 
15 
З 
4 
2 
1 
8 
2 

12,000 2 АДД 
62.000 4 АДД 
42,000 
10,000 
7,000 1АДД 
5,000 1АДД 

18,000 1 АДД 
6,000 1ТР 

Р а з о м : 38 8162,000 9 АДД 1 ТР 

ОКРУГА ТРОН 

Р а з о м : 16 3 44.000 З АДД 

ОКРУГА ДЕТРОЙТ 

94 Р. Татарський „ „ „ 2 3 2.000 

ОКРУГА ДЖЕРЗІ СИТІ 

18 П Шевчук 
57 М. Савків — 

191 В. Колодій — 

„ „ 1 
„ „ 1 

- 1 

8 1,000 
2,000 
3,000 

25 Квітка Сгецюк . 1 
171 Стела Раен „ „ „ „ 2 
287 В. Яоінський „ „ „ „ 2 

1,000 
2,000 
6,000 1АДД 

2ТР 

34 

Р а з о м : 5 3 9,000 1 АДД 2ТР 

ОКРУГА МОНТРЕАЛЬ (Канада) 

484 В. Тимець — 
Олександра 
Дольницька -

465 Текля Мороз -
471 М Андрузяв -
478 Т. Волошин . 
474 Дарія Манило 

— в 
— З 
— 1 
— 1 
— 1 

З 6,000 

26,000 З АДД 
3,000 
2,000 
1,000 
1,000 

122 М Попович 500 

ОКРУГА ОТ. ЛУЇЗ 

Р а з о м : 13 3 38.000 З АДД 

ОКРУГА НЮ ГЕИВДВ 

878 Ярослав Віяьямс „ 2 8 2,000 

НЕОБ'ЄДНАНІ ВІДДІЛИ 

880 С. Ковальчук 1 8 1,000 
267 Т. Лялька 1 2,000 
496 Марія Шевченко 1 1,000 

52 П Пиляпець 2 
414 X, Теяюк 8 

З 2,000 
3,000 

в 
10 

Р а з о м : З 3 4,000 

Венесса Коапик Папа, доня 
Ніни та Сабапйна Папа, 
нона членка 10-го Відділу 
УНСОЮІУ в Джеріі Ситі. 

Н.Дж. 

Михайло А нтін J1e6tdo-
вич. син Павла та KceuiJle– 
бедович, новий член 5-го 
Відділу УНСоюзу в Acmo– 

ріі. Н.И. 

13 
в 
з 

17 
б 
2і 

10 

Меланін Марії Вічковська, 
доня Йосипа та Наталії 
Вічковських і Чікопі, 
Масс. нова членка 52-го 
Відділу УНСоюзу в Голіок, 
Масс. Разом з Меланісю 
стала членною УНСоюзу її 

мати Наталія. 

Стефанія Марія Розак, но-
ва членка 375-го Відділу 
УНСоюзу у Філядельфії. 
Вписали Стефанію Марію 
н члени УНСоюзу її дідусь 
та бабця Петро і Надія 

Розаки. 

41 
1 

15 

З 
в 

21 
10 
8 
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Юлія Ворончік. нова член-
ка 489-го Відділу УНСоюзу 
в Ню Норку, ."Гм вписала в 
члени, набуваючи для неї 
еоюзову грамоту iaovtnc– 
чення. її бабуня з Німеччи-

ті д-р Надія Плющ. 

1 
10 

14 
41 

Хрштифер Врік. Jllepenia– 
Гансон. новий член 331-го 
Відділу УНСОЮЗУ в МІЛ-
яілі. Н.Дж.. якому закупи-
ла студійне (коледжове) за-
бетеченн.ч йог.о маїци Деся 

Шереніа-Гансон.. , 

Деніс Деморест. нова член-
ка 89-го Відділу УНСоюзу в 
Рочестері, Н.И.. яку вписав 
у члени УНСоюзу. закупо-
вуючи грамоту вивінуваль-
ного іабс течення. її дідо 

Павло Каліберда. 

Хрштофер Деморест, но-
виіі член 89-го Відділу УН-
Союзу в Рочестері. Н.Й., 
якого вписав у члени УНСо-
юзу, закуповуючи для нього 
вивінувальну грамоту, його 

дідо Павло Каліберда. 

11 
З 
9 

Р а з о м : 3 8 6,000 

ОКРУГА ВІЛКО БЕРИ 

278 Евгенія Ваславська 2 3 4,000 

ОКРУГА ВШНШЕГ (Захід 

446 L Геврик 1 3 1,000 

ОКРУГА ВУНКАСЕТ 

Юлія Ольга Мазурчак, 
, донька Нестора та Ольги 
Мазурчаків, студентка се-
редньої школи, нова членка 
217-го Відділу УНСоюзу в 

Рочестері, Н.Й. 

Марко Ціхановський, син 
Миколи та Галини Ціхгь 
новських, новий член 156-го 
Відділу УНСоюзу в Честеї 

рі. Па. 
-

Р а з о м : З 6,000 
ВАСИЛЬ ОРІХІВСЬКИЙ 

головний організатор 

Іван Коваль, син Анни та 
Носифа Ковалів, новий член 
5-го Відділу УНСОЮЗУ в 

А і торії. Н. И. 

Юрій Ціхановський, син 
Миколи та Галини Ціха-
новських. новий член 156-го 
Відділу УНСоюзу в Честе.-

рі, Па. 
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РОЗБУДОВУЙМО 
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ 

Сам факт включення до семінарів для професійних 
музейних працівників малого і, мабуть, наймолодшого 
віком у стейті Ню Йорк Українського Музею поруч з 
такими величезними і світової слави музеями як Мстропо-
літальний та Бруклшський - с своєрідним відзначенням 
для нашої установи. Участь двох українських панелістів у 
програмі вказує, що в нас є добрі спеціялістн музейної 
роботи, яких знання і досвід високо цінять. Як довіду-
смося, організаторам семінарів дуже залежало на тому.' 
щефсамс вони брали участь у панелі. 

За три роки свосї діяльности. від 3-го жовтня 1976 року. 
Український Музей у Ню Йорку здобув визнання як один з 
найкраще організованих так званих малих музеїв в 
Америці і посів певне місце в панорамі культурного життя 
Ню Йорку. Про його по-мистецькому і фахово уряджені 
виставки не раз писала американська преса, включно з 
..Н”кі.Йорк Таймс”-ом, їх показували на телевізійних про-
грамах 

Коли нагадати, як важко нам дістатися на сторінки 
американської преси, можна сміливо сказати, що малий 
Український Музей відкрив, хоч може вузьку, щілину для 
просування інформант про ЖИТТЯ української громади. 

Наступний етап - створити у Ню Норку великий penpe– 
зентативний Український Музей з кількома відділами і з 
різноманітними виставками, що будуть показувати 
сучасну й минулу Україну та різні аспекти її культури. 

Кожний українець може стати співучасником розбудови 
Музею, ставши членом громадської установи „Україн-
ський Музей", що тепер відповідає за утримання і працю 
Музею, одночасно маючи мету - створити у Ню Йорку 
бастіон української культури. 

Б.Ц. 

Фрагмент з Дитячої мистецької виставки .на відзначення 
Міжнародного Року Дитини, 15-го жовтня - 18-го лис-

топада, 1979 року. 

В ДОДАТОК ДО МОРАЛЬНОГО ЗАДОВОЛЕННЯ, 
ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЮ ЩЕ МАЮТЬ ТАКІ 
ПРИВІЛЕЇ: 

1. Мають право брати участь у Загальних Зборах з 
правом голосування; 

: 2. Мають право вільного вступу до Музею; 
3. Дістають 10 відсотків знижки при закупах у музсй-

ній крамничці і купуючи каталоги, картки на інші 
видання Українського Музею; 

- 4. Одержують запрошення на імпрези, що відбу-
ваються перед відкриттям виставок; 

. 5. Одержують інформаційні матеріяли Українського 
- Музею. 

І 

-Виставка гуцульської кераміки, літо 1979 року 

ЧЛЕНСЬКА ЗАЯВА 
! Бажаю (-є мо)стати членом (членами) Українського Музею 
5 в Ню Йорку в такій категорії: (прохаємо пілкреслнти): 

^Звичайний член S 25.00 річно П. 
^Пенсіонер 10.00 річно П 
'Студент 10.00 річно Q 
і Родина (батьки і діти ло 18 р. життя) 50.00 річно (j 
^^Допомагаючий член (ролнна або особа) 100.00 річно fj 

' Прикладаю добровільну пожертву в сумі 

чКолн добровільні пожертви досягнуть суми S500.00. жсрт-
во.ивеиь буде іменований доброди м Українського Музею. 
Коли пожертви досягнуть S1.000.00. жертводавець стаг 
меценатом Українського Музею. Жертводавець, що дасть 

S5.000.00 стас фундатором Українського Музею. 

Пожертви для Українського Музею можна відтягнути віл 
прибутків при виповнюванні податкових форм 

(tax exemption) 

Name (please print) 

Address 

Тсл. 

.підпис 
(чітко українською мовою) 

"Чеки просимо виписувати на: The Ukrainian Museum і над-
Силати на адресу: 203 Second Avenue. New York. NY 10003 

„Традиційні мотиви в українській вишивці і тканинах" -
довготривала виставка в Українському Музеї. 

(Фото О. Старостяк) 

В Українському Музеї відбувся 
семінар для американських 

музейних працівників 
Зранку 13-го листопада 

1979 р. в Українському Му-
зеї у Ню Йорку зібралась 
група коло ЗО людей: кура-
тори і директори кількох 
музеїв стейту Ню Йорк. 
також працівники музеїв, 
що мають справу з тскс-
тильними виробами. Цс бу-
лн учасники одного з низки 
семінарів, що їх цього ака-
демічного року організував 
Метрополітальний Музей у 
Ню Йорку для музейних 
працівників з мстою збага-
тити їх професійні знання і 
досвід. Фінансову підтрим-
ку дала Мистецька Рада 
Стейту Ню Йорк. 

