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ЕКЗЕКУТИВА КОМІТЕТУ ЗА 
ПРАВОПОРЯДОК В УККА 

ВІДБУЛА НАРАДИ 
Ню Йорк, Н. Й. (Р.Б.). -

В понеділок, 29-го листопа
да ц.р., тут у власній домів
ці відбулися чергові наради 
Екзекутиви Комітету за 
Правопорядок в УККА. 

Голова д-р Богдан Ше– 
бунчак відкрив наради о 
год. 7-ій вечора і запропо
нував порядок нарад, який 
прийнято без змін. Після 
того звітували голова і чле
ни Екзекутиви. Голова поін
формував про ситуацію, яка 
заіснувала від останніх на
рад Екзекутиви, що відбу
лися 6-го жовтня ц.р., у 
зв'язку з появою в пресі 
„Звернення Ієрархів Укра
їнської Католицької Церк
ви в ЗСА до вірних, зокре
ма до провідників усіх орга
нізацій і товариств" і „тим
часовим" відкликанням 
представників СУК „Про
видіння" з УККА, що ство
рило нову ситуацію у конф
лікті між сучасним опартій– 
неним УККА і Комітетом 
за Правопорядок. Тому на 
нарадах 6-го жовтня най
більше уваги присвячено 
Зверненню ієрархів і одно

часно узпдненню у відпо
відь відповідної Заяви Комі 
тету за Правопорядок, що по 
явилася у „Свободі" з 9-го 
жовтня і в „Народній Волі" 
з 14-го жовтня ц.р., а також і 
а іншій пресі. У цій заяві 
сказано, що Екзекутива з 
вдячністю прийняла до ві
дома це світле Звернення 
Владик в надії, що воно 
промовить до християнсь
кого сумління і національ
ного розуму провідників 
усіх складових частин на
шої плюралістичної грома
ди і, щоб дати ще один 
доказ доброї волі і додатко
ву нагоду для поладнання 
теперішнього конфлікту в 
християнському і національ 
ному дусі Звернення Владик, 
рішила відкласти заплямо
вану на 16-го жовтня Перед– 
конвенційну Конференцію 
усіх складових частин Ко
мітету за Правопорядок і 
підготовлювану на 19-20 
листопада ц.р. Конвенцію 
для поновного оформлення 
репрезентативної крайової 

(Закінгення на crop, k) 

„Львівські вечори" втішаються 
популярністю серед поляків 

НюЙорк, Н. Й. —„Нови 
Дзєннік", щоденна нюйорк– 
ська газета польською мо
вою, в середу, 1-го грудня, 
надрукувала вістку про свят 
кування „Львівських вечо
рів" у Лондоні Передаємо 
повний зміст вістки в перек
ладі на українську мову, 

„Львівські Вечори ш ,– 
ЛондонГ 

„Львівські вечори" ма
ють в Лондоні вже усталену 
традицію. На них прихо
дить завжди велике число 
людей, в них беруть участь 
не тільки знамениті наші 
артисти, але і громадсь
кість долучається до них. 
Під кінець вечора всі разом 
співають відомі та незабут
ні львівські пісні, яких не 
має жадне інше польське 
місто. На традиціях Львова 
і його незабутній „Львівсь
кій хвилі" виховалися цілі 
покоління, тому немає нічо
го дивного, що коли на сце
ні прозвучало ствердження, 
що „Львів був і буде наш" 
- заля театру ПОСК-у, 
виповнена до останнього 
місця, сприйняла це довго
тривалими оплесками. Ос

танній „Вечір Львова" був 
присвячений 64-ій річниці 
оборони в 1918 році. 

Командир Богдан Вронь– 
скі свої завваги,в яких було 
багато невідомих елементів 
з часів останньої війни, за
кінчив ствердженням, що 
як довго існуватиме Поль
ща, — довга і широка, — 
мала географічна точка на 
польській географічній кар
ті, знана під назвою Львів, 
завжди буде для нас іскор
кою йадії. Дбає про це 
„Львівський гурток", який, 

хоч діє поза кордонами ба
тьківщини, зумів зібрати 
велике число львів'ян, які — 
як усі вірять — знайдуться 
певного дня на вільній бать
ківщині. 

В художній частині висту
пив проф. Маріян Новаков– 
ські (бас), який представив 
кілька пісень, серед них 
„Завжди вірний, дорогий 
Львове", „Час настав^, а 
також „Якби бути орлом". 
Прекрасному співакові заля 
дякувала сердечними опле
сками. 

Подією вечора був вис
туп Яка Пенского з ПЕХ-у. 
В дійсності — як він сам 
признався він ніколи не був 
у Львові, але тим, що спі
вав про Львів, сулроводжа– 
ючи собі грою на фортепі– 
яні, захопив усіх. 

Під диригуванням проф. 
3. Ґедля вокальний ансам
бль ім. О. Кольберґа вико
нав цілий ряд львівських 
пісень — і поважніших, на
приклад, „Гимн в честь 
Львова" — В. Валєк Валєв– 
ського на слова Генрика 
Збєжховского — і легких, 
до яких включилася вся 
заля. Танцювальний ансам
бль „Живєц" виконав з гра
цією і захопленням кілька 
народних танців. Вірш про 
„Львів" Артура Оппмана 
(Ор-Ота) рецитував Ервін 
Меглєм. Під час представ
лення голова „Львівського 
гуртка" Адам Трешка приві
тав між іншими останнього 
президента міста Львова — 
д-ра С. Островського. Хви
линою мовчанки зібрані 
вшанували пам'ять поляг
ли х і померлих оборонців 
Львова з 1918; 1939 і 1944 
років. 

В ОИ засудили вживання 
хемічної зброї 

Нюджерзький тижневик згадує 
про концерт Т. Богданської 

Ґрін Лейн, Н.Дж. - У 
тижневику „Юніон Лідер" з 
10-го листопада ц.р. помі
щено лист, до редакції С. 
Епстін — „Хвилюючий кон
церт". 

С. Епстін, членка Клюбу 
четвергової сеньйорської 
ліги в своєму листі написа
ла, що на концерті піяністки 
Таїси Богданської, який від
бувся 4-го листопада ц.р., 
тут в авдиторії У M-YWHA, 
вона пережила особливо 
радісно-х вил ююче почуття. 

У дальшому вона пише, 
що в програмі цього кон
церту піяністка відіграла 
„Імпромптю" Шуберта; „Ро 
ндо Капрічіозо" Мендельсо– 
на; „Токкатіну? українську 
пісню, і „Куранти" Косен– 
ка;, Думу" Довженка; „Нок
тюрн", „Фантазію-Імпром– 
птю" і „Тарантеллю" Шопе– 
на. 

„Мене огорнуло радісне 
хвилювання, коли мала змо
гу побачити і почути вико
нання цього великого талан
ту (піяністки), що \ зумів 

) 

знайти безпосередній зв'я
зок із публікою. Я чекаю, 
щоб незабаром її знову по
бачити", — висловлює своє 
захоплення українською пі– 
яністкою С. Епстін. 

КОНФЕРЕНЦІЯ В 
ПОШАНУ 

В. ЛИПИНСЬКОГО 

Ню Йорк, Н.Й. - Укра
їнський Науковий Інститут 
Гарвардськго Університету 
і Східньоевропейський Дос– 
лідчнй Інститут ім. В. Ли– 
пинського у Філядельфії 
влаштовують в суботу, 18-
го грудня ц.р., наукову кон
ференцію, присвячену 100-
річчю з дня народження 
Вячеслава Липннського в 
приміщеннях Українського 
Інституту Америки, 2 Схід 
79-та вулиця. Відкриття кон
ференції о 10:00 гол вранці. 
Конференція поділяється 
на три сесії. Головуючий на 
конференції — д-р Ярослав 
Пеленський. 

Ню Йорк, Н.Й. - Деле
гація ЗСА в Об'єднаних На
ціях закликала в середу. 8-
го грудня. Генеральну Асам 
блею розсліднти повідом
лення про те, що підтриму
вана Совєтським Союзом 
армія Етіопії провадить хе– 
мічну війну проти повстан
ців в Ерітреї. 

Це питання порушив аме
риканський делегат Кеннет 
Аделман, виступаючи в ко
місії для справ політики і 
безпеки під час дискусії про 
застосування хемічної та 
бактеріологічної зброї. Він 
назвав можливе вживання 
хемічної зброї в Ерітреї 

„тривожним дикунством та 
повторенням в інших місце
востях того взірця, який ми 
бачимо в Афганістані та в 
Південній АзіГ. Далі він 
сказав, що „є познаки, що 
вживання цієї згубної зброї 
поширюється також на Аф
рику". 

Потім комісія проголосу
вала 63-ма голосами за ре
золюцію, 20 голосів було 
проти, а 31 стрималися. За 
резолюцією голосували кра 
іни Заходу і багато країн 
Третього світу — проти 
були країни советського 
бльоку. „ -

Аджа підтверджує 
спілкування з 

Рим, Італія. — Римські 
гїГзети повідомили в середу, 
8-го грудня, що турок Мег– 
мет Апі Аджа, замаховець 
на життя Папи Івана II 13-
го травня 1981 року, який 
сидить в італійській в'язни
ці, засуджений за цей зло
чин і поранення Папи на 
довічне ув'язнення, заявив 
італійським розслідувачам 
цієї справи, що він „отри
мав інструкції" вбити Папу, 
коли він перебував у Болга
рії, а холи був у Римі, то 
болгарські агенти таємної 

поліції допомагали йому. 
Болгарія постійно запере
чує цій версії. 

Дві римські газети, „Ля 
Републіка" і „Іль TeMnoV 
писали, що в день нападу на 
Папу Теодор Ай ваз о в, ка
сир болгарського посольст
ва в Римі, був на площі св. 
Петра з пістолетом та гра
натами і мав допомогти 
туркові втекти або вбити 
його. Айвазов є тепер у 
Софії, італійська поліція 
видала розпорядження аре
штувати його. 

І 

СТАРАЮТЬСЯ ЗАПОБІГТИ 
ФІНАНСОВІЙ КРИЗІ 

Кронберг, За хідня Німеч
чина. — Високі офіційні 
представники, міністерств 
фінансів та центральних 
банків п'ятьох найбагат– 
ших країн світу відбули тут 
секретні переговори з ме
тою запобігти міжнародній 
банковій кризі. '. 