З-поміж сотень музеїв 
стейту Ню Йорк обрано 16, 
де відбуваються ці ссміна-
ри. Половина цих музеїв с в 
місті Ню Йорку, решта - в 
Рочсстсрі, Албані та малих 
містечках стейту Ню Йорк. 

Семінар, одна з сесій яко-
го відбулась в Українсько-
му Музеї, мав завлання-
ознайомлення із методами 
музейної праці з костюма-
ми. зокрема із добором ко-
лекції їх, із зберіганням 
костюмів у сховищах, з 
улаштуванням виставок 
костюмів, з освітленням 
виставлених експонатів. 

Директор Українського 
Музею Марія Шуст в ілюс-
трованій діяпозитнвами до-
повіді говорила про працю 
в Музеї з українськими на-
родніми убраннями, про 
естетичний і освітній аспск-
ти виставок. Зокрема Марія 

Шуст зупинилась на проб-
лемі збереження виставле-
них експонатів, які можуть 
бути пошкоджені, коли за-
довго будуть яскраво освіт-
лені. 

Ноель Кунц, фахівець з 
консервації музейних скс-
понатів (Нюйоркський Уні-
верситст) говорила про тех-
нічні аспекти консервації: 
методи виміру ІНТЄНСИВНОС-
ти світла і температури. 

Куратор Українського 
Музею, фахівець-стнограф 
Оксана Грабович, розпові-
ла про колекції Музею і про 
систему їх каталогізації. 
Учасники семінару були 
вражені, коли О. Грабович 
показала їм добре впоряд-
кованс сховище текстиль-
них експонатів Музею. Го-
ворили, що рідко який ма-
лий музей в Америці мас 
такий порядок у сховищах. 

Полуденок для учасників 
семінару приготували члс-
ни 64 відділу Союзу Укра-
їнок Америки, включивши 
до меню борщ і пиріжки. 

З Українського Музею 
учасники семінару поїхали 
до Бруклінського Музею. 
Наступного дня працювали 
у Метрополітальному Му-
зеї в Ню Йорку і в Музеї 
міста Ню Йорк. Також від-
відали МузеїуСтоні-Бруку. 

Семінар 9-го січня 1980 
року, що теж відбувати-
мсться в УМ, присвячений 
справам музейних бюджс-
тів. 

СПИСКИ ЖЕРТВОДАВЦІВ 
І ЧЛЕНІВ УКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЮ 

- Рочестср, 
- Боффало, 
Енн Арбор, 
Вілмінгтон, 

У „Вістях Українського 
Музею", ч. І (вересень 1979 
p.). були подані списки ме-
ценатів, добродіїв і допома-
гаючих членів, а також ро-
дин, що вплатили свої річні 
вкладки до 15-го вересня 
1979 року (по 50 дол.). 

За час від 15-го вересня до 
1-го листопада 1979 року, в 
цих категоріях надійшли 
такі пожертви і вкладки: 

Добродії - 5500.00 

104-ий Відділ СУ A v Ню 
Йорку - 500-450. 

Допомагаючі члени 
(по 100 дол. річно) 

Д-р Д а риса і проф. Олек-
са Біланюк, д-р Василь Кі-
наль, д-р Юрій Маленький. 
Мирослава Савчак f 5 дол.. 
Віра Шумейко. 

Відділи Союзу Українок 
Америки - звичайні члени 

Українського Музею 
(по 100 дол. річно) 

1-ИЙ Ню Йорк. Н.Й.; 
2-ий Честср. Па.; 3-ий 
Фінікс. Арітона;5-нй Bop– 
рсн. Міч.; 7-ий - Акрон, 
Огайо; 11-ий - Трентон, Н. 
Дж.; 12-ий Парма. Огайо; 
13-ИЙ Честер. Па.; 16-ий 
Міннсаполіс. Мінн.; 17-нй 

Маямі Біч.Фльорида; 18-
нй Елмвуд Парк. Н.Дж.; 
19-ий Трентон, Н.Дж; 21-ий 
- Бруклин, Н.Й.; 22-ий — 
Чікаго, Ілл.; 28-нй - Ірвінг-
тон, Н Дж.; 32-ий Ірвінг-
тон. Н.Дж.; 33-ий - Парма. 
Огайо; 35-ий - Озон Парк, 
Н Й.; 43-ий - Філядсльфія, 

Па.; 47-ий 
Н.Й.; 49-ий 
Н.Й.; 50-ий 
Міч.; 54-ий 
Делсвар; 57-ий 
Н.Й.; 59-ий -
Мд.; 61-ий -
Н.Дж.; 62-ий -
Н.Й.; 63-ий -
Міч.; 64-ий -
Н.Й.; 65-ий -

- Ютика, 
Балтімор, 

Моріставн, 
Ґлен Спей, 

Детройт, 
Ню Йорк, 

Франклін 
Парк, Н.Дж.; 66-ий - Ню 
Гей вен, Конн.; 60-ий — Льо-
рейн, Огайо; 70-ий 
тон. Н.Дж.; 71-ий -
Ситі. Н.Дж.; 72-ий 
Йорк. Н.Й.;73-ий-
порт, Конн.; 74-ий 
го. Ілл.; 78-ий 
Д.К.; 82-ий 

- Кліф-
Джсрзі 
- Ню 
Брідж-
- Чіка-

Вашінгтон, 
Ню Йорк, 

Н.Й.; 83-ий - Ню Й орк, 
Н.Й.; 86-ий - Ірвінгтон, 
Н.Дж.; 89-ий - Кергонк-
сон, Н.Й.; 90-ий - Філя-
дельфія. Па.; 91-ий — Бет-
легем. Па.; 92-нй - Сом-
мервіл. Н.Дж.; 93-ий -
Гартфорд. Конн.; 96-ий — 
Га'мтрамк, Міч.; 99-ий -
Вотервліт, Н.Й.; 100-ий -
Картерст, Н.Дж.; 102-ий -
Ґері, Індіяна; 103-ий 
Гсмпстед. Н.Й.; І04-ий -
Ню Йорк. Н.Й.; 106-ий -
Встсрсфілд. Конн.; 108-нй 
- Ню Гсйвсн. Конн.; 116-
ий - Ірі, Па. 

Родини - по 50 дол. річно 
В. і К. Воловодюк; Яро-

славаі Мирон Гунчак;Юрій 
Кузьмич з дружиною; Лю-
бов А. Марголіна; д-р Яро-
слав Мигайчук; Софія і 
Олександер Скоп. 

Список членів буде про-
довжений на наступній сто-
рінці Українського Музею. 

Зайняття курсів дереворізьбн. Праворуч Анна Біляк, одна 
з інструкторів курсів. Ці курси діяли при Музеї від 8-го до 

30-го вересня 1979 року. 

Різьбар Михайло Черешньовський зі своїм помічником 
Станиславом Кірою. 

Ірина Ю. Пизнюк увіковічнила себе 
у вишивках 

На виставці „Українські 
вишивки - вироби при-
кладного мистецтва", що 
відкрилася в Українсько-
му Музеї 1-го грудня, ви-
ставлено близько 30 виши-
вок роботи Ірини Ю. Пиз-
нюк. яка померла 6-го лис-
топада 1979 року в Гантіш-
тоні. Н.Й. Всього вона по-
дарувала Музеєві близько 
60 вишивок і 200 писанок. 

Покійна була майстром 
української вишивки, уміло 
пристосовуючи стародавні 
традиції народного мистсц-
тва до модерних смаків і 
вимог. Вона казала, що лю-
бити мистецтво, а головне 
вишивку. її навчила ще на 
Батьківщині Ольга Бачин-
ська, знавець і збирач иа-
родніх узорів. 

Ірина Ю. Пизнюк наро-
дилась 28-го квітня 1908 
року у Стрию, Україна. На 
Батьківщині учителювала. 
В 1940 роках переїхала до 
Німеччини, де здобула фах 
медсестри і за цим фахом 
працювала. В 1950 роках 
прибула до ЗСА, жила в 
Міннеаполісі, Мін., і увесь 
час працювала як медсес-
тра. У вільні години багато 
вишивала і писала писанки. 
Майже всю свою збірку 
вишивок і писанок подару-
вала Українському Музеєві 
у Ню Йорку. Цьому багато 
сприяла Іванна Клнм,рефе-
рентка мистецтва і зв'язків 
з Українським Музеєм Ню-
норкської Окружної Упра-
ви Союзу Українок Амери-
ки. 

Зайняття курсів вишивання при Українському Музеї, 6-го 
жовтня до 8-го грудня 1979 року. Інструктори курсу: 

Ольга Качмарська і Любов Волинець. 

В І Д В І Д У Й Т Е У К Р А Ї Н С Ь К И Й М У З Е Й ! 

Відвідуючи Український Музей, Ви допомагаєте 
йому придбати допомогу з федеральних, стей-
тових і міських фондів. Одним з критеріїв, що 
береться до уваги при розподілі фондів між му-
зеями, є чисЛо відвідувачів у них. Що більша 
кількість відвідувачів, то більшу суму можна 
дістати. Адреса Українського Музею: 203 Друга 

Евеню - Ню Йорк. Тел.: (212) 228-0110. 

МУЗЕЙНА КРАМНИЧКА 
В крамничці Українського Музею можна купити різ-
номанітні вироби народного мистецтва, зроблені в 
Америці і в Україні. Також є в продажу репродукції 
експонатів з колекцій Музею, гравюри, листівки і пля-
кати. 

МУЗЕЙ ВІДКРИТИЙ 
у грудні: 

Від І до 5 год. дня в середи, суботи і неділі 
Від 3 до 7 вечора в п'ятниці 

у січні: 
ц П'ять днів на тиждень (крім понеділка і вівтірка) 

від 1 до 5 години По полудні 

Музей буде закритий, 25-го грудня, 1-го і 7-го січня. 

ВІДКРИТО НОВУ ВИСТАВКУ 
- „УКРАЇНСЬКІ ВИШИВКИ" 

м Нова виставка відкрита в 
'Українському Музеї 1-го 
грудня показує вишивки, 
що їх виконали за зразками 
українського народнього 
мистецтва майстрі виши-
вальникн і вишивальниці в 
Україні в 1920-их і 1930-их 
роках, а також українські 
вишивальниці в Америці 
від початку 1950-их років 
ДОТепер. Л И Ш Є ОДИН СКСПО-
нат (власноручна вишивка 
Олени Пчілки) виконаний 
на початку XX століття. 

Експонати підібрані. ви-
ставлені і освітлені так май-
стерно, що кожна вишивка 
виглядає як мистецький 
твір, а виставка в цілому 
вражає багатством і різно-
манітністю узорів та кольо-
рів. 

Куратор Оксана Грабо-
вич сама прала і прасувала 
експонати, вживаючи cne– 
ціяльннх метод, розробле-
них у музейній практиці 
збереження текстильних ВН-
робів. Виставку оформлено 
за проектом директора Му-
зсю Марії Шуст. Порадами 
допоміг Зенон Фещак, фахі-
вець мистецького оформ-

лення -музейних виставок. 
Над виставкою попрацюва-
ли співробітники Музею, 
серед них чи не найбільше 
молодий душею Володи-
мир Папуга. Багато допо-
могли добровольці Ольга 
Загородня-Трачук. Олена 

.Качала, Анна Никифоряк. 
Марія Ржепецька і Орест 
Федун. 

Понад 30 із виставлених 
вишивок виконала недавно 
померла Ірина-Юлія Пиз-
нюк. яка подарувала їх Му-
зеєві. В її майстерно викона-
них вишивках використано 
космацькі. гуцульські. пол-
тавські та інші узори. Цікаві 
вишивки виконали старши-
ни інтернованої в Польщі 
Армії У HP. 

Увечорі напередодні офі-
ційного відкриття виставки 
в Музеї зібралися члени 
установи „Український Му-
зей". щоб оглянути нове 
досягнення Музею І ПОГОВО-
рити за чашкою чаю. 

Виставка буде відкрита 
до 8-го березня 1980 року, а 
потім знову від 1-го червня 
1980 року до кінця листопа-
да. 

МУЗЕЙ ДІСТАВ 8,000 ДОЛЯ РІВ 
ВІД Ф УНДА ЦІЇ КЛА РКА 

Український Музей у Ню 
Йорку дістав у листопаді 
1979 року 8,000 долярів від 
Robert Sterling Clark Foun– 
dation. 

У супровідному до чека 
листі до Музею від 5 листо-
пада написано, що Фунда-
ція Кларка має одне з зав-
дань — підтримувати куль-
турні установи в Ню Йорку, 
що вирізняються винятково 
високим рівнем праці і ма-
ють незвичайні перспекти-
ви. Як одну з таких установ, 
вибрано Український Му-
зей. Свого часу представник 
Фундації відвідав Музей і 

познайомився з його діяль-
ністю. 

Завдяки одержаним кош-
там, управа Музею ухвали-
ла від 1-го січня 1980 року 
відкрити двері Музею для 
відвідувачів ще один день 
на тиждень - у четвер. От-
жс, від нового року Музей 
буде відкритий п'ять днів на 
тиждень (крім понеділка і 
вівтірка) від Кої до 5-ої 
години по полудні. 

Фінансову допомогу від 
Фундації Кларку одержано 
в наслідок старань члена 
управи Музею д-ра Зофії 
Сивак. 

Зайняття дитячої образотворчої студії відбувалися по 
суботах і неділях під час Дитячої мистецької виставки. 

Інструктор - Д. Мірецький. 

Афіша Українського Музею 
на американській виставці 

24-го жовтня ц.р. у Ва-
шінгтоні відкрилась вистав-
ка: „Ню Йорк: мистецтво 
на шляхах". Виставлені афі-
ші, що реклямують різні 
виставки, організовані му-
зеями стейту Ню Йорк. До 
вибору були афіші 650 му-
зеїв з усього стейту. Мета 
цієї виставки афіш, які вва-
жаються теж своєрідними 
мистецькими графічними 
творами, — показати „куль-
турну різноманітність і ба-
гатство стейту Ню Йорк, 
що доступні для всіх, тому є. 

багатством усієї Америки" 
(Зі вступу до каталогу). 

Вибрано 97 афіш, між 
ними афішу Українського 
Музею в Ню Иорку, що 
зображує українські писан-
ки і була надрукована 1978 
року з нагоди виставки пи-
санок. 

На відкритті виставки у 
Вашінгтоні Український 
Музей репрезентувала Kce– 
ня Кузьмич, референтка для 
справ УМ в управі вашінг-
тонського відділу Союзу 
Українок Америки. 

Купуйте різдвяні картки 
видання Українського Музею 

Купуйте в музейній крам-
ничці або замовляйте пош-
тою різдвяні картки роботи 
українських мистців Любо-
слава Гуцалюка, Аркадії 
Оленської-Петришин. Пет-
ра Холодного й Михайла 
Черешньовського, також 
три репродукції із „Ізбор-
ника Святослава". 

Картки випущені з поздо-
ровленнями українською 
мовою, з англійським текс-
том і без тексту зовсім. Ціна 
однієї картки 30 центів. Чле-
ни Музею мають знижку 10 
відстоків. 

Картки також продають-
ся в коробках, по 10 штук у 
кожній. 

МУЗЕЄВІ ПОТРІБНО БІЛЬШЕ 
СПІВРОБІТНИКІВ-ДОБРОВІЛЬЦІВ! 

І О О О О О О О О О О О Р Р О І 

ВИДАЄ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ 
Редагує Комісія Преси і Публікацій 

Адреса: 203 Second Ave., New York, N.Y. 10003 



Ч. 278. СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ. 7-го ГРУДНЯ 1979 ; 

СОЮЗОВЦІ! ПРОДОВЖУЄМО ЮВІЛЕЙНУ КАМПАНІЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ З НАГОДИ 
ЙОГО 85-РІЧЧЯ. її МЕТОЮ Є ПРИДБАТИ В ЮВІЛЕЙН ОМУ РОЦІ 4,000 НОВИХ ЧЛЕНІВІ ТІЛЬКИ 

СПІЛЬНИМИ СИЛАМИ ТА ПОСТІЙНОЮ І НАПОЛЕГЛИВОЮ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ ПРАЦЕЮ МОЖЕМО 
ВИКОНАТИ ЦЕ ВЕЛИКЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОБРА НАШИХ РОДИН, НАШОЇ ГРОМАДИ І НАШОГО НАРОДУ! 

м^мтітйяівіттттттіїмшівттяттттш^ 

В'єтнам обвинувачує Китай 
за під готову до наступної інвазії 
Пекін. У четвер. 22-го 

л мето пала ц. p.. уряд ВЧт-
наму формально обвинува-
п.в Китай у підготові нас-
тупноі шва пі. доказом. чо-
го мала б бути нібито вслн-
ка концентрація китайсько-
го війська і зброї у прикор-
донній смузі між Китайсь-
кою Народною Республі-
кою і В'єтнамом. 

Виступаючи на 14-ій сесії 
переговорів між китайськи-
ми і в'єтнамськими пред-
ставниками. мстою яких с 
довести до замирення між 
цими комуністичними кра-
їнами. в'єтнамський пред-
ставник Дій Но Лісм зая-
вив. що китайське команду-
ваиия збільшило кількість 
дивізій з 12 до 15 і цс вказує 
на китайську нілготову до 
нової військової акції проти 
В'єтнаму. Лісм закликав 
лідерів комуністичного Ки-

таю підписати тимчасовий 
договір про припинення 
будь-яких офензивиих Дій у 
прикордонній смузі, який 
запропонувала ганойська 
делегація ще 28-го червня ц. 
P-

Відповідаючи на в'єтнам-
ські закиди, представник 
КНР Ган Ніам Ломг скон-
центрував свою увагу на 
Камбоджу, де. згідно з його 
заявою, померло досі з го-
лоду майже мільйон осіб у 
висліді „жорстоких війсь-
кових операцій і масакр, 
переведених в'єтнамськими 
агресивними військами", 
заявив Лоні. 

Після закриття сесії рсч-
ники обидвох сторін заяви-
ли. ідо не було жадного 
поступу у переговорах, але 
китайська і в'єтнамська де-
легації погодилися зустрі-
нутися знову в недалекому 
майбутньому. 

УПРАВА 
УКРАЇНСЬКОГО 

МУЗЕЮ 
в Ню Йорку 

повідомляє. ЩО 

РОЗІГРАНІ КАРТИНИ 
УКРАЇНСЬКИХ МИСТЦІВ 

Тамже можна оглянути 

НОВУ ВИСТАВКУ 
УКРАЇНСЬКИХ ЗИШИВОК 

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ 
203 Друга Авеню ' Ню йорк, Н. й. 

Ten.: (212)228-0110 

Вступайте в члени УНС! 