На зустрічі, яка закінчи
лася у п'ятницю, п'ять кра
їн,ЗСА, Західня Німеччина, 
Франція, Британія і Японія 
— мали погодитися зроби
ти все необхідне, щоб збіль
шити засоби позичок Між
народного валютного фон
ду. Цей фонд с головною 

міжнародною установою, 
яка забезпечує позичками у 
всезростаючій кількості кра
їни, які відчувають потребу 
допомоги, щоб могти спла
тити свої великі борги ін
шим країнам. 

На пропозицію американ
ського делегата, секретаря 
фінансів Доналда Рігена, 
високі представники також 
обговорили посилення між
народної фінансової систе
ми. Жаден з делегатів в 
конференції не висловився 
покищо про подробиці кон
ференції. 

Палата Репрезентантів схвалила 
рекордовнй оборонний бюджет 

В перестрілці згинули 
два ливанські вояки 

Бейрут, Ливан. - В сере
ду, 8-го грудня, біля Бейру
ту були вбиті два ливанські 
вояки, а один ізраїльський 
вояк був поранений у п”ятй– 
хвилинній перестрілці між 
ливанськими вояками та 
ізраїльським конвоєм. Оби
дві сторони визнали, що це 
був випадковий ізольова
ний інцидент, який зовсім 
не впливає на відносини між 
двома народами. 

Ізраїльські та ливанські 
офіцери регулярно зустрі
чаються в об'єднаній коор
динаційній комісії, де вони 
узгіднюють рухи військ та 
вирішують всякі інші проб

леми, якщо такі виникають. 
Цей інцидент був перший 

між ізраїльською та ливан– 
ською арміями від часу і з 
раїльського нападу на Ливан 
6-го червня ц.р. Він стався 
тоді, коли дві високі єгипет
ські офіційні особи — Бут– 
рос Галі, міністер закор
донних справ, і Осама ель– 
Баз, дорадник президента 
Госні Му6арака — прибули 
несподівано до Бейруту і 
провели вісім годин в роз -
мовах, і консультаціях з 
президентом. Ливану Амі
ном Гемаєлем та іншими 
високими урядовцями цієї 
країни. 

Купони для харчів потрапляють 
також у руки злочинців 

Вашінгтон. — Департа
мент справедливости добив
ся значних успіхів у бороть
бі з кримінальним надужи
ванням відомої програми 
харчових купонів, відколи 
15 місяців тому заснував 
для розслідження надужи
вань спеціяльну групу і песе
ти гаторів. Як результат цьо
го урядового наступу на 
зловживання харчовими ку
по на ми, заарештовано за 12 
місяців (кінчаючи 30-им ве
ресня) 1,170 осіб. З того 
припадає 799 осіб на дев'ять 
місяців 1982 року. 

„Більшість цих заарешто
ваних — це професійні зло
чинці, а не бідні матері, які 
перебувають через нужду 
на велфері", — сказав Джан 
Ґраціано, генеральний ін
спектор Департаменту агри– 
культури. Заарештовані зло
чинці скуповували за без– 
цінь харчові купони в убо
гих людей, які діставали їх 
правно від Уряду, і потім 
вживали зібрані купони на 
есе можливе, тільни не на 
харчі. За гроші, здобуті за 
купони, згодом купували ці 
переступники дорогі вина і 
горілки, наркотики, люксу
сові авта, а навіть екзотич
них птахів. 

Коли такий злочинець 
зібрав велику кількість ку
понів, купуючи їх за 10-20 
центів за купон, що насправ
ді коштував 1 доляр, він 
вимінював їх на готівку за 
повну вартість через нечес
ного крамаря чи у „фантом
них" крамницях. 

Нарешті цих злочинців 
розпочали ловити. Так у 
Балтіморі заарештовано 
було 20 осіб, в Гюстоні, 
Тексас, - 56 осіб. У СтеЙт– 
сборо в Каліфорнії один, 
агент розвідки, який удавав 
клієнта, „продав" двом та
ким злочинцям сім фунтів 
маріхуани за харчові купо
ни на суму 7,000 долярів. Ці 

ж два тепер заарештовані 
обіцяли згаданому своєму 
клієнтові виміняти один 
кілограм кокоїни за купони 
на суму 200,000 дол. У пів
деннії! Каролайні серед за
арештованих 34-ох осіб, які 
вимінювали купони на ре
вольвери, авта і меблі, є 
навіть один правннк. У Лас 
Вегасі заарештовано 144 
осіб, серед яких є такі, що 
міняли харчові купони за 
мешкання, а навіть за папу– 
ГУ– . . 

Ці урядові міроприємст– 
ва мають своєю метою при
пинити широкорозповсюд– 
жені зловживання в допомо– 
говій програмі для бідних 
американців, яка з року в 
рік коштує все більше і біль
ше грошей платникам по
датків: коли в 1964 році, 
наприклад, вся програма 
харчових купонів станови
ла 75 мільйонів долярів, то 
в цьому році на неї видано 
11,3 більйона долярів. 

ПАНАХИДА ЗА 
СПОКІЙ ДУШІ 

о. К. СТЕЦЕНКА 

Ню Йорк, Н.Й. - Насто
ятель катедри св. Володи
мира тут, при 160 Вест 82-Ш 
вул., о. митрат Володимир 
Базилевський відправить у 
неділю, 12-го грудня, опівд
ні Панахиду за спокій дупгі 
визначного українського 
священика і композитора о. 
Кирила Стеценка. Катед– 
ральний хор співатиме ком
позицію о. К. Стеценка „Ві
чная пам'ять". Після Пана
хиди, о годині 2:30 по полуд
ні, в залі середньої школи 
Вашінгтон Ірвінґ, при Ір– 
ВІНҐ Плейс, поміж 16-ою і 
17-ою вулицями, відбудеть
ся величавий концерт з тво
рів Стеценка в пошану цьо
му визначному синові укра
їнської землі в 100-річчя з 
дня народження. 

Вашінгтон. — Палата 
Репрезентантів у середу, 8-
г о грудня, проголосувала за 
продовження досліджень 
над виробництвом ракет
ної системи типу MX, а 
потім затвердила рекордо
внй в час миру військовий 
бюджет на наступний ріїс у 
сумі 230 більйонів долярів. 
Ці законопроекти, які потім 
пішли до Сенату, були прий 
ияті 342-ма голосами проти 
68-ох. 

Відкритим голосуванням 
законодавці вирішили схва
лити проект закону дослід
ження системи ракет MX у 
сумі 2,5 більйона долярів. 
Як відомоу, у вівторок, 7-го 
грудня. Палата Репрезен
тантів відкинула пропози
цію президента Роналда 
Регена ухвалити фінансу
вання в сумі 988 мільйонів 
долярів на виробництво пер 
ших п'ятьох ракет типу 
MX, що було значним зат
риманням цілого проекту 
ракетної системи MX. Го
ворячи про вівтіркове голо
сування, конгресмен Лес 
Аспін, демократ із стейту 
Вискансин, який є членом 
Комісії для війскових справ 
у Конгресі, сказав: „Це бу 
ло визначне голосування, 
важливе голосування. Але 
воно не означає, що проект 
системи MX — мертвий". 

Аналітики в Конгресі вва
жають, що два останні дні 
вказують на те, що В той 

час, коли законодавці ще не 
готові похоронити проект 
системи MX, вони мають 
великі сумніви щодо необ
хідності американського 
народу мати таку систему 
та щодо фінансових можли
востей здійснити її. Ці побо
ювання були підтверджені в 
середу, 8-го грудня, коли 
Конгрес заборонив Пента
гонові до 30-го квітнях ви
користати 560 мільйонів 
долярів з фондів, призначе
них на дослідження і розви
ток системи. 

Згідно з думкою конгрес
мена Джека Едвардса, рес
публіканця з Алабами, який 
очолював боротьбу за ство
рення системи MX, затрим
ка дасть Пентагонові мож
ливість і час звернутися, до 
проектантів і переглянути 
свої пляни розміщення 100 
ракет типу MX на площі 20 
квадратових миль у півден
ній частині стейту Вайомінг 

Правдоподібне затверд
ження пропозиції відносно 
системи MX залежатиме 
від того, чи Пентагон зуміє 
створити відповідну систе
му розміщення та належно
го захисту її від можливого 
нападу. Конгресмен Ро– 
налд Делламс, демократ з 
Каліфорнії, завважив, що 
вже розглядалися4 34 проек
ти щодо виробництва і роз
міщення системи MX і всі 
були відкинуті. 

ПИСЬМЕННИК В. БЛИЗНЕЦЬ 
ПОКІНЧИВ САМОГУБСТВОМ 

В КИЄВІ 

Вояки Ізраїля заклопотані 
Лондон, Англія. — Армія 

та летунство Ізраїля показа
ли добру боєздатність в 
цьогорічній кампанії в Ли 
вані, але й одночасно вик
ликали затурбовання. Пере
моги над сирійською армі
єю та ліквідація Палестин
ської Визвольної Організа
ції як військової загрози 
дещо затемнені сумнівами 
щодо останніх фаз воєнних 
ддй та їх впливу на амери
канську громадську думку. 

Вояки та молодші стар
шини в загальному відме

жовуються від вбивства со
тень цивільних осіб ляван
ською християнською мілі
цією у двох палестинських 
таборах для біженців на 
передмісті Бейруту 16-18-го 
вересня. Вони вважають, 
що причетність до того зло
чину з боку ізраїльців була 
на вищому політичному та 
військовому рівнях. Вони 
також не почувають себе 
відповідальними за зайнят
тя західнього Бейруту після 
виведення звідтіля парти
занських сил ПВО. 

У світі 
УРЯД ШВЕЦІЇ ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА Ольофа Пальме, у 
своїй першій заяві з закордонної політики після прийняття 
влади два місяці тому, повідомив в середу, 8-го грудня, 
про своє переконання доцільности створення безатомової 
зони в Европі. В заяві пропонується створити вільну від 
ядерної зброї 186-милеву полосу на кордоні, який розді
ляє Східню і Західню Німеччини. 

СОВЄТСЬКИЙ ПРЕМ'ЄР-МШІСТЕР Ніколай Тіхонов 
вихваляв у середу, 8-го грудня, совєтсько-фінські взаємо
відносини як взірець для світових відносин, обвинуватив
ши при тому ЗаХід, особливо ЗСА, в „сіянні недовір'я між 

народами". Тіхонов промовляв на відкритті металургій
ного комбінату біля фінського кордону день перед своїм 
від'їздом на триденні відвідини Фінляндії. 

ЯК ПОВІДОМИВ РЕЧНИК АМЕРИКАНСЬКОГО 
уряду в середу, 8-го грудня, ЗСА попросили уряд Срі 
Лянки відкликати свого високого дипломата з Вашшгто– 
ну як відплату за вислання із Срі Ланки відповідного 
американського дипломата. Мова йде про перших 
секретарів посольств. Кеннет Манро Скатт, мол., перший 
секретар американського посольства в Кольомбо, був 
змушений покинути Срі Лянку за нібито критичні вислов
лювання щодо президента цієї країни Джеєвардене. 

ЕНРІКЕ БЕРМУДЕЗ, КОЛИШНІЙ полковник Націо
нальної Гвардії Нікарагуа, який тепер командує від 3,000 
до 6,000 нерегулярними військами, тобто партизанськими 
антикомуністичними загонами в Гондурасі та Нікарагуа, 
заявив в інтерв'ю західнім кореспондентам: ,,Мн ніколи не 
приймемо ролі американських найманців. Ми не є 
зацікавлені в перериванні кубинських та совєтських ліній 
постачання до Ель Сальвадору. Ми є нікарагуанці, і наша 
мета — повалити комуністичний режим і встановити 
демократичний уряд в нашій країні. 

Амстердам, Голляндія 
(У1С „Смолоскип"). - З 
України наспіла сюди віст
ка, що автор багатьох кни
жок для дітей і молоді; відо
мий український письменник 
ник Віктор С. Блнзнець кін
чив життя самогубством у 
Києві в квітні 1981 року. 

Органи КҐБ і офіційні 
представники Спілки Пись
менників України старалися 
якнайдовше тримати прав
ду про справжню причину 
смерти письменника в таєм
ниці. Все ж вістка про його 
самогубство досить скоро 
рознеслася по Києві, а щой
но тепер дісталася на Захід. 

Віктор Близнець мав всьо 
го 48 років, коли його життя 
стало нестерпним після то
го, як він відносно скоро 
зробив блискучу кар'єру 
комсомольського діяча,' 
пропагандиста і члена пар
тії. Він деякий час був інст
руктором і завідуючим сек
тором преси ЦК ЛКСМУ 
(комсомолу). 

У Києві стало відомо,що 
В. Близнець був протеже 
першого секретаря правлін
ня СПУ Павла Загребель– 
ного, який зацікавив його 
літописами Київської Руси і 
заохотив зробити переклад 
найстарішого українського 
літопису „Повість времен– 
них літ". Цей переклад по
явився у „Вітчизні" (ч. З, 
1980 року). Публікація „По
вісті" у перекладі людини, 
яка закінчила лише факуль
тет журналістики Київсько
го університету і яка ніколи 
не була спеціялістом у ділян 
ці древньоукраїнської мови 
і історії, викликала протес
ти і спростування багатьох 
українських вчених — істо
риків, мовознавців, дослід

ників. Головним звинува
ченням Віктора Близнеця 
було пофальшування ..По
вісті" і пристосування її до 
теперішньої політики влади 
СССР відносно ранньої істо 
рії України. 

Деякі з цих протестних 
листів і статті опинилися в 
українському самвидаві, не 
зважаючи на те, що на них 
наложили руку партійні наг 
лядачі в редакціях „Літера
турної України" і „Вітчиз
ни .̂ 

Протести вчених проти 
перекладу В. Близнеця були 
такі сильні, що справу „По
вісти" обговорювало прав
ління Спілки Письменників 
України і в Інституті історії 
АН УССР. 

Як можна було сподіва
тися, П. Загрсбсльний боро
нив В. Близнеця (він напи
сав передмову до перекладу 
„Повісти" повну похвал на 
адресу перекладача) і дома
гався, щоб „Повість" була 
видана до 1500-річчя Києва. 

Не зважаючи на комсо
мольську кар'єру В. Близне
ця, українські письменники 
уважали його за чесну лю
дину, твори якої для молоді 
і дітей були написані в по
міркованому дусі і не були 
пересяклі пропагандою. 

У письменницьких колах 
Києва поширена вістка, що 
В. Близнець, як чесна люди
на, увійшов у конфлікт зі 
самим собою. Він жалів, що 
дав себе використати в не
чесний спосіб для „святку
вань" 1500-річчя Києва. Він. 
не бажав бути співучасни
ком видуманого ювілею 
своєї столиці, тому дещо 
більше як місяць перед ци
ми „святкуваннями" закін
чив життя самогубством. 

В Америці 
МІСЬКА РАДА НЮАРКУ, Н.ДЖ. одноголосно рішила 
покрити кошти судового процесу мейора Кеннета Гібсона 
і голови Міської ради Ерла Гарріса, яких обвинувачували 
в „поганій поведінці". Обох їх визнано невинними. Кошти 
суду виносять 477,000 долярів. 

ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА НЮ ЙОРКУ отримала 2 
мільйони долярів федеральної допомоги від Крайової 
фундації для гуманістичних наук, що є найбільшою того 
роду допомогою для подібних цілей. Інші дотації в сумі -
5,3 мільйона долярів були приділені фундацією 12-ом 
інституціям в різних містах Америки. Сума 2 мільйони 
долярів має бути заохотою до зібрання 6 мільйонів 
долярів з приватного сектора для Публічної бібліотеки. 

ПЕНТАГОН ОГОЛОСИВ СТВОРЕННЯ нового цент
рального командування для південнозахідньої Азії „для 
охорони приятелів ЗСА в тій важливій частині континенту 
перед загрозою Советського Союзу і його союзників". 
Терен, який має бути під опікою нового командування, 
простягається від Єгипту на заході до Пакистану на сході, 
від Іраку і Ірану на півночі до Південнозахідньої Азії на 
півдні. В разі кризової потреби це командування може 
зорганізувати ударну мілітарну силу в числі 230,000 вояків. 
Ізраїль не є включений в терени можливих мілітарних 
операцій, бо, згідно із заявою Пентагону, Ізраїль можна 
боронити американськими збройними силами на Серед
земному морі. 

НА ЗІБРАННІ КАРАЇБСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ провід
ників в Маямі, Фльорида, майже всі вони підтримали плян 
президента Роналда Регена в пропонованій ним „Ініціяти– 
ві караібського басейну", на який Конгрес ЗСА повинен 
асигнувати 350 мільйонів долярів для оживлення економіч 
ного життя в шістьох країнах цього басейну. Всі учасники 
конференції перестерігали перед економічно-політичною 
катастрофою, якщо Конгрес не ухвалить цієї суми. 

В РОВНОК, ВІРДЖІИІЯ, ЕНТЕН Еллер, відзначаючий 
студент в коледжі Бриджвотер, який не зареєструвався в 
поборовій службі, був засуджений на два роки „публічних 
робіт". Суддя Джеймс Торк заявив, що Еллер засуджений 
ще в серпні ц.р., але суддя завісив присуд, даючи йому 
змогу зареєструватися в поборовому бюрі протягом 90-ти 
днів, Еллер цього не зробив, тому дістав кару — 2 роки 
„публічних робіт", які буде виконувати правдоподібно в 
Медичному центрі ветеранської адміністрації в одному з 
південних стейтів Америки. -

СПЕЦІЯЛЬНА СЕНАТСЬКА КОМІСІЯ критикує Уряд 
за його недбалу перевірку афери А бекам, в яігій гім членів 
Палати Репрезентантів допустилися надужиття. Комісія 
оголосить зміст звітів щойно за десять днів. 

АДЛАЙ Е. СТІВЕНСОН, ДЕМОКРАТИЧНИЙ канди
дат на губернатора стейту Іллиной, звернувся до Верхов
ного Суду з проханням перерахувати картки до голосуван
ня у останніх листопадових виборах. А. Стівенсон доказує 
на підставі перерахувань в різних частинах стейту, що 
якщо б зробили загальну перевірку він мав би перевагу над 
губернатором Джсймсом Р. Томсоном, що виграв втретє 
більшістю 5,074 голосів на 3,6 мільйона голосуючих. 

ТАЙМС БІЧ, МАЛЕНЬКЕ МІСТЕЧКО В СТЕЙТІ 
Міссурі перед трьома роками відмовилося заплатити 
державне забезпечення на випадок повені. В останніх днях 
після сильних дощів вилляла ріка Меремек, над якою 
розташоване Тайме Біч і його мешканці втратили все, що 
мали, без можливости дістати за свою втрату відшоду– 
вання. 

С 

www.svoboda-news.com

http://www.svoboda-news.com


СВОБОДА, СУБОТА, 11-го ГРУДНЯ 1982 Ч. 235. 

СВОБОДА AlSVOBODA 
ММІИСММІ ЩОАІММЬК І Н Г V l f O K I M 0 4 , , , 

FOUNDED 1883 
Svoboda USPS (30-420 ISSN 0274-8884) is published dally except Sun
days. Mondays, and hoHdays by the Ukrainian National Association. 

Inc. at 30 Montgomery Street, Jersey City. NJ . 07302. 
Subscription: 1 year -140 .00 . в months -122.00 .3 months -112.08. 
UNA members 65Є a month. Change of address - |1.00. Make chek or 

money orders payable to "Svoboda". 
Postmaster Send address changes to: 

"Svoboda" " P.O. Box 348 " Jersey City. NJ. 07303 

Second Class Postage paid at Jersey City. N.J. 

He дозвольте, щоб грядучі 
покоління судили своїх предків! 

Патріярх Помісної Української Католицької 
Церкви. Верховний Архиєпископ і кардинал 

^ Йосиф Сліпий звернувся листом, що датований 
11-го листопада 1982уВатикані, др головного 
предсідника УНСоюзу д-ра Івана Флиса, щоб 
той ужив ,,всього свого авторитету, щоб привер
нув дух взаємопошани та будуючу співпрацю" в 
українській розсвареній громаді в Америці. 
Патріярх, підтримавши Звернення Ієрархів 
Української Католицької Церкви в ЗСА до 
вірних, зокрема до провідників усіх організацій і 
товариств з 8-го вересня 1982 року .закінчив 
свого листа до д-ра Івана Флиса таким 
драматичним державницьким зворотом: ,,Не 
дозвольте, щоб грядучі покоління судили своїх 
предків за те, що своїМи руками розбивали 
єдність народу". У відповідь, головний предсід– 
ник УНСоюзу запевнив Патріарха, що „ми, як і 26 

.. других організацій, котрі належать до Комітету 
за Правопорядок в УККА, продовжуватимемо 
далі наші зусилля для того, щоб - як це сказано 
в листі Вашої Святости - привернути дух взає
мопошани і будуючу.співпрацю в нашій громаді". 