П А Т Р О Н А Т 
Украмсменй Конгресовий Комітет Америки — Відділ у ЧІкдго 

ДРАМАТИЧНИЙ А Н С А М Б Л Ь З ТОРОНТА 

„ З А Г Р А В А" 
П О С Т А В И Т Ь 

Y СУБОТУ 1MD ГРУДНЯ 1979 Р. О ГОД. 7 ЇЙ УВЕЧЕРІ 

в залі Авдиторії Школи Шопеиа. вул. Райс і Кембел 

КОМЕДІЮ НА А Ді ї І В А Н А Т О Б І Л Е В И Ч А 

І„СУЄТА" 
(БАТЬКИ І ДІТИ) 

П А Т Р О Н А Т 
Український Конгресовий Комітет Америки — Відділ у Детройті Амср 

(БАТЬКИ І ДІТИ) 

РЕЖИСЕР 
ПРОЕКТ КОСТЮМІВ ТА ВИКОНАННЯ 
ПРОЄКТ СЦЕНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ 
РОЗМАЛЮВАННЯ ДЕКОРАЦІЙ . . . . ^ . . 

ЮРІЙ БЕЛЬСЬКИЙ 
МАРІЯ ЛЕВНЦЬКА 

РОМАН ГЛИВА 
БОГДАН 3ABEPYXA 

УКРАЇНЦІ ДЕТРОЙТУ! СВОЄЮ ПРИСУТНІСТЮ НА ВИСТАВІ ПІД-
ТРИМАЙМО НАШ ТЕАТР. ЯКИЙ 25 РОКІВ БЕЗПЕРЕРВНО ДАЄ НАМ 

МИСТЕЦЬКУ І ДУХОВУ ПОЖИВУ. 

в суботу, 8 грудня 1979 р. о год. 4:30 по пол. 
в Українському Музе! 

будуть 

ДРАМАТИЧНИЙ АНСАМБЛЬ З ТОРОНТА 

„ З А Г Р А В А" 
П О С Т А В И Т Ь 

У НЕДІЛЮ !e-ГО ГРУДНЯ 1979 Р. О ГОД. 4-ІЙ ПО ПОЛУДНІ 

L I N C O L N A U D I T O R I U M 
22500 Federal St., Warren, Michigan 

КОМЕДІЮ HA 4 Д і ї І В А Н А Т О Б І Л Е В І І Ч А 

„С У Є Т А" 1 
ОСВІТЛЕННЯ МАРКО КУШНІРЕНКО 

У Ч А С Т Ь Б Е Р У Т Ь : 

Ніна Тарноасцмса. Наді Куца. Олександра Мкюітгнко, Оксана d u e 
вич, Славка Шелстінисмса. Мііросі Пастир, Дари Геїкьоровсмса. 
АкріА Іяьків. Михайло Лялька. Іларіом Кушкірекко, Тарас Парченки. 
Володимир Шевчук. Марко Леаицькмй. Ярема Кох.ш. Володимир 

І Дмитренко, Олекса Стельмахович. Остап Гамулік, Марині ГиловатнГі. 
Євген Івасюк. Григорій Парчеико. Володнміф Довганюк 

Квитки до набутті в українських книгарнях. 

Валентин Мороз був гостем 
у Клівленді 

Зустріч Валентина Мороза з громадою а Клівленді. 
Молитву провадив о. д-р Іван ГслявськнЙ. Стоять (зліва): 
л-р Бог лан Футеїї, В. Мороз, мір Степан Воланик і проф. 

Михайло Пап. 

Ще у вівторок. 14-го вс-
ресня а р . о год. 9:35 рано на 
летовищі ім. Гопкінса у 
Клівленді приземлився ЛІ-
так Об'єднаних Повітряних 
Ліній, а т нього як остан-
ній пасажир вийшов проф. 
Валинтии Мороч іч своїм 
перекладачем мгром Bop"n– 
сом Потаїїенком. Наїхпрн-
лст у вигіднім вестибюлі 
чекало понад двісті україн-
іш! ч прапорами і транспа-
рантамн. а ч ними і иред-
ставники вдали. Під 0КЛИ-
ки ..Слава!" діти іч Садоч-
ка 33-ю Відділу СУЛ ири-
віталн очікуваного і ос і я 
квітами і всі перейшли до 
ошкдспої обсерваційної 
площадки; в якій відбулося 
офіційне вітання. чапочат-
коване головою У ЗО і Гро-
мадськоро Комітету, адв. 
Богданом Футсчм. Від міс-
та Клівленду нашого пра-
возахисника привітав то-
дішній посадник Денне Ку-
еннич. якого бабка родила-
ся у Кигві. і вручив п. Mopo– 
чові ключ ю міста. Мотн-
вом його привіту була тс-
ча. шо у висліді таких iuiep– 
тих змагань народу ..олно-
го дня буде вільна Україна" 
^ і закінчив окликом ук-

раїнською мовою ..Хаіі жн-
вс вільна Україна". 

Тодішній заступник гУ-
бернагора Стейту Огаііо 
Джордж Воіінович (тспе-
рішніп посадник К.ІІВДСН-
ду) ч Ко.иомбусу привітав 
гостя від губернатора Яко-
ва Ровдса як геройського 
борня за національні пра-
ва. який своїм ділом і itepe– 
могою скріпив віру в лру-
гих поневолених народах. 
Потім вітали шс прслстав-
ники Огайських сенаторів, 
від сен. Дж, Ґлсна и; Пат-
рик Ґрусо. а від сен. Г. Мс-
иснбавме п. Л. Антоні, який 
вручив В. Морочові амсрн-
канський прапор ч Капі-
толю. 

У відповідь Валентин Мо 
роч подякував усім, які йо-
го вітали, і клівлендцям ча 
старання в минулому в 
справі його звільнення та 
вискачав радість, шо смі-
грація не с байдужою до 
боротьби ча національну 
свободу і шо акціями у всьо-
му світі добилася рсчульта-
ту: ..Відчискання мови ;иія 
народу", яку він втратив іч 
самостійностю. Тепер він 
чміг промовляти в обороні 
народу череч річні часо-
би масової інформації та 
бути гостем державних і 
релігійних керівників. Про-
сив нас продовжувати пра-
цю: ..живіть неспокійно, 
живіть небезпечно", бо ,.cno– 
кій не смерть". ПІСЛЯ КІН-
исвого гасла ..Смерть мос-
ковському імперіалізмові 
- воля Україні!" понісся по 
великій площі спів гимну 
..Шс не вмерла Україна!" 

Д-р ЕВГЕН 
СЛІВОВСКІ 

спеціаліст внутрішніх недуг, 
повідомляє про свою нову 

канцелярію в МенгетонІ, 
Ню йорк, при 

410 East 20th Street 
Apt. M-G 

За домовлеиням тел. 
(212) 473-2030 

а потім присутні особисто 
поздоровляли Валентина 
Мороза. 

Це привітання на лето-
вищі передала вечором те-
лсвізійна 5-та станція (Ейг 
Бі-Сі), а обидва шоденни-
кн аідноїували подію в су-
ботніх виданнях. 

Прийняттям Валентина 
Мороча в Клівленді зай-
нявся Громадський Комі-
тст утворений при У ЗО — 
Відділі УККА. Цей Комі-
тст ч нагоди прибуття проф. 
Мороча видав спеціильне 
(6-те) число ..Вістей У ЗО", в 
якім третю сторінку чапов-
нюг розклад зайнять у ча-
сі чотириденних відвідин 
нашого міста. 

З лстовиша наш гість 
удався з репортерами до 
католицького універснтс-
ту ім. архнсинскопа Kcppo– 
ла у східнім Клівленді, щоб 
записати інтерв'ю для пе-
редачі на 5-ій телевізійній 
станції, а Відтак побував в 
Українській піл о денній 
Школі св. Йосафата в Пар-
мі. де його вітали вчителі з 
директоркою сестрою Bap– 
варою. ЧСВВ і 250 дітей, и 

Вечір п. Мороч пробув у 
згаданім вже університеті, 
де в год. 6-ій відбулася йо-
ю зустріч і Комітетом По-
нево.існнх Напій, який ліс 
при політичній організації 
..Рух Американських На-
піонал ь н остей Or а й о " 
(РАНО), очолюваній ко-
лишнім посадником Рал-
ф о м П е р К О М . ПІСЛЯ СПІЛЬ" 
ної вечері, о год. 8-ій у Сту-
денгськім Центрі була иуб-
лічна Спеціальна Конфе-
реннія. на якій В. Мороч 
виголосив доповідь на тс-
му: ..Боротьба ионсволс-
ннх комунізмом народів" 
для 250 осіб, в 4 5 різно-
наніональннх представнн-
ків. Слухачі з вдячністю 
сприйняли 40-х в плинний 
виклад, який прекрасно пс-
рекладав мір Борис Пота-
пенко з Ню Йорку. ПІВГО-
дннннй період запитів до-
НОВНИВ ШС ЦІЛІСТЬ ВИЯСНС-
нямн. який бажали заиі-
кавлені слухачі. 

Цю конференцію зоргані-
зував Інститут Совстознав-
ства і Східньої Европи. 
який від заснування в 1961 
р. при названому унівсрси-
теті веде проф. л-р Михай-
Л0 Пап. шо був теж голо-
вою У ЗО і членом кабімс гч 
посадника Клівленду. Він 
же започаткував пю Кон-
ференцію належним всту-
пом. a ncpc;i закриттям oro– 
лосив. що проф. Валснти-
на Мороза визнано „По-
чесним заступником губер-
натора стейту Огайо" і від-
повілну Грамоту доручив 
урядуючий заступник гу-
бернатора Джордж ВОЙНО-
вич. 

Суботу рано. 15-го версс-
ня. виповнили відвідини 
обох Шкіл Українознав-
ства: Т-ва ..Рідна Школа" 
(днр. Василь Іванчук) і Пра-
вославнйх Парафій (днр. о 
митрофорний протоїгрсіі 
Степан Ганксвич). a nono– 
лудневі години - зустрічі і 
членами молодечих Opra– 
нічаїий. а опісля з встера-
нами український армій. Вс-
чір призначено на окрем) 
стрічку ч профссіоналіста-
мн. 