Блаженніший Митрополит Української Пра
вославної Церкви в ЗСА Мстислав, приєднав
шись з найбільшим признанням до Звернення 
Ієрархів Української Католицької Церкви в 
справі потреби єдности в нашій громаді, поста
вив точку над , і " , хто властивоту єдністьзагирив. 
В ..Українському Православному Слові" за 
листопад-грудень 1982, органі Православної 
Митрополії, у статті, підписаній ,,МСМ", читає
мо: беремо на себе відповідальність за 
свідчення, що др сьогоднішньої темної ночі в 
житті української громади в ЗСА... довели 
провідники так званого „визвольного фронту".." 
У своїй відважній, сповненій шляхетного обуре
ння статті-заяві, Первоієрарх Української Пра
вославної Церкви в ЗСА таврує тих, які „став
лять Богові свічку й чортові огарок", обурюється: 
на „лицарів зашийного абсурду" і доходить до' 
висновку, що „комусь дуже залежить на тому, 
щоби обернути українську громаду у вільному 
світі на мовчазну отару з одним „батьком провід
ником типу Каддафі. Треба нарешті розпочати 
Самоочищення і лікування української людини 
від присущої їй злоякісної прикмети непротив
лення злу". 

Ці три документи не єдині, які стосуються 
цієї самої справи - роздору в українській 

,ч громаді в ЗСА, що його започаткував XIII КонГ– 
^ , рес Українців Америки з 10-12-го жовтня 1980 

року у Філядельфії. Перше яскраве світло на той 
Конгрес кинув цикл статтей д-ра Івана Флиса п.з. 
„Безславний Конгрес", де з'ясовано причини, 
чому делегати 27-ох членських установ і органі
зацій залишили залю пленарних нарад Конгресу 
на знак протесту проти способу зорганізування і 
ведення того Конгресу. Опісля були.комунікати 
Комітету за Правопорядок в УККА, була заява 
Екзекутивних Комітетів УНСоюзу і Братського 
Союзу, був комунікат Проводу заснованої подк. 
Євгеном Коновальцем Організації Державного 
Відродження України (ОДВУ), була обширна ста 
ття-заява головного предсідника Союзу укран– 
ців католиків „Провидіння" о. шамбеляна Сте– 
фана Чомка. Всі ті комунікати, заяви і статті 
йшли по лінії вимоги наших Владик з Патріархом 
У.проводі - Що національно-державна рація Ук– 
-Срни вимагає, щоби українська вільна громада у 
ЧЗяспорі. з її найбільшим поселенням в Америці 
була з'єднана. 

І в отих різних комунікатах і серіїстаттей, що 
підтримували ідею єдности. спростовувано 
лрерізні фальшиві твердження і легенди про 

фСТ-ановище існуючої опозиції супроти теперіш– 
йріфого проводу УККА і з'ясовувано конкретну 

ї'ЛіІятформу, на якій повинно прийти зговорення 
та приверненая тієї єдности в УККА, яка існувала 
на протязі 40-ка років і від часу XII Конгресу за 
головування трьох екзекутивних віцелрезиден– 

- тів, аж поки став урядувати головний предсід– 
- ник Української Народної Помочі. Цією плятфор– 

0ЛЛОЮ був і є поворот до теорії і практики, що УККА 
і `g?a своїм статутом є поза - і понадпартійною гро– 
Bjff мадською організацією організацій, які добро

вільно туди належать, мають власні суверенні 
статути і не можна майоризувати їх ні в одній 
Справі ні одним партійно-політичним середови– 

' щем. Не йдеться про ротацію, не йдеться про 
ідеологію - ідеологію визначує статут і факт 
що членами УККА є ті. які визнають принцип 
державної самостійности України за 4-им універ
салом. Алеж зразу ж після XIII Конгресу почала
ся, гостра критика всіх тих, які не захотіли пого
дитися на зламання більшістю делегатів XIII 
Конгресу статуту УККА, як організації самостій
них організацій, із статутовою місією репрезен
тувати українську громаду в ЗСА перед властя
ми. т'а не накидувати всьому членству УККА тако– 
гопроводу і таких постанов, що їх частина членів 
не хоче. 

; У листі д-ра І. Флиса промовчано, що в офі
с н о м у органі того середовища, яке захопила 

провід в УККА, вох, що не належать до того сере 

Теоретично Ленін був за 
пацифізмом, як програмою 
революційної пролетарсь
кої партії. Він знав, що маси 
втомлені Першою світо
вою віяною. Усе таки далі 
нагадаємо цитату: Але 
ніколи я не заперечував ви
користання пацифістів для 
розкладу буржуазії". (З лис
та Леніна до Г Чічеріна, 16-
го лютого 1922 ). 

Без огляду на загальну 
безтурботність Заходу чути 
окремі поважні голоси за– 
хідньоі історіософської та 
політологічної публіцисти
ки, яка б'с у дзвін тривоги 
над становищем світу. Ця 
публіцистика мало, або й 
зовсім не впливає на рішен– 

I ня гльобальних проблем. 
! Тому головна тема залиша
ється - обміркування пля– 
нетарної необхідности сп– 
ротиву тоталітарній експан
сії. Себто як противитися — 
силою, чи якимось іншим 
способом. Якщо спротив 
силою, то треба стати про
ти комунізму там, де контр
атака Заходу не викличе зав
зятого спротиву Москви — 
отже в Латинській Америці, 
Африці, де-не-де в Азії. 

Андрій Сахаров, до ду
мок якого прислухається 
світ — прихильник невжит
тя сили для побороння тота
літаризму Совєтського Со
юзу. Конкретно він пише 
так:..заклик до нових рево
люційних зривів та інтер– 
іенцій був би божевіллям і 

величезним злочином у на
шому нестійкому світі, який 
стоїть на порозі термоядер
ної прірви. Я переконаний, 
що необхідний чисто Мо
ральний рух з метою підго
тувати свідомість людей до 
основ і засад демократрнч– 
них і плюралістичних пере
творень. Це потрібно Совет– 
ському Союзові і цілому 
людству". . 

Чи роздумування над 
тим, що етичне, а що ні, рух 
спротиву без фізичних сил 
- єдина форма поборений 
тоталітарної сили? 

-Якщо повернемося до Со– 
вєтського Союзу, то рево
люція „знизу" була б боже
віллям. Партія утопила б.її 
буквально у крові. 

Є голоси іншого характе
ру, які бояться революції 
знизу - без'огляду на П 
ВІСЛІДЙ" — це кропивші те– г 

Михайло Кучер 

ПАЦИФІЗМ - НЕБЕЗПЕЧНА 
ЗБРОЯ МОСКВИ 

pop тих, хто досі був об'єк
том терору. 

Масовий спротив у СССР -' 
теоретично можливий тіль– і 
ки після довгої теоретичної 
підготови, конспіративної 
відповідальної роботи. І 
навіть тоді нема жадної 
певности, що вулкан крови 
не вибухне із страшною 
силою. Варіянт чеських і 
польських випадків не відпо
відає Совєтському Союзові. 
Тоді Мадярщнна? 

Сьогодні двигнути совєт– 
ські маси на революцію 
неможливо. Причин до то
го аж забагато. 

Сахаров хвалить совєт– 
ських дисидентів за те, що 
вони не мають політичної 
мети і не хочуть практично 
влади, бо й не змогли б її 
виконати, Тоді не маємо від
повіді на питання — бажана 
нам чи не бажана револю
ція у тоталітарних умовах. 
Це відноситься і до Польщі, 
і до Чехо-Словаччини. 

Якби не збройна інтервен
ція Совєтського Союзу у 
Польщі, давно вже вибухла 
б антикомуністична, антн– 
совєтська революція. З 

Без огляду на пасивність 
Заходу Кремль старається;; 
мирним шляхом захопити; 
все більше вільного світу; 
Москва не хоче дати можл и; 
вости країнам Третього сві
ту мирним еволюційним 
шляхом розв'язати свої про) 
блеми і штовхає ті країни на 
шлях революцій. Тому світ 
стоїть перед великими тур–' 
ботами, його чекають жор--– 
стокі катаклізми. 

СовєтськиЙ Союз насту–: 
пас — фізично, поменшує 
простір вільного світу, роз-– 
кладає дезінформацією ^ 
пропагандою нестійкі еле–' 
менти Заходу та практикує 
терор на світову скалю. 

Захід попав у транс, він не 
хоче прокинутись. Потріб
но викликати почуття ґльо– 
бальної небезпеки. Тут не̂ ! 
можна себе заспокоювати 
„долею". Здебільшого „ДО' 
лю" окремої людини і наро
дів можуть змінити самі, 
люди. Але. це не ВІДНОСИТЬ
СЯ до країн із тоталітарною! 

владою. Реалізувати волю 
дюдини в партократичній 
диктатурі — просто немож

ливо. Сахаров каже, що 
йому хочеться вірити ніби 
бажання миру охоплює усіх 
людей. Справа в тому, що 
він не певен, йому хочеться 
вірити. Очевидно він не пе
вен у владі СССР. 

Москва цинічно експлуа
тує на Заході бажання ми– 
Ку. Тим „бажанням миру" 

Іосква оправдує все нега
тивне в середині СССР, оку
пацію Чехо-Словаччини та 
Афганістану і розчавлення 
бажання хоч обмеженої сво
боди в Польщі 

Бажанням миру Москва 
виправдує, свою божевіль
ну екологічну політику, ни
щення природних багатств 
СССР, затруєння води і 
повітря, винищення Кар
патських лісів, розорення 
цілини, що спричинило пі
щані бурі, які дійшли до 
Болгарії. 

Захід дається вловити на 
совєтський шантаж і дема
гогію, підтримує кампанію 
проти американських ракет 
в Европі. А обиватель дрі
має шість - сім годин денно 
перед блакитним екраном і 
несвідомий того, що Заходо
ві вже нема куди відступати 
та повірив, що питання роз
зброєння найважливіше, ча
сто це одностороннє роз
зброєння Заходу. А озбро
єння залишає Москві. 
і Москва з 1943 року по
вільно, може непомітно для 
Заходу, йде від перемоги до 
перемоги. І той наступ на 
Захід оснований на знанні 
психології противника, на 
його байдужости, бракові 
волі до спротиву. 

Захід гуманний і часто 
висилає совєтським 
комуністам ліки,.їжу, маши
ни і величезні кредити в гро
шах, але зовсім не цікавить
ся, що з посланим стається. 
Воно ніби послане народо
ві. Але в дійсності послани
ми товарами розпоряджа
ється уряд та розпреділяє їх 
адміністративному апара
тові, КіБ'та армії. Таким 
чином гуманвігй Захід сво

єю допомогою посилює гно
блення народів. 

Совєтський Союз дбай
ливо плекає західній паци
фізм, розбурхав, заініцію– 
вав і дав кошти на грандіоз
ні антинуклеарні демонстра
ції. Тоді виголошено сотні 
антинуклеарннх промов, в 
основі яких лежало „дума;І– 
ня порожніми кальоріями". 
І одночасно Москва у себе 
арештовує тих, хто протес
тує проти нуклеарного оз
броєння. 

Як же на таке дивиться 
громадянин Совєтського 
Союзу. Він виховався у пере
конанні, що І) Влада в сус
пільстві належить клясі і 
служить інтересам тієї кля– 
си; 2) Жадні великі реформи 
неможливі без зміни правля
чої кляси; 3) Правляча кля– 
са не віддасть влади без 
боротьби. 

Вихід тоді один — зброй
не захоплення влади, себто 
революція. Пролетаріят на 
Заході не виявляє бажання 
робити революції. Це при
мусило комуністичні партії 
на Заході прийняти тактику 
приходу до влади парламен
тарним шляхом,на що Мос
ква також мусила погодити
ся. 

Як такий погляд чи такти
ку застосувати до СССР? 
Там влада теоритнчно нале
жить робітникам і селянам. 
Це загіпнотизувало наївних 
лівих лібералів на Заході — . 
необхідно наслідувати со
вєтський зразок у себе. Міль
йони замучених, або „пере
виховання" інакодумаючих 
при допомозі психіятрії до ' 
якоїсь міри неприємні, але в 
обличчі „великої мети" — 
це „дрібні непорозуміння". 

Парляментарних спосо
бів боротьби в СССР нема, 
тому залишається створен
ня нелегальних організацій 
з метою повалення влади. 
Шансів на успіх такий спо
сіб не має. Тоді нема виходу, 
нема надії на зміну? Є тіль
ки один шлях — демократи
зація суспільства при збере
женні структури влади. А 
реальний поступ в суспільс– 
тві-переміна ідей? Совєтсь
кий Союз стоїть перед тими 
самими проблемами; перед 
якими стояла Росія XIX 
сторіччя. Та сама централі– 

(Продовження на.сти.ЗХ 

(В.Д.) В Українській гро
мадськості вже віддавна 
створилося поняття, що аме– 
риканські жиди є сильно 
об'єднані і діють як один 
солідарний фронт в обороні 
жидівської держави, якою є 
Ізраїль. На ділі воно так не є . 

В „Ню Йорк.ТаймсГ з 
неділі, 5гго грудня, появи
лася довша стаття Кеннера 
А. Бриґґса про полеміку виз– 
начного американського 
рабина Александра Шінд– 
лера. голови Зреформова– -
них жидівських синагог в 
Америці, зі сіоністами, про 
окремішність ( між релігій
ним жидівством і політич
ним сіонізмом. Згаданий 
рабин, заявляючи свою-під
тримку Ізраїлеві, закликав 
американських жидів до 
вияву „нашої власної іден
тичності!" в окремому від
ношені від Ізраїля. Він та
кож закликав, щоб амери
канські жиди присвячували 
більш уваги бідним прошар
кам американського сус
пільства. 

АМЕРИКАНСЬКІ ЖИДИ МІЖ СОБОЮ 
ської інвазії Ливану, в якій Виступ рабина Шіндлера 

. мав місце на конвенції Аме
риканських гебрейських кон 
ґрегацій у Денвері, Коло., 
де відбулися палкі дискусії у ' 
питанні загального відно– І 
шення американського жи– j 
дівства до Ізраїля. . ," А 

На думку Рабина Шіндлер членство поширює підтрим 
ра„велнка більшість амерн– ку Ізраїля в політичному і 
канських жидів визнає нело
гічне рівняння — що „юда– І 
їзм рівняється сіонізмові, 
рівняється Ізраїлеві", а так 

прихильники Шіндлера кри
тикували, а сіоністи оборо
няли політику Бегіна. 

Представники американ
ських жидівських організа
цій — прихильники сіоніз
му — твердили, що їхнє 

не повинно бути! 
„Для багатьох американ– 1 

ських жидів, - говорив 
рабин Шіндлер, —держава ', 
(Ізраїль) стала синагогою, а І 
її прем'єр міністер став го– j 

економічно-фінансовому се
нсі, пригадуючи, що тепер 
великі потуги світу почина
ють ізолювати Ізраїль, го
ловно після інвазії Ливану. 

До тих „великих потуг 
світу" сіоністи зарахову
ють З'єднані Стейти Амери
ки та країни Західньої Евро– 
пи, які гостро критикували 

ловним рабнном. їхні погля– нещадне бомбування Бейру 
ту, під час якого вбито сотні 
невинних цивільних людей. 

Як відомо, на днях Дер
жавний департамент ЗСА 
ростро запротестував проти 
намагання Конгресу підви
щити фінансову допомогу 
Ізраїлеві до суми 45- міль
йонів долярів. Причиною 

ди про внутрішні і міжнарод
ні питання дуже часто фор
мулюються цим, що є доб
ре, а що не добре для Ізраї
ля" - продовжував Шіндлер. 

Дальша дискусія між жи
дівськими провідниками 
велася на тему моральнос
те і неморальносте ізраїль– 

такого застереження Уряду 
є побоювання Державного 
департаменту, що збільше
ння фінансової допомоги 
Ізраїлеві принесе зменшен
ня допомоги Америки ін
шим країнам, як, наприклад, 
Пакистанові чи Ель Сальва
дорові. А цього роду крок 
арабські країни можуть ін
терпретувати - як одобре– 
ння Америкою ізраїльської 
інвазії Ливану. 

Отже, підтримка амери
канських жидів політики 
голови ізраїльського уряду 
Менахема Бегіна в ніякому 
разі не є загальною політи
кою американського жидів– 
ства. Повстають групи жи
дівських інтелектуалів, які 
накликають своїх однодум
ців до ревізії своїх поглядів і 
відношення до Ізраїля. До 
цього накликає також ра
бин Шіндлер, який настоює 
на цьому, щоб американсь
кі жиди переводили основ
ну „перевірку своїх душ" у 
питанні відношення понять 
жидівства і сіонізму. 

ПРО ЦЕ І ТЕ 

Про справжні і несправжні 
традиції 

Ми так залюбки чвани
мося тепер тим, що плекає
мо пильно та прищеплює
мо-молоді наші давні тра
диційні звичаї. На цю тему 
появляються постШно стат,– 
ті, книжки, доповіді, а пра
ця Олекси Воропая про ук
раїнські народні звичаї та 
обряди - це настільна кни
га всіх любителів народної 
традиції. 

Не зважаючи на зворот 
до етнографії, до всіх дав
ніх звичаїв українського се
ла, з яких багато має свій 
початок ще у поганських 
часах, можна завважити 
щораз частіше різні відхи
лення, зміни, а то і присто
сування чужих звичаїв до 
наших обрядових святку
вань. Тут не маємо на думці 
певних конечних „модерні
зацій", що мусять наступи
ти, коли стараємося пере
водити справжні звичаї села 
не призначені зовсім для мі– 
щухів, якими сьогодні ми 
усі є. Нам ідеться про ці 
інші надбання, які ми з рока
ми перебування поза рідни
ми землями собі частенько 
присвоюємо та ще і стараємо 
ся пояснити молоді, що це 
не нащі „традиційні"' зви
чаї. - - - : 

На жаль,інтерпретація 
української етнографії - та 
традиції — це майже такий 
„камінь предткновенія" як 
правильне вживання україн
ської мови. Здається, що у 
нас тепер, що один то. епс– 
ціяліст, а кожний має „свою" 

мову і „свою" традицію. До 
того кожний глибоко пере
конаний, що він найкраще 
знає, що правильне, а що ні. 

У висліді повстає сумато– 
ха а то й непорозуміння по
між нащадками окремих 
областей України, а той хто 
бажає ще вивчити від бать
ків чи дідів як „це колись бу
ло", не знає на яку стати. 

Таке явище особливо мож
на завважити при нагоді 
весіль чи похоронів, але 
також інші народні традиції 
переходять несподівані ме
таморфози. 

Хочеться звернути на це 
увагу, зокрема тепер, коли 
входимо в цей загально– 
святкований всі ми період, 
що закінчується у чужих 
Різдвом і Новим Роком, а в 
нас Водохрнша\и 

До речі ми вже в нього всту
пили Андріївським вечором, 
що ось вже за дверима і на
певно в не одній громаді чи 
а не одному молодечому ук
раїнському гурті буде особ
ливо святкований під кінець 
цього тижня. 

Пам'ятаймо, що нашій 
молоді можна передавати 
лише ці традиційні звичаї, 
які є справді українськими, 
а при тому треба нам докон 
че дати до них точне та дос
товірне вияснення, підперте 
доказами, а не лише нашою 
пам'яттю, яка може підвес
ти навіть найбільших „знав
ців". 

О-КА 

Успішний концерт у Торонто 
У Торонто відбулася ве

лика музична подія. У неділю 
21-го листопада ц.р., захо
дами Українського Оперно
го Товариства, відбулися 
дві прем'єри двох великих 
музичних творів. Світова 
прем'єра 4-ої „Української" 
симфонії Юрія Фіяли, од
ного з найвизначніших ка
надських композиторів, та 
північно-американська пре
м'єра кантати-симфонії Лю– 
дхевича „Кавказ" до слів 
Шевченка. ” 

Виконавцями були сим
фонічна оркестра та Укра
їнський Оперний Хор, якй– 
мкдиригував маестро Воло
димир Колесник. Концерт 
відбувся у заповненій, новій 
модерній,недавно відкритій 
концертовій залі Рой Том– 
сон гол. 