У иедізю рано В. Мороз, 
у товаристві членів Комі-
тсту. вислухав Божествсн-
ну Літургію, служену в со-
борі УПЦсв. Володимира в 
Пармі о. митр. прот. С. 
Ганксвнчом. на якій співав 
церковний хор під днрн-
гентурою Якова Сідельни-
ка. 

Очікувана громадян-
ством зустріч із колишнім 
політичним в'язнем. бор-
нем за національні права 
свого народу В. Морозом 
відбулася по полудні у но-
вому Святопокровському 
Осередку в Пармі. Вже о 
третій годині заля на тисн-
чу місць була заповнена і 
присутні з нетерпеливістю 
вичікували нескореного бор-
пя з України. Від іменн ук-
раїнців Клівленду привітав 
Валентина Мороза хлібом і 
сіллю та промовою голова 
У ЗО і Комітету д-р Богдан 
Футсй. а настоятель поміс-
ної парафії св. Покрови о. 
л-р Іван Тилявський. са-
лезіянин, провів молитву. 
Конгрссменка від 20нії фс-
деральної округи, відома з 
ВИСТУПІВ В о б о р О Н І ПОНС-
волених народів. Марі Р. 
Окар привітала В. Мороза і 
доручила йому Резолюцію 
Палати Репрезентантів 
ЗСА. ухвалену тепер за її 
старанням. Проклямапія 
від посадника Пармн Джа-
на Пструскн доповняла до-
кументапію відвідин Всли-
кого Клівленду. 

Після попонних овацій і 
вставання, промовив В. 
Мороч. В 47-хвилинному 
слові представив власні ио-
гляди на світові події і вагу 
НащоНалІЗМу в боротьбі ча 
визволення, а при обгово-
рюванні ем іграц ійних 
справ довше коментував 
проблеми Церковта СКВУ. 
Відповідні на запити від дс-
сятьох слухачів закінчили 
виступ проф. Мороза. а піс-
ля відсиівання українського 
ГНМВу присутні підходили 
д о НЬОГО ДЛЯ ОСОБИСТОЇ 
стрічі. О год. 6-ій він 
стрінувся з членами Гро-
мадського Комітету, а ио-
тім окремо ч Радою Люд-
ськнх Прав, яка ск.іадагть-
ся іч студеніів і Працює ПІД 
проводом ГОЛОВИ Андрія 
Фсдннського. Протягом то-
го дня була відкрита внс-
тавка пам'яток від 1972 p.. з 
акцій в обороні Мороча і 
політичних в'ячнів. які иро-
ходили у Клівленді. 

Під час цих відвідин на 
міських будинках у Клів-
ленлі і в Пармі провівали 
українські прапори. Псрс-
бування у Великім Клівлен-
ді припало на 140-ий день В. 
Мороча на волі у ЗСА. а цей 
час першої і дійсної волі 
збігався з довготою бсз-
переривної голодівкн. яку 
він у власній обороні nepc– 
вів у Владимирській тюрмі 
від 1-го липня до 22-го лнс-
топада 1974 року. 

Населення Великого Клів 
ленду влада, українці та 
представники друїих ионе-
волених народів приязно 
вітали українського борця 
проти комунізму Валснти-
на Мороза. який всім їм 
проповідував ..Смерть мос-
ковській імперії воля 
Україні". 

Ввесь дохід із виступів і 
всі датки у ковертках були 
передані Комітетом на 
фонд Мороза. Наш гість 
Відлетів ДО Пасссйку. Н.Дж. 
у в е ч е р і 17-ГО ВСрССНЯ. ВІЛ.-
бувшн шс протягом дня 
поодинокі стрічі. 

С. Кікта 

СССР ВІДТЯГНУВ... ФТРІВШ?,В,КШ 
(Закінчення 

кн. Шмідт бажас мати пов-
ну підтримку у цих справах, 
щоб. виступаючи в Брюссе-
лі, він міг говорити в імені 
цілого німецького народу, а 
не тільки його малої части-
нн. 

В часі, коли в західній 
частині Берліну відбуватн-
мсться Конгрес Соціял-де-
мократнчиої партії, у схід-
ній частині міста збнрають-
ся на свої наради ирсдстав-
ники Варшавського Пакту з 
участю міністра закордон-

зі crop. І) 
них справ СССР Анлрся 
Ґромнка. Щоб ПОСКЛИТИ чу-
енлля ч метою недоиустнтн 
до схвалення иляну НА І О. 
Добрим аргументом Шмід-
та була інформація рочвіл-
кн. шо Сові гський СОЮЗ ч 
кожним днем ЗМІЦНЮЄ свої 
ракетні гНіЗДа у Східній 
Р.вроиі. додаючи до вже 
раніше чаінстальованнх ра-
кст СС-20 нову кількість 
егрілен. СовпськиЙ Сою і 
ВДерЖус на території Схід-
ньої Німеччини 400.000 ноя-
ків і приблизно 7.000 танків. 

Москва використовує... 
( Занінеення 

народним законам, але иід-
креслено. шо це схоплення 
не можна розглядати окрс-
мо. а треба дивитися на 
цілий вахляр американсь-
ко-іранських відносин. 

Державний ескратер Сай-
рус Вснс того самого дня 
гостро запротестував нс-
ред совітським амбасадо-

зі crop, і) 
ром Ана голії м Добрині-
ним, заявляючи, що стаття 
в „Правді" с ..жалюгідна" і 
що Совстськнй Союз П0ВН-
нен прикласти більше уваї н 
справі ЗВ,і,ДЬНеННЯ амерн-
канських дипломатів, а не 
підтримувати нелегальну 
діяльність Аятолли XOMCI"I– 
ін та його прихильників. 

УКРАЇНСЬКИЙ 
(Закінчення 

цих перешкод - гсографіч-
нс відокремлення ПІВДСН-
іпіх слов'ян від північних, 
тобто східні.х і чахідніх. 
Тому ч практичних мірку-
вань було б вкачане, щоб в 
першій стадії всеслов'янсь-
кого об'єднання створились 
дві слов'янські федерації: 
південна і північна. В пів-
нічну федерацію входили б 
Чехія. Словаччина, Поль-
ша. Україна, Білорусь і Ро-
сія. Одначе для включення 
Росії в цю федерацію icny– 

зі ст. 2-ої) -
ватимс поважна перешкода, 
якщо майбутня свобідна 
Росія не чречеться СВОЇХ 
колоній і включатиме нес-
лов'янськнй Кавкач і Cepe;i– 
ню Ачію та Сибір, який в 
основному також не с СЛО-
в'янськнй. Годі північна фс-
дерапія мусила б обмсжн-
тись тільки до Чехії, Сло-
ваччннн. Польщі. України і 
Білорусії, а Росії був би 
відкритий вступ до піп фс-
дерації. якщо вона іреклася 
б колоній. 

Д-Ф Лука Луціа: 

ВАСИЛЬ 
СТЕФАНИК 

ОШВВЦЬ УІСРАШСЬКОв 
ЗЕМЛІ 

Ціла - 8.00 дол. 

Зажовлятн: 

8YOBODA 

Hat іі.и, Манько. син поніЬ-
ного Василя пю Софії'' 
Чанькін. нониії член 163-'гО' 
Відділу УНСоюіу г Фмт-
дїльфії, що його о6даруЛв-
ш двома іокповимн г,'ш.Н'1' 
тами Ного мати Софія. . 
Василь Манько с приклад' , 
ним пластуном, учнем 
школи украіноінанспта , 
„Рідна Школа" та імагу 
ЧОМ дружини футболу -

,. Тртуба'' у Філадельфії. 

Андрій Ціхановськиіі, син є 
Миколи та Галини Ціха^-, 
ноеньких. новий член 156-го 
Відділу УНСоюзу я Честе-

рі. Па. 

80 Montgomery Street І 
І І Jafeey City, N.J. 07808 і 

ШШШІІШШШШІШШІІШІШІІІІІИІШІШІ 
Мі.теїш Рудшіцька 
Невидимі 
Стигмати 

Книжка у твердій твмно-брон-
зовій обгортці Із золотими 
5уквами. 5В2 сторінки. Із фо-
тографічиою документацією:'! 

Ціна 19.00 доларів. 
SYOBODA 

80 .Mjontgomery Street 
Jersey City, NJ. 07808 

Мешканців сгейту Ню Лжери ю-
6ов"я))г Уі стейтового податку 

ПШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІШІІІІІІІІІНІІШІІІІІІ' 

В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ 

НЕЗАБУТНЬОГО БАТЬКА 

бл. п. о. крилошанина 

ЕВГЕНА БОДНАРА 
складаю на: 

ПвтрІяршийФоид 1100.00 
Українських Богословів в Інсбруку 20.00 
Будову української церкви в ЛюрдІ 20.00 
Разом 8140 00 

Д-р Володимир І Люба БОДНАР з дітьми 

Вшановуючи пам'ять Дорогої. НевІджалуваноІ Мами 

бл. п. РозалІ! Столярської 
яке померле в СнатииІ. 25-го листопади 1970 рожу. 

проживши 89 ромів, 
складаю: 

ивТ-восв.Софія 825000 
І ив Науковий Інститут в ГврвврдІ 8250 00 

Мерія ХОЛЄВЧУК 

тмшйтйАйй0іЛ0ьмітйАЛй0іі 
Кунач і 

Бучаччина 
Історично-мгмуарний збірник 
Книжки у твердій коралевім 
обгортці і я :юлотими буквами, 
роботи мигтця ЯКОВА ГНІЗ-4 
ДОВСЬКОГО 9-іЗ сторінок з 

мипою. 
Ціна 526 00 4- Я 00 пересилка) 

SVOBOOA 
SO M o n t д о п и т у S t r e e t j 

J e r s e y C i t y . N J . 0 7 8 0 S 

"Ware! 13 НОВИХ ВИДАНЬ Увага!; 
Можна вже тамовлятн в гнигарсьгому відділі 

при ..Свободі" 

НА ЛЮДСЬКИХ ОЗЕРАХ 
Поезії 

ВОЛОДИМИРА ДЕМУС 
88 сторінок. Ціна S2.50з пересилкою. 

Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 
Щ стейтового податку. 

"SvOBODA" BOOKSTORE 
30 Montgomery Street J e n r Citv. N.J. 07307 

жуууууюмууюю0ьятл0іл0лл0лмюАЛМАЛАЛллі 

У СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ 

бл. п. 
Д-ра ЮРІЯ СРІБНОГО 

будуть відправлені 

ЗАУПОКІЙНІ БОГОСЛУЖЕННЯ 
і ПАНАХИДИ 

у вівторок, 11-го грудня 1979 р. в церкві 
св. Вознесіння в Перт Амбой, Н. Дж., 
о год. 7:30 ранку 

І ПАНАХИДА в середу, 12-го грудня, о год. 
8-ій ранку; 

в церкві св. Юра в Ню йорку, в середу, 12-го 
грудня, о год. 8-ій ранку 

і в соборі св. Софії в Римі. 
Про молитви за душу Покійного просить -

РОДИНА 

У світлу пам'ять Померлого, жертвуємо на: 
церкву в Перт Амбой J25000 
церкву са. Юра в Ню йорку 250 00 
собор св Софії в Римі 250 00 

Ольга 1 д-р Климентій РОГОЗИНСЬКІ 

Понеділок, 31-го грудня 1979 року 
Початок о год. 8-ій веч. 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ДІМ в ІРВІНҐТОНІ, Н. Дж. 
має шану запросити все Членство та ВШ. Громадянство на 

Оркестре ,,ОГО' 
Проситься резервувати столики а канцелярії Народного До-
му в год. 7-ма до 10-та веч. або твл.. 375-0156 або 372 9856 

Ціна вступу S20 00 від особи. 



Листопадові Роковини 
в Бріджлорті 

Дня !8-го листопада ц. p.. 
у Брілжпорті Кони., каші 

.громадяни при Відділі УК-
КА спільними силами вла-
штували Листопадову Ака-
лхмію. 

У програмі віяли участь 
члени мученого мішаною 
хору під диригентурою М. 
Заяпя. учні .,Рідної Школи" 
і гід тарядом п-і Ю Катреч-
го. іургок пластунів-..Коб-
рм" під керівництвом Р. Гай-
дм. 

Після вілепівання укра-
ЇІІСЬКОД о н а ц і о н а л ь н о г о 
інмнч, В. Пслешук. іо:юва 
місцевою ВіДоілу відкрив 
Академію. Святочну доио-
віль „В 61-шу річинпю 
Листопадової иоліГ. вню-
лосив Бої лан Шафран із 
Ню Бритсну. Конн, У ЛОИО-
вілі він підкреслив історич-
пе значення Ліїстчншдоіогр 
Зриву ДЛЯ українською на-
роду. бо ж пам'ять про ньо-
го сьогодні живе у серпях 
падучих поколінь. іілскаю-
чіі понині) до виконавців 
Сііт.іою Чину іа СКрІІІЛКИ 
ючн любов та ГОТОВІСТЬ на 
кожночасні пожер гви ДЛЯ 
добра рідного краю. 

. Опісля хор відспівав nic– 
ню ..їхав стрілені, на aiii– 
ііпнмсу" муз. Гайвороись-

кого. а відтак Христя Слс-
вінська. промовляючи дво-
ма мовами, розповіла про 
молодого і талановитою 
поета-компо штора, про йо-
ю творчість і його НСЙМО-
вірно жахливу смерть із рук 
КГБ 

З черги учні ..Рідної Шко-
ли" виконали спільну дск-
лямацію ..Наш Львів" Я. 
Зарсмби. а гурток пласту-
нів виступив у хвилюючій 
спениі ..За красну-пісню 
Волограй". сповненій пат-
ріотичних ночувань нашої 
молоді . Відіграна сценка 
внесла поміж публіку зво-
рушливин настрій. 

Опісля учні ..Рідної Шко-
іи" відспівали пісню: ..Як 

ПШуМЛЛТЬ прапори". 

Вкінці Рома Гайда noai– 
ломн. іа присутн іх , що у 
зв'язку і проголошенням 
Року Української Дитини. 
9-і о і рудня и. p.. о год. 7:30 
вечора, н Брілжпорті. в залі 
університету С'в. Серця, за-
проектовано вечір, темою 
якою буде життя дітей ДИ-
снлентів в Україні: нромов-
ием буде Валентин Мороз, 
мол. 

Виступ Раїси Мороз 
і Миколи Будуляка-Шаригіна 

у Філадельфії 
Вечір, на якім мали допо- споруд чи на фабриках. 

Мір G. Волянськнй 
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Приймається оголошення 
СВЯТОЧНИХ ПОБАЖАНЬ 

у „Свободі1 

віді Раіса Мороз і Микола 
Будуляк-Шаригін. відбувся 
5-го жовтня ц.р. у Філядсл ь-
фії у просторій авдиторіі Ля 
Сал коледжу. Цей вечір 
улаштовано заходом Комі-
тету Оборони Радянських 
Політичних В'язнів і Ук-
раїнськнм Студентським 
Клюбом при Ля Сал ко-
леджі. Численні присутні 
прибули не тільки, шоб по-
чут'и думки прелегентів на 
теми пов'язані з сучасним 
станом в Україні та їх вра-
ження з Третього Трибуна-
лу Сахарова, але також, 
щоб безпосередньо зустрі-
тись з цими нашими відо-
мими членами руху enporn– 
ву, які так недавно прибули 
з Совстського Союзу. 

Вечір відкрив керівник 
Української Студентської 
Громади д-р Юрій Псрфець-
кнй. Потім Марійка Куш-
нір сказала кілька слів від 
Комітету Оборони Радянсь-
ких П о л і т и ч н и х В'язнів. 
Відтак представлено Раїсу 
Мороз і Миколу Будуляка-
Шаригіна, яких присутні 
привітали рясними оплес-
ками. 

Микола Будуляк-Шари-
гін спочатку поділився дея-
кими своїми переживан-
нями та спостереженнями з 
часу його побуту в совстсь-
кій тюрмі. Згадав про масу 
совстських арештантів, які 
вимучені до краю, покалі-
чені, з відмороженими ру-
ками, ногами чи вухами, 
мусять виконувати тяжку 
фізичну працю при будовах 
електростанцій чи інших 

:" 

Адміністрація „ СВОБОДИ" запрошує В Шановних Читачів. 
Установи. Організації, Товариства. Професіоналістів, Купців і 
все Громадянство передати свої традиційні святочні привіти 
у збільшеному Різдвяному числі, що зайдуть у найдальші 

закутини світу. 
Великий тираж ..СВОБОДИ" та відповідний зміст збільшеного 
святочного числа, надають таким побажанням окремої вар-

тости і значення. 
ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ: 

1 ЦЙЛЬ через 1 шпальту 
1 цаль через 2 шпальти 
2 цалі через 2 шпальти 
3 пал і через 2 шпальти 

5 4.00 4 цалі через 2 шпальти ... 24.00 
б. 00 5 цаліа через 2 шпальти , ЗО. 00 

12.00 б цаліа через 2 шпальти . 36.00 
18.00 та в інших розмірах. 

ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ -
за новим стилем до 15-го ГРУДНЯ 1979 року 
за старим стилем до 28-го ГРУДНЯ 1979 року 
При замовленні, ПРОШУ ЗАЗНАЧУВАТИ НА КОТРІ СВЯ-

ТА. Оголошення будуть поміщенні в порядку їхнього приходу, 
в першому числі ті, що скоріше надішлють свої замовлення. 

Зголошення святочних побажань, РАЗОМ З ГРОШЕВОЮ 
ОПЛАТОЮ, залежно від величини оголошень, надсилати до: 

"SYOBODA" 
ЗО Montgomery Street Jersey City, N J. 07302 

РІЗДВЯНІ СВЯТА на СОЮЗІВЦІ! 
St сілих Cfram 

У понеділок, 24-го грудня 1979 року 
С В Я Т А В Е Ч Е Р Я 
з традиційними 12-ма стравами 
Під час вечері КОНЦЕРТ КОЛЯДОК 
У понеділок, 31-го грудня 1979 року 
ЗУСТРІЧ НОВОГО РОКУ 
з новорічною програмою 
Новорічна вечеря тільки на замовлення 
ЗАБАВА 
при звуках оркестри „Союзівки" 
У неділю, 6-го січня 1980 року 
С В Я Т А В Е Ч Е Р Я 
з традиційними 12-ма стравами 