Концерт почався 4-ою 
Симфонією Юрія Фіяли в 4т 
ох частинах, яку компози
тор написав у 1973 році на 
замовлення Сі-Бі-Ес. Хоч 
твір цей уважають атональ
ним, (значить не належить 
він до жадної тонації, як 
дур, моль чи подібне), укра
їнські мелодії, які Фіяла 
використав у цій симфонії'є 
тональні, можна їх пізнати, 
не втратили-свого характе
ру. Тільки гармонізація та 
співзвучання інструментів, 
як і ритм роблять цей твір 
модернкч і через цю цікаву 
комбінацію модерного і ме
лодійного, цей твір дуже 
сприятливий для вуха слуха
ча. Ліричні-сиівучі мелодії, 
які Фіяла цікаво переносить 
від одного інструмента до 

другого, часом у формі фу– 
гато, є переплетені легкими 
танковими мелодіями з ти
повим темпераментним рит
мом українського танцю. 
Також контраст звучання — 
повної оркестри і камерно
го характеру додають тво
рові різноманітність. 

Світова прем'єра 4-ої сим
фонії Юрія Фіяли була дуже 
успішна, дякуючи маестро– 
во Володимирові Колесни– 
ку, защопубдіка нагороди
ла диригевта бурхливими 
оплесками. А як на залі 
піднявся присутній компози
тор Юрій Фіяла, і о вся заля 
піднялася у щирих оваціях. 

У другій частині програ
ми була північно-американ
ська прем'єра кантати-сим
фонії для хору і оркестри 
Людкевича — „Кавказ". 

Твір дуже вибагливий, 
складний, вимагає надзви
чайно доброго хору. Наш 
Оперний Хор вив'язався зна
менито. Чистота інтонації, 
дикція, динаміка, нюанси.... 
„Кавказ" ми слухали зі за
хопленням, сльозами в очах, 
гордістю... Як хтось мав 
змогу чути „Кавказ" на пла
тівці з України, де диригує 
М. Колесса. то відчув наче 
це два різні твори. „Імпор
тований" „Кавказ" не має 
темпераменту, динаміки, не 
пориває. А Колесник взяв 
такий переконливий темп, 
він так глибоко відчув зміст 
і поета і композитора, що 
слухач цілим своїм єством 
відчув глибину, драму та 

(Продовження на ст. 3) 

m 

довища зараховано до „дияволів" та себв охри– 
щено, як „янголів". Але в статті Первоієрарха 
УПравославної Церкви правильно стверджено, 
що з „лабораторії" середовища, яке вирішило 
підпорядкувати собі всю зорганізовану громаду 
в діаспорі „виходять отруйні випари, спрямовані 
передусім на нищення передових і офірних у 
нашій громаді людей, на оплюгавлюваннязаслу
жених патріотів, а в тому числі й на найвищих 
церковних становищах...'^ 

„Куі боно" - у чию користь?! Після 30-6ЇК6н-
. вен ції УНСоюзу, коли програв табір „янголів" -
органи „дияволів" не вдарили в тріюмфальний 
тон. Навпаки, зберегли поміркованість, стверди
ли, що ,,ніхто не програв, і ніхто не виграв, 
виграла союзова ідея". І ніхто не ображав, не 
було персональних випадів. Роїлося 1 роїться від 
них в органах того націоналістичного табору, 
який зове себе революційним, але насправді 
веде революцію тільки супроти рідних земляків 
на поселеннях в діаспорі, всіх тих, які словом і 
ділом засвідчили свій самостійницький світог
ляд. Опозиція, зорганізоване^ комітеті за Право
порядок в УККА раз-у-раз закликала до компро– 
місової полагоди конфлікту. Але існує польська 
приповідка: „мувіл дзяд до образу, а образ до 
нєго ані разу" - наші селяни казали, „говорить 
чоловік до стіни". 

Історик українського поселення не помине 
отих закликів, і прирівняє їх до дійсности у 
громаді і признає рацію Первоієрархові Україн–. 
ської Православної Церкви, що „комусь дуже 
залежить на тому, щоб обернути українську гро
маду у вільному світі на мовчазну отару зоднИм 
'батьком провідником' типу Каддафі". 

Роман Гуглевич 

' 

КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА 
В НЮ ЙОРКУ ТА її ДОСЯГНЕННЯ 

Від 3! літ на теремі Ню Йорку існує перша й найстарша 
українська кредитова кооперативи на вільній землі Вашін– 
ґтона, а саме Федеральна Кредитова Кооперативи ..Само
поміч" у Ню Йорку. 

Хоч економічна ситуація в країні все ще неустабілізо– 
вана й 'багато щадниць, а то й американських поважних 
банків, було опинилося в труднощах, наша українська кре
дитова кооперативе ніколи не відчувала будь-яких фінан
сових/труднощів, а навпаки; вона розвивалася й розвива
ється правильно й добивається щораз то кращих успіхів. 

' Це наглядно показує аналізи фінансових звідомлень 
нашої кредитівки. ЦІ звідомлення між іншим показують, 
що її активи зросли на протязі останніх 12-ох місяців на 
7,582,244.34 дол. і на кінець місяця вересня б.р. досягли вже 
суми 44,671,279,06 дол., себто округло 45-ти мільйонів. 
Рівночасно інвестиції зросли на суму 5,524,352.58 дол. і 
досягли 27,601,273.75 дол: 

Наша кредитівка не відчувала будь-яких труднощів в 
уділюванні позичок і в останніх 12-ох місяцях видано но
вих позичок на 5,167,808.87 дол. - так, що сума уді
лених позичок від початку існування нашої креди
тівки досягнула на кінець місяця вересня б. р. 67.749. 
797.61 дол. Це були в першій мірі моргеджеві позички на 
закупно реальностей. При тому треба підкреслити, що всі 
позички завжди уділювано на корисніших умовинах, як у 
американських банках, включаючи зовсім безплатне за
безпечення позички на випадок смерти чи тривалої 
непрацездатности довжника до висоти десяти тисяч доля
рів (10.000.00 дол.). 
т Після сплати позичок на суму вище трьох мільйонів 
на протязі останніх 12-ти місяців, фонди ульоковані в 
позичках виносили на кінець вересня б.р. 16,349,876.67 
дол.,.себто Ha_l.867.003.22дол. більше, як на кінець місяця 

вересня минулого року. 
Ощадності зросли на протязі останніх 12-ох місяців на 

6,804,019.26 дол. і досягли суми 40,487.938.15 дол. 
Ця сума охоплювала ось такі роди ощадностей: 

звичайні -ощадності з правом на зовсім 
безкоштовне життєве забезпечення до 
висоти 2,000. дол s 22,088,484.25 
6- місячні сертифікати 12,875,843.60 
ЗО -місячні еертифікати 2,712,867,13 
З-місячні сертифікати 207,209^15 

12 -місячні т.зв. „All Savers" 1,555.123.40 
індивідуальні пенсійні конта - IRA - 628,880.27 
т.зв. „Share Draft Accounts" - 356,837.40 
перехідні рахунки 63,142.95 

j Згаданий зріст ощадностей стосується у першій мірі 
,високо-відсоткових сертифікатів. Це спричиняє зріст диві
денди в біжучому році на 574,899.44 дол., за перші три 
чвертьріччя. Коли в минулому році виплачено було по 
кінець вересня суму 2,095,098.36 дол., то в біжучому році 
сума виплаченої дивіденди досягнула 2,669.997,80 дол. 

Наша кредитівка не мала найменших труднощів у 
виплаті цієї дивіденди, бо й приходи в порівнянні з 
попереднім роком збільшилися на 725,087.47 дол., за час 
трьох перших кварталів і досягнули по кінець місяця 
вересня б.р. суми 3,532.605.54 дол., коли видатки за той сам 
час збільшилися тільки на 96.184.77 дол., і виносили тільки 
500,443.82 дол. 

У висліді цього по кінець місяця вересня б.р. осягнено 
чистий дохід У сумі 362,163.92 дол. - на 54,003.26 дол. 
більший в порівнянні з попереднім роком. 

Цей чистий дохід уможливлює дальшу розбудову до
даткових резерв, які й так по кінець вересня біжучого року 
досягнули суми 2,287,177,41 дол., зміцнюючи фінансові 
основи нашої кредиті вкн й забезпечуючи її перед евентуаль
ними втратами в майбутньому. 

Не без значення є й те, що наша кредитівка корнстає 
так само, як і всі американські банки, з федерального 
забезпечення всіх ощадностей до висоти 100,000.00 дол., на 
кожного члена. 

Отже наша кредитівка ..Самопоміч" у Ню Йорку 

^ , , (Дродовженшина ст. 3) 

- . 



Ч. 235. w 
СВОБОДА, СУБОТА, 11-го ГРУДНЯ 1982 -

СОЮЗОВЦІ! ЦЬОГОРІЧНА ОСІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНА КАМПАНІЯ ПРИНЕСЛА ДОСІ 450 ЧЛЕНІВ. ЩЕ БРА
КУЄ 550 ЧЛЕНІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НАШОЇ МЕТИ, А САМЕ ЗДОБУТТЯ 1,000 ЧЛЕНІВ. ТОМУ ДОКЛА

ДІТЬ УСІХ ЗУСИЛЬ ДЛЯ ДОПОВНЕННЯ ЦЬОГО ЧИСЛА, ЩОБ З ПОВНИМ УСПІХОМ ЗАКІНЧИТИ ЦЕЙ 
КОНВЕНЦІЙНИЙ РІК УКРАЇНСЬКО ГО НАРОДНОГО СОЮЗУ. 

Кредитова... 
(Продовження зі стор. 2) 

розрослася на протязі свого З і-річного існування до того 
ступеня, що стала найпевнішнм місцем, де наші члени 
можуть спокійно складати свої ощадності, як також най
кращим джерелом кредиту для наших людей на догідних 
умовинах сплати боргу. 

А крім того не можна промовчати факту, що коли від 
американських банків, у яких складені мільйони українсь
кого гроша, наша спільнота ще ніколи не отримала ні 
сотика на підмогу для наших організацій - то наша 
кредитівка рік-річно внаснгновує поважні суми на підмогу 
для наших шкіл, молодечих, культурних, мистецьких і 
інших громадських організацій, без яко! вони, можливо, 
не змогли б існувати чи правильно розвиватися. 

У минулому році наша кредитівка „Самопоміч" у Ню 

ҐАЛЕРІЯ ,,МАЯНА' 
в 21 Схід 7-ма .ул. - НЮ йорк, Н. Й. 10003- Твл.. (212) 477-2714 

РІЗДВЯНА ВИСТАВКА 
СЛАВИ ҐЕРУЛЯК 

і від 1 7 - г о г р у д н я - 1 5 т о с ічня 1983 р. 
Відкриті - п'ятниця, 17-ГО грудня 1 И 2 р , гад. 7-ма я м . 

Гелерів відкрита від гад. 1-в-оІ веч. кожного дня. 
Закрито в понеділки. 

Станична Старшина Пластово! Станиці 
вНюЙорку 

повідомляє, що 

в суботу, 18-го фу дня 1982 p., о год. 2-ІЙ по пол. 
загостить до Пластового дому 

СВЯТИЙ МИКОЛАЙ 
Запрошується до участи не лише Пластунів, але та
кож Українську Дітвору міста Ню йорку та околиці. 

Небесна канцелярія буде відкрита 
в Пластовому Домі при 144 Друга Авеню від 10-ої год. рейку. 

ш 
В неділю, 19-го грудня, ВІД 10-2-ОІ по пол. 

у великій залі Пластового Дому відбудеться 

РІЗДВЯНИЙ ЯРМАРОК ПЛАСТУНОК 
на який вони сердечно запрошують 

Українське Громадянство. 

ітащт^шттатшщшвщщщттв 
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ АМЕРИКИ 

ПЕРШИЙ КОНЦЕРТ 
ЗІ СЕРІЇ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ 
Американська прем'єра композицій 

Григорія Сковороди 
д л я Х О Р У і СТРУННОГО ТРІО 

„ПАСТУШКИ МИЛІ" 
з нагоди 260-річчя його уродин 

Також „ВЕРТЕП" І „НОКТЮРН" 
Миколи Лисенка 

Неділя, 19-го грудня 1982 p., год. 4-та по пол. 
Ukrainian Institute of America, Inc. 

2 East 79th Street " New York. N.Y. 10021 

Йорку виплатила була нашим організаціям суму 39,330.00 
дол., а в біжучому році вже по кінець вересня б.р. видала 
субсидій на лучну суму 25,827.50 дол., як слідує: 

1) Академії св. Юра в Ню Йорку S 8,600.00 
2) Школам Українознавства: 

Т-ва „Самопоміч" в Н ю Йорку. 1,360.00 
Осередку СУМА в Ню Йорку 1,202.50 

3) Школі Кобзарсько мистецтва 
в Ню Йорку 850.00 

4) На виховання молоді, а саме: 
Організації Української Молоді Пласт .... 1,550.00 
Спілці Української Молоді - СУМА 1,150.00 
Об'еднаню Демократичної 
Української Молоді 200.00 
Українському Золотому Хрестові — 

на табори 200.00 
Українській Спортовій Централі 300.00 

5) На виховання молодих священиків;, а саме: 
їх Блаженству Патріархові Йосифові 

в Римі 1,000.00 
Духовній Семінарії в Стемфорді 1,000.00 
Новіціятові ОО. Василіян в Глен Кові 1,000.00 
Іншим 600.00 

6) Т-ву „Самопоміч" на видавництво 
„Наш Світ" 3,205.00 

7) На допомогу українцям у Польщі 1,00.00 
8) Світовому Конгресові 

Вільних Українців 1,000.00 
9) Українському Музеєві в Ню Йорку 1,000.00 
10 Об'днанню Українських Православних 

Сестрицтв 100.00 
11 Українському Студентському Клюбові при 

Колюмбійському Університеті в Ню Йорку 200.00 
12 Іншим організаціям і установам 310.00 

Разом ..525,827.50 
Так отже наша кредитівка — це вже повновартний, 

сказати б, український банк опертий на кооперативних 
засадах. А при тому вона стала поважним чинником у гос
подарському й громадському житті нашої великої 
української громади. На те повинні звернути увагу ширші 
кола нашого громадянства й масово включитися в члени 
цеї кредитівкн. 

Пацифізм... 
(Закінчення зі crop. 2) 

зова'на бюрократія, непова
га до права, особи, нетерпи
мість до ідей. Психологія 
советського бюрократа та
ка сама, як психологія бю
рократа царської Росії. Як
що совєтські бюрократи 
знайомляться з революціо
нерами царської Росії, їхні 
симпатії по стороні жандар
мів III відділу, з додатком 
зневаги за наївність. Після 
заслання Ленінові царська 
влада зараз дала закордон
ний паспорт і він поїхав 
робити /революцію. 

Щоб зміни були можливі 
— необхідний сильний сус
пільний натиск на владу у 
напрямі реформ. Якщо ж 
суспільство плазує перед 
владою — витворює тира
нію, руйнуючий екстремізм 
та большевизм. А стабіліза
ція тоталітаризму шлях до 
катастрофи. Загнивання зай
шло глибоко. Невідомо, 
коли настане вибух. Наслід
ки будуть' жахливі. СШНиЙ 
страх перед думкою, спро
тив політичній та економіч
ній лібералізації ведуть до 
прірви. Комуністична вла
да повторює помилки ди
настії Романовнх. Оповіда
ють про такий випадок. Один 
дисидент сказав каґебістовї 

— при царі було більше 
свободи як тепер. Кагебіст; 
відповів — і ось докотилось.' 
до революції. 

Забагато свободи не погу
било імперію Романовнх^' 
Знищило імперію невміння' 
і небажання своєчасно роби
ти необхідні реформи. Пос
тала прірва поміж держа
вою і передовою частиною 
суспільства. Така прірва 
існує і в СССР. j 

Одначе поступова демок
ратизація, натиск знизу та. 
здібність до реформ зверху' 
неможливі з причин страху,, 
а більш точно із-за інерції 
страху. Страх паралізує 
суспільство. Влада також 
перебуває у стані страху, 
бож навіть боїться назвати 
явища і факти, які потребу
ють змін. 

ПОМОЖІТЬ 
УКРАЇН
СЬКІЙ 
НАУЦІ 

ПОЖЕРТВОЮ 
НА УКРАЇНСЬКИЙ 

ГАРВАРД. 
UKRAINIAN STUDIES FUND 
1583 Massachusetts Avenue 

Cambridge. Mass. 02181 J 
ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ІНЖЕНЕРІВ АМЕРИКИ 

Відділ Метрополії Ню Йорк 
запрошує отцим 

ВСІХ СВОЇХ ЧЛЕНІВ. ЇХНІ РОДИНИ. ПРИЯТЕЛІВ І ЗНАЙОМИХ 
на 

ЯЛИНКУ ВІДДІЛУ 
що відбудеться в суботу, 18-го грудня 1982 p., о год. 8:30 веч. 

в Українському Інституті Америки при 2 Схід 79-те аул. в Ню Йорку, Н. й. 
В ПРОГРАМІ: 

- Різдвяний звуко-монтаж - ЛЕВКА М А Й С Т Р Е Н К А 
- Вокальний дует ХРИСТІ ІВАНІВ і ОЛЕСЯ КУЗИШИНА 
- ТОВАРИСЬКА ЗУСТРІЧ - ПЕРЕКУСКА - РІЗНІ НЕСПОДІВАНКИ. 

Програмою проводить арх. Л Ю Б О М Й Р К А Л И Н И Ч 
шшашшшшшьщшьітЩШШв) 

УКРАЇНСЬКЕ ПАТРІАРХАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО в ЗСА 
Л Відділ в Ню йорку 

запрошує на ПАНЕЛЬ на тему: 

ЧОТИРИ РОКИ ПОНТИФІКАТУ ПАПИ ІВАНА ПАВЛА II 
І ПОМІСНА УКЦЕРКВА 

Спроби аналізи на основі: 
а) Листа у справі тисячоліття хрищенкя Руси-Украіни 
б) Обмінних листів Папи Івана Павла II з патріярхом Пімеиом 
в) Папських буль для Коадьютора Мирослава Любачівського і митр. Стефана Сулика 
г) Порівняння прав синоду нашої Церкви з правами Національних Єпископських Конфе

ренцій і 
г) Листа префекта східньо? Конгрегації кард. В. Рубіна 

В панелі беруть участь: 
РОМА ГАЙДА, ЗЕНОН ҐІЛЬ, ВАСИЛЬ КАЧМАР, ДАРІЯ КУЗИК, РОМАН ОСІНЧУК. 

Панелем керує МИКОЛА ГАЛІВ. 

Панель відбудеться в неділю, 19-го грудня 1962 p., год. 2-га по пол. 
в залі Українського Народного Дому, 140 Друга А—мо в Ню йорку, Н. й. 

До участи запрошуємо Українське Громадянство Ню йорку Я околиці. 
УПРАВА 

Успішний... 
(Продовження зі стор. 2) 

могутнє „Борітеся! -Побо– 
рстс.'... Н е датам о, що по 
закінченні 2,800 осіб підве
лися та бурхливим оплес
кам і викрикам „Браво!" не 
було кінця. На сцену ще поп
росили Зеновія Лавришина, 
асистента диригента, який 
також багато труду вклав в 
підготову твору. ” 

Диригент Володимир Ко– 
лесник дістав велику кити
цю чудових червоних гвоз– 
диків. Кілька роздав оркес
трантам, а решту дав хо
ристкам під оплески залі. 
Бо Оперний Хор справді' 
собі заслужив на повне приз– 
нання. Мозольною цілоріч
ною працею, витривалістю 
та дисципліною він осяг
нув якість, яку не кожний 
професійний хор вміс осяг– 
MyTH:' 

Концерт був чудовий. Цс 
новий, величезний успіх 
Оперного Хору. Почуття 
радости, гордости, повно– 
вартости - колосальне! 
Ми маємо, можемо, ми і 
вміємо! 

Оксана Брязгув-Соколик 
ш 

ФУНДАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО 

ВІЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

ЗАСЛУГОВУЄ НА ВАШУ 
ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУ! 

UFU Foundation, Inc. 
203 Second Avenue 

New York. N.Y. 10003 I 

ПОЖЕРТВИ НА ПАМ'ЯТНИК 
НЕВІДОМИМ ВОЯКАМ УПА 

16-го листопада 1982 року відійшов від нас у ВІЧНІСТЬ 

ПОЛК. ЮРІЙ 
ЛОПАТИНСЬКИЙ-КАЛИНА 

Ще м життя від нього вийшла Ініціатива збудувати на 
комбатантській площі Українського Православного 
Цвинтаря в Баанд Бруку 

ПАМ'ЯТНИК у ЧЕСТЬ НЕВІДОМИМ 
ВОЯКАМ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ В РЯДАХ УПА 

. Замість квітів на його могилу на фонд будови пам'ят
ника невідомим воякам УПА зібрано досі 7,261.00 дол. 