'ZZlJ LSllUCMu. 
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спостеріг, що тепер викону-
вали також речі і для 6у-
дучої олімпіади В ТІМ І ОЛІМ-
пійські сувеніри. Виводить, 
що на цьому традиційному 
міжнародному олімпійсь-
кому світі, яке мас у своїй 
основі глибоку мораль, — 
будуть продаватись речі -
сувеніри виконані совстсьт 
кими політичними в'ячня-
ми, яких так жорстоко ви-
користовус влада як дарову 
фізичну силу для розбудови 
своєї імперії. Микола Буду-
ляк-Шаригін зокрема зга-
дав про засуджених україн-
ських науковців, письмен-
ників, поетів та взагалі по-
літичних в'язнів, в'язнів 
сумління, які виступали не 
раз відкрито в обороні люд-
ських та національних 
прав. Згадав і про в'язнів -
колишніх У ПА та ОУ Н, які 
відбувають довгі терміни 
арештів та заслання - 25-
30 років. Він вважас, що 
К Ґ Б своїми жорстокими 
поступками тільки розпа-
люс багаття, що на місце 
арештованих приходять ін-
ші, що є доказом, що Ук-
раїна не перестане боротись 
за свою самобутність. Він 
також підкреслив силу бо-
ротьби словом і пером. Роз-
повів про дружню сиівира-
цю в'язнів інших народнос-
тей з українськими, які під-
гримували їх голодівку та 
протести, - це в'язні ЛИТОВ-
ські, лотиські, вірменські, 
єврейські та російські. М. 
Шари гін придає велику вагу 
співпраці з дисидентами та 
діячами інших національ-
ностей. Він вважає, що 
зокрема важливою с спів-
праця з жидівськими та ро-
сійськими діячами, котрі 
розуміють нашу справу — 
як внутрі СССР так і на 
еміграції. Сказав, що зус-
трічав щораз частіше під 
час свого перебування в 
тюрмі, росіян, які почали 
розуміти, що сучасна Росія 
це тюрма народів і що тре-
ба з цим покінчити та навів 
навіть деякі прізвища та 
цитати їх висловів. Зокрема 
згадав Буковського, який 
гостро засудив русифіка-
цію в СССР. Згадав про 
спільну голодівку ПОЛІТИЧ-
них в'язнів (2-ГО СІЧНЯ КОЖ-
ного року. ВІДТЯК ВІН ПІД-
креслив важливість існуван-
ня Гельсінських представ-
ництв у вільному світі. Го-
ворив про важливість бо-
ротьби, яку треба провади-
ти і там і тут на еміграції -
за незалежність держав та 
за людські права. Він вва-
жас. що дуже важливим є 
підтримувати українське 
закордонне Прелставниц-
тво Г е л ь с і н с ь к о ї Групи. 
Він повідомнвм що отрима-
но листа від Миколи Руден-
ка. в якім він просить наше 
громадянство підтримува-
ти Українське Представниц 
тво Гельсінкської Групи 
очолене ген. П. Григорен-
ком. Відтак відчитав текст 
звернення цієї групи до rpo– 
мадянства і підкресливши 
важливість належної під-
готови д о Гельсінкських 
Нарад в 1980 році. 

Микола Будуляк-Шари-
гін був заарештованим в 
Москві, коли туди приїхав з 
Англії як представник фір-
ми електричних машин, і 
відбув десять років арешту 
за приписане йому шпигун-
ство для Заходу. 

Раїса Мороз напочатку 
заповідала, що головною 
темою її доповіді буде роз-
повідь про сучасний стан в 
Україні та про правозахис-
ний рух, а згодом поділить-
ся своїми враженнями з 
Третього Трибуналу Caxa– 
рова. Говорячи про дисн-
дентів Раїса Мороз схарак-
теризувала їх такими сло-
вами: „Дисиденти це кате-
горія людей, яким уже не 
сила мовчати про потоп-
тання людських прав". Заз-
начнла. що переважно - це 
інтелектуалісти — поети, 
письменники, науковці -
фізики, математики та ін. — 
„їм совість не дозволяє за-
чинитись в кабінетах і пра-
цювати тільки у своїй діл ян-
ці, коли довкола діється 
така страшна несправедли-
вість". Розповіла про силь-
ну партійну пропаганду, 
якою стараються впливати 
всюди і завжди, починаючи 
від дітей у дитячих садках. 
В результаті створюється 
гнітюча атмосфера для вся-
кого духового життя. Вона 
вважає, що дисидентський 
рух можна поділити на три 
основні категорії: рух за 
національні правав, за за-
гально людські і за релігій-
ні. Вважає, що є замітним, 

Відбулася правозахисна 
демонстрація 

В суботу 10-го листопа-
да ц. p., напроти будинку 
совітської місії при ООН, 
відбулась демонстрація, що 
її скликали закордонні пред 
ставництва Української, 
Московської, Литовсько! і 
Вірменської Гельсінкських 
груп в співдружності з Ко-
мітстом Захисту Тетяни Ве-
ліканової. 

Відповідаючи на запитан-
ня кореспондента радіо 
„Свобода", я звертаючись 
до всіх присутніх, сказав 
про мету демонстрації таке: 

„Сьогодні врочистий 
день. Рівно три роки мину-
ло з того часу, як КГБ по 
своєму, по бандитськії „по-
благословило" народження 
Української Гельсінкської 
групи. 9-го листопада 1976 
року керівник тієї групи М. 
Руденко на прссконфсрсн-
uji 8 Москві сповістив за-
кордонних журналістів про 
створення Української Гель-
сінкської групи, а 10-го лис-
топада пізно ввечері в квар-
тирі Миколи Руденка заб-
рязчало скло, вилітали ши-
бки з вікон, тріщали віконні 
рами, в обидві кімнати і в 
кухню летіло каміння і 
уламки цегли. За десять 
хвилин квартира була роз-
громлена. Дві перелякані 
жінки - Рая Руденко і її 
гість — член Української 
Гельсінкської група Оксана 
Мсшко телефонували в мі-
ліцію. У Оксани каменю-
кою була тяжко ушкоджена 
рука. Так почалося життя 
цієї багатостраждальної , 
але твердої і нескореної 
групи. 

Сьогоднішню демонстра-
цію, призначено на дату 
трьохріччя групи. Цим ми 
Висловлюємо їй співчуття, 
виказуємо підтримку, та 
обурення беззаконними і 
жорстокими покараннями, 
які безперестанку сиплять-
ся на групу з боку властей. 

. Вибравши такий день для 
демонстраці ї , інші групи 
вшанували одного зі своїх 
друзів по боротьбі - Укра-
їнську. Але в цієї ДСМОН-
с грації була і друга мета: всі 
чотири групи разом вийш-
ли на вулицю, щоб вис-
ловити своє обурення ОС-
таннімн арештами. Щоб ви-
магати звільнення щойно 
заарештованих правозахи-
сників: Тетяну Веліканову, 
Миколу Горбаля, Антанаса 
Терляцкиса і священика Гле 
ба Я куп та". 

Коло півторасот людей з 
транспарантами, вигукукь 
чи гасла: „Свободу Тетяні 
Вслікановій!", , .Свободу 
Миколі Горбалсві!", „Сво-
боду Антанасу Терляцки-
су!", „Свободу священику 
Глебу Якуніну!", „Свободу 

що Захід часто старається 
применшити важливість ру-
ху за національні права, -
на її думку це неправильно, 
бо ця боротьба є в сучасну 
ПОру ВеЛИЧеЗНОЮ ПОТЄНЦІЙ-
ною силою в СССР. Зазна-
чила, що важливим є те, що 
і всі національні меншості 
Сибіру є наставлені дуже 
вороже до совєтської влади. 
Вона, розповіла також про 
гяжкі обставини родин за-
уджсиих дисидентів - ДО-

рослі члени родин часто 
позбавлені праці знаходять 
ся не раз у дуже тяжких 
матеріяльних обставинах, 
дітей переслідують в шко-
лах. 

і При кінці, говорячи про 
враження з Сахаровських 
Слухань, Раїса Мороз вис-
ловила жаль, що на цих 
слуханнях замало уваги бу-
ло звернено на національні 
переслідування, що не було 
це навіть окремою точкою в 
програмі, і тільки завдяки 
рішучому домаганні ген. П. 
Григоренка та підтримці 
інших дисидентів, це ВВСДЄ-
но в програму і тому ген. 
Григоренко міг мати довшу 
доповідь на цю тему. Але,на 
жаль, тому що це було в 
програмі, аж на третій день 
слухань - про це не подано 
як слід в американській нре-
сі. 

Після доповідань прнсут-
ні давали різні запитання, 
які торкались переважно 
сучасних обставин в Ук-
раіні та можливості! допо-
м'оги. 

Раїса Мороз і Микола 
Будуляк-Шаригін своїми 
доповідями духово зблизи-
лн присутніх з Батьківщи-
ною, з її сучасною сумною 
дійсністю та заразом дали 
відчути нескорену духо-! 
вість України, що створило. 
у ПРИСУТНІХ НЄ ПЄСИМІСТНЧ-
ний, а радше піднесений 
настрій. 

М І . 

політв'язням!" та інші, коло 
півтори години демонстру-
вали своє обурення із сва-
волі КГБ і співчуття бор-
цям проти тієї сваволі. 

Демонстранти високо 
тримали не тільки портре-
ти чотирьох недавно зааре-
штованих, але й портрети 
, ,ювілятів" - ув'язнених 
членів Української Гс.пьсін-
кської групи: Миколи Ру-
денка, Левка Лук'яненка, 
Олекси Тихого, Олеся Берд-
ника, Мирослава Марнно-
внча, Миколи Матуссвнча, 
Петра і Василя Січків. 

. На демонстраці ї , крім 
мене, були присутні співро-
бітники Західнього пред-
ставництва Української 
Гельсінкської групи - Зі-
каіда Григоренко, Віктор 
Боровський. А,їпис Сейтму-
ратова, Микола Будуляк-
Шаригін (Надія Світлнчна і 
Раїса Мороз відсутні - у 
поїздці), представник MQC– 
ковської групи — Людмила 
Алексеєва. вірменської -
Амбарцум Хлгатян. а та-
кож багато відомих пра-
возахисннків: Павел Літві-
нов з дружиною, Валентин 
Турчин з дружиною, Борис 
Шрагін, Наталя Садомсь-
ка, Фікрет Юртер, Мемет 
Севдіяр, Вероника Штсйн-
Туркіна. Російське правос-
лавне духовенство було пре-
дставлене єпископом Гри-
горісм Мангатенським і свя-
щениками О. Ларіним, К. 
Фотієвим і М. Аксьоновим. 

На закінчення дсмонстра-
ції учасники склали і підпи-
сали листа до Леоніда Брс-
жнєва, в якому було написа-
но: 

„ М и вимагаємо: 
— Негайно звільнити: 

Тетяну Веліканову, Миколу 
Горбаля, Антанаса Тсрляц-
кіса, священика Глсба Яку-
ніна, всіх ув'язнених членів 

Гельсінкських груп та ін-
ших правозахисників; 

— Загальної політичної 
амнестії. 

Розходились люди з по-
чуттям добре виконаного 
громадського обов'язку. 
На жаль, українська грома-
да була представлена не-
достатньо. 

На закінчення вважаю за 
свій обов'язок висловити 
найширішу подяку тим де-
кільком хлопцям з Коміте-
ту оборони совстських ПО-
літв'язнів. які виготовили 
портрети українських npa– 
возахисників і транспаран-
ти. Якщо б вони цього не 
зробили, то з чим би в ру-
ках демонстрували ті півто-
ра. чи два десятки україн-
ців. котрі, не дивлячись на 
незадовільну інформацію 
перед демонстрацією все ж 
таки довідалися про неї і 
прийшли. їм теж моя щира 
подяка. Не за себе. За тих. 
кого катують, хто бореться 
„там". 

Петро Григоренко 

Ш Х Р WANTED 

BILINGUAL 
RUSSIANS 
ENGLISH 
CLAIMS 

REPRESENTATIVE 
FEDERAL 

EMPLOYMENT 
OPPORTUNITY 

The US Department - a new 
Social Security Administration, is 
hiring claims representatives to 
interview and process claims for 
Social Security7 SSl benefits -
Candidate must be a U.S. citizens. 
be fluent in Russian and English 
and must pass a written test given 
by the US Office of Personnel 
Management Beginning salary 
Si 1.243 and will increase to 
Si8.760 m 3 years. The positions 
are located ш New York City. For 

further information, call 
( 2 1 2 ) 2 6 4 - 8 0 3 9 

Equal opportunity employment М Я 

ПЕРША В НЬЮ-ЙОРКУ УКРАЇНСЬКА 

КОМП'ЮТЕРНА ДРУКАРНЯ 
НАЙМОПЕРНІШІ АМЕРИКАНСЬКІ КОМТЮТЯРИ 

ВЄЛИКИЙ ВИБІР УКРАЇНСЬКИХ ШРИФТІВ (гкжад 200) ^ 
МАГНЕТИЧНИЙ ДИСКОЗАПИС НА XW.00O ЗНАКІВ 

ПОШИРЕНА ЕЛЕКТРОННА ГШГЯТЬ 
ВСІ УКРАЇНСЬКІ НАГОЛОСИ 

низькі тни 
БЕЗКОШТОВНА КОРЕКТА 

МИСТЕЦЬКЕ і ГРАФІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ -^ 
МОВНЕ РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТІВ 

в и с о к о я к і с н и й СКЛАДІ Д Р У К книжок, ЖУРНАЛІВ, БРОШУР, 
ГАЗЕТ. АЛЬМАНАХІВ. БЮЛЕТЕНІВ, КАТАЛОГІВ. ЛЕТЮЧОК тощо 

Спеціальна знижка на асі і в и о и т а м , одаржан 1 до Нового Рожу. 
Писати чи телефонувати до Бориса Ввроств: (312) 445-28М 

МЕТА PuMUhin. Co. P.O. Bos S4101 
Lin Jen Hill Station. N e w York l 1354 

іЦаиМ1 " " ^ ^ ^ " ^ І І ^ Ч 

UJE Є НЕВЕЛИКИЙ ЗАПАС ПРАЦІ 

бл. п. проф. Миколи Чубатого: 
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА 

НА РУСІ-УКРАЇНІ 
Том 1 - 15 доп ” Том її - 10 доп. 

Разом обидва томи 25 дол з пересилкою 
Замовляти: ARKA BOOKSTORE 

48 East 7th Street " New York. NY 10003 - Tel GR 3-3550 

.ПРАВОПИСНИЙ СЛОВНИК 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ" 
м редакцією Яр. Б. Рудницького І К. T. Церкевича. близько 

65.000 слів. BOO ст. друку, тверда оправа, ціна 518 00 
а Канаді 520.00. 

СЛОВНИК опрацьовано за „Харківським" правописом і на 
основі Словників Гр. Голоскевича. О. Ізюмова. 

СЛОВНИК призначений для учнів, студентів, учителів. духо-
венства. письменників, журналістів, інженерів, лікарів 
і всіх, хто вивчає українську мову. Пожертви можна від-
рахувати від податку. 

RESEARCH SOClETY FOR UKRA1N1AN TERM1N0L0GY. inc. 
c7o N. Hawrylko, Attorney at Law 

34 East 7th Street в New York. NY. 10003 

О REAL ESTATE 9 

НЕРУХОМЕ МАЙНО В ФЛЬОРЙДІ 
Стейт Фльорида - найпривабливіше місце для постій-

ного життя з всіх Стейтів Америки й Канади. 
Чому? Тут - чудовий клімат, дешевше прожиття, низькі 

податки, дешевизна енергії, великі можливості для 
підприємців й солідна перспектива потенціяльного 
розвитку. 

Подзвоніть нам і Ви будете забезпечені повними 
інформаиіями. як стати власником садиби в прекрасних 
Порт Шарпетт чи Норт Порт, які'розположені назахідньому 
побережжі Фльориди в хвилинах їзди від спокійних вод 
Мехіканської затоки. 

Приєднуйтесь до великої української громади, хто вже 
насолоджується теплим підсонням в цих околицях. 

Ціна садиб - від 55.700.00. завдаток лише 10to. Великий 
вибір вигідних будинків та кондомініюм-ів також є до набут-
тя. Ви ні перед ким. нічим не є зобов'язані, пише зважте фак-
ти і зробіть власне рішення. 

Ласкаво просимо Вас звертатися в цій справі до 
РОМАНА та КАТЕРИНИ СЛІПАЧУК - власників 

SAE КАЕ 1NTERNAT10NAL 
REAL ESTATE, inc. 

Щоденно від 10-ої год. до 5-ої год. веч. Ten.: (215) 245-7900 
В свята, вікенди та Інші години тая.: (215) 959-8156 

1 ^ X аміак. 
Tri. O S 5-9559. Wew Тев9ьі999І 

УКРАЇНСЬКІ МАШИНКИ 
до ПИСАННЯ в АРЦІ-

HELP WANTED 

ПОШУКУЮ 
ЖІНКИ до ОПІКИ 

над ХВОРОЮ. 
Праця 8 год. денно - в днів 

на тиждень. 
Дзвонити: (212) 392-4929 

МЕХАНІК 
1-кпясний. до вантажних аат. 
мусить мати свої власні при-
паддя та говорити дещо по-
англійськи. Добра платня. по-

стійна праця. 
ROSEDALE CART1NG CORP. 

9614 Ditmas Ave. Brooklyn. NY. 
(212) 485-3500 

9) REAL ESTATE 9) 

В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ 
В Ф Л О Р И Д І НОВІ 

2 родинні доми від S70 000, 
або на одну родину S35.0O0. 
Дімянки під хату від 58.500, 
містова вода. ..суворе". до-
роги. близько Народного 
Дому і церкви 

S U N N Y L A N D REALTY 
855 N. Park Avenue 

Apopka. Florida'32703 
Stephen Kowalchuk– 

Realtor ( 3 0 5 ) 8 8 6 - 3 0 6 0 

БІЛЯ СОЮЗІВКИ 
2 будинки, 6 кімнат з 3-ма 
спальнями. 1 бонґало на 5 
акрах землі. 100футів фрон-
ту. копана криниця, при-
ступна ціна. 
ULSTER HlGHTS - 2 акри 
землі. Телефонувати по 6-ій 
веч (212) 639-5589. в Kep– 
гонксоні (914) 626-0187 
іільки в неділю і суботу. 

Ірвінґтон - Околиця 
Мейлелвуд 
1) На гарній тихій вули-
ці 1-род. дім, 7 простс-
рих кімнат, гараж на 2 
авта. ціла посілість ду-
же дбайливо вдержена. 
2) 2-род. д ім, в д. добро-
му стані. 11 просторих 
кімнат, гараж на 1 авто, 
низька ціна. 543.000. 

DESNA REALTY 
(201) 399-3000 

ьфффооттФФФФООФФФФ—44 ; 

А. Е. SMAL ft Co. 
REAL ESTATE t 1NSURAHCE 
1733 Springfield Avenue 
Maplewood. N.J. 07040 

і (201) 781-7500 
її 
' і 

,; Пряймас Bd роди ха6ппл- J 
',; чення, юкрема: на особові! 

і вантажні авта та мото-; 
циклі; віл вогню, віл від-
повілальності і бонли; на 
життя і акцилентові і.олі-
си 

!' ' 
; І Продаг і пряймас на пре і 
; І лаж нерухомості в Мей-
;; пелвуді. Ірвінгтоні та 
J j ВСІХ ЛООКОЛНЧНИХ МІСІІС-
;j востях. 

ФФФФФФВФФФФ^ФФФФФФФФВФФФ 

Щ Д О В І Ш А И М У 9) 

ДО ВИНАЙМУ 
В 2 родинному домі, 5'Л 
кімнат, коло сабвею і ,,Р' 
train - Queens. 

Ten.: (212) 291-7146 
Є F U N E R A L D1RECTOR8 В 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. Л О Г Р Е Б Н И В 
Займається Похоронамя 

в BRONX. BROOKLYN. 
NEW YORK І ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

aT 

LTTWYM A LYTWYH 
UKRMNAN 

FUNERAL OiRECTORS 
A1R CONDmONED 

Обслуга ЩИРА І ЧЕСНА. 
Our Servloea Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

Також зайжасмося noxopo– 
вааш на цвинтарі-в Вавнд 
Бруку І перенесенням ТЛІН-

ШОстанків з ріляях 
країн світу. 

Jpringfled А . ^ 
ANOTON, N.J. 
BWAflckj. 
S99X Д-Д665 