Дальші пожертви, які будуть періодично проголошувані 
в пресі, просимо висилати на адресу: „Самопомочі" в Ню 
йорку (Selfreliance F.C.U., Account No. 3171 UPA Monument. 
108 Second Avenue. New York. N.Y. 10003). 

ЗБІРКО В А ЛИСТА ч. 1. 
300.00 доли Володимир Онуферко. 
250.00 дол.: Ігор І Марта Восвідкн. 
200.00 доли Станиця к. вояків УПА в Чикаго. 
По 100.00 доли Роман і Ольга Морози, Богдан І !рена Чайкоа– 

ські, Юліян І Ірена Охримовичі,Дам'ян І Хрнстнна Корду– 
би, Микола І Марія Гірняки, Надія і Ігор Кмети, Роман І 
Ніна Ільницькі, Мирослав і Люба Прокопи, Марта Ско– 
рупська І Богдан геруляк, Роман І Оксана Купчинські, 
Ярослав І Марія ВижницькІ, Микола І Лижа Гірняки, Ми
рослав І Марія Кознарські, Ярослава 1 Юрій Герман, Олек– 
сандер І Ірена БІлевичІ, Роман і Анна Байлаки, Осип 131-
наїда Левицькі, Іван І Ансля Дмитрики, Омелян І ЕМІЛІЯ 
Плачені, Антон І Анна Качали, Теодор І Еріка Москалі, 
Ярослава Саламаха, Мирослав Мац, Юліян І Іванка Кот
лярі, Петро Гула з дружиною, Ангін Микич з дружиною, 
Хрнстнна Воєвідка, Роман І Мотря Слоневські, Роман І 
Ольга Граби, Ярослав І Софія Рожанковські, Олексан– 
дор І Ольга Смалі, Володимир Сорочак, Микола І Сте– 
фанія Строконь, Юліян І Слава Залізняки та Олена Заліз– 
няк-Весол 0SCMM. 

По 50.00 дол.: Євген І Марія Стахів, Модест І Марія РіпецькІ, 
Рената І Олег Третяк, Володимир І ЛІДІЯ МартинцІ, Гри
горій і Ірена Кузьми, Ольга Кекіш, Микола І Дарія Ле
беді, Осип I Марія Морози, Степан Олійник, Ярема І 
Хрнстнна Расовські, Генрік І Хрнстнна Шелдон, Богдан 
І Наталія ПерфецькІ, Юрій І Хрнстнна ПерфецькІ, Мико
ла І Орися Якоаів, Степан Салик, Остап І Іванка Гара– 
совські, Л . Б. Ф., А. П. Пек, Катерина-Міка-Костик, Юрій 
І Люба Стефанівські, Богдан і Ірина Шехоаичі, Миро
слав І Ірена Колтунюк, Дарія Чорних. 

По 40.00 доли Осип Жнгар-П!мста, Дмитро Возняк. 
По 30.00 доли Володимир Базюк, Н. Н., Степан І Ольга Кри– 

жанівські, Роман І Ольга ГасцькІ, Богдан і Марта Цим
балісті, Марія Голод, Іка І Хозе Касанова, Мирослав І 
Ярослава Пастушенки, Богдан Рибчук з родиною. 

По 25.00: Богдан і Теофіля Артимишини, ірена І М. Коааль– 
чик, Ярослав І Надія Пастушенки, Іван І Ольга ГірнІ, Ва
силь Пасічняк, Оксана Климович, Марія Лабунька, Сте– 
фан і Іванка Рожанковські, Роман І Марія БорковськІ, 
Іван 11 ванна Хамупяки, Орест Клюфас, Я. ІМ . СГчинськІ, 
Любомнр І Марія Лампіки, Дам'ян І Ел!забет Поритки, 
май ІГелеие Беб”кжи, Паладій Поритко, Євген Гутоаич,Яро– 
слав І гвмиїа Кл йми, М. Савчак, Дарія Хиляк, Володимир 
І Ліда Базарки, Роман І Ірина Баб'юки, Андрій І Катерина 
Буки, І. Д., Ф. С. Ґ., В. К. Б., Л. Ш., Н. Н., Олесь Лабунька. 

По 20.00 доли Кость Гречак, Омелян ГрубськиЙ, Віктор Ро– 
гоаськнй, Петро Логічний, Ольга Дядинюк, Євгенія 
Плескачевська, Теодор Отець, Соня Вовк, Олександер 
Мотиль, Тарас І Ольга Гунчівки, Євген І Віра Лащики, 
Олександер Луцький, Ярема Попіль, Іван Кодрин, Ва
силь Калиновим, Т. Кулик, Д Будний, Роман І Іванка Ба– 
б'яки, Теодор Москаль, Роман І Броня Ковалівн, Богдан 
Мак, Володимир Юркевич, Володимир Васиків, Тео– 
дозій Сендзік, Євген Штендера, Григорій Давид, Сидор 
Ноааківський, Марія Тимочко, Б. 11. ВисоцькІ, Я. Савчук, 
Володимира Лучків, Володимир І Ліда Артимишини, 
Люба Артимишин. 

16.00 доли Яро ПочалськиА. 
По 15.00 доли О. ОртинськиЙ, Ґ. С , Ш. С , Володимир С!як. 
По 10.00 доли Ромам Барановський, Р. Савдяк, М. Грицко– 

в'ян, Олена Островерха, В. Угричук, П. Левко, Василь 
Ґудзик, Гайка Коринець, Ю. І X. НавроцькІ, Петро Со– 
доль, О. У. Ю. СтаросольськІ, Аиастазія Озимко, Кос
тянтин Міхалик, Олександер Герега. 

По 5.00 доли В. і М. Голіян, Володимир Лопатяк. 
УСІМ ЖЕРТВОДАВЦЯМ ЩИРЕ СПАСИБІ. 

Об'єднання к. вояків УПА 

ЗАПРОШУЄМО ВШ. ГРОМАДЯНСТВО на УКРАЇНСЬКУ ТРАДИЦІЙНУ 

НОВОРІЧНУ ЗУСТРІЧ 
яка відбудеться в 

"Holiday Inn" of Somerville 
US Route 22 (East Bound) 

31-го ГРУДНЯ 1982 p̂  Початок о год. 9-ій вечора до? 
' При звуках популярної оркестри „ЧЕРВОНА КАЛИНА" 
” Вечеря "prime rib" при столах від 9-10 веч. По вечері холодний 1 гарячий буфет ПРО– 

ТЯГОМ ЦІЛОЇ ЗАБАВИ, включно зі шампяном прн ЗУСТРІЧІ НОВОГО POKjf 
за вступом 70.00 дол. від пара. 

- Просяться ЯКНАЙСКОРІШЕ РЕЗЕРВУВАТИ столиюіШ завдатком на 6, 8. 10 і 
більше осіб І т. д. 

Телефон: (201) 526-9500 
50̂ 6 знижки на кімнату для учасників зустрічі. 

В ПЕРШУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
нашого Найдорожчого І Незабутнього 

БАТЬКА І ДІДУСЯ 

бл. п. мґра права, 
ВАСИЛЯ СЕНЕЖАКА 

параспали 
на ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ в ЛюрдІ 
дочка МИРОСЛАВА 200.00 дол. 
і внуки: МОТРЯ, ОЛЕГ І ЛЕСЯ 

В ДЕСЯТУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
нашого Найдорожчого І Незабутнього 

ЧОЛОВІКА, ТАТА І ДІДА 

бл. п. 
АНДРІЯ БОРИСЮКА 

в середу, 15-го грудня 1982 p., о год. 11-їй ранку 
буде відправлена 

ПОМИНАЛЬНА СЛУЖБА БОЖА 
в ЦерквІ-Пам'ятнику в С. Бавнд Бруку, Н. Дж. і з 

ПАНАХИДОЮ 
КОЛО МОГИЛИ. 

В глибокому смутку -
ДРУЖИНА, ДІТИ І ВНУКИ 

; 

-

--

-

і -
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В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ 
нашої Найдорожчої І Незабутньої 

МАМИ 

бл. п. 
СОФІЇ з ҐУҐЛЕВИЧ!В 

ОЛЕСНИЦЬКОЇ 
буда відправлана 

СЛУЖБА БОЖА з ПАНАХИДОЮ 
в четвер, 16-го грудня 1982 p., о год. 8-ій рано 
в церкві св. Івана Хрестителя в Нюарку, Н. Дж. 

Про молитви ва спокій Душі Покійної просить 

сини: ОСТАП, ЮРІЙ І ІГОР 
- СОФІЯ 
о н , . . 

І 

У СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ 

. СЛ. П. 

ЮРІЯ 
ЛОПАТИНСЬКОГО-КАЛИНИ 

ПОЛКОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ 

в неділю, 26-го грудня 1982 року 
будуть відправлені 

ЗАУПОКІЙНІ СЛУЖБИ БОЖІ 
та ПАНАХИДИ 

в таких Українських Католицьких Церквах США І Канади: 
Н Ю ЙОРК, Н . й . – Церква се. Юрія - С Л У Ж Б А БОЖА 

- г о д . 12:00 . V; - Ч Л 
АСТОРІЯ, Н. й . - Церква Чесного Хреста - СЛУЖБА 

БОЖА - год. 11:30 
ОЗОН ПАРК, Н. Й. - Церква се. Покрови - СЛУЖБА 

БОЖА і ПАНАХИДА - год. 10:00 
ЙОНКЕРС, Н. й . - Церква св. Михаїла - С Л У Ж Б А 

БОЖА І П А Н А Х И Д А - г о д . 1:00 ' 
ГАНТЕР, Н. й . - Церква св. Івана Хрестителя -

СЛУЖБА Б О Ж А І ПАНАХИДА - год. 11:00 
КОГОВЗ, Н. й . - Ц е р к в а сев. Петре І Павла - С Л У Ж 

БА Б О Ж А І ПАНАХИДА - год. 10.00 
РОЧЕСТЕР, Н. Й. - Церква Св. Богояялення -

С Л У Ж Б А Б О Ж А І ПАНАХИДА - г о д . 12:00 
Н Ю А Р К , Н. Д ж . - Церква се. Івана Хрестителя - ПА" 

НАХИДА після Служби Божо? а год. 12-ій 
ПАССЕЙК, Н. Дж. - Церква св. Николая - ПАНАХИ

Д А після Служби Божої в год. 10-ій 
ФІЛАДЕЛЬФІЯ, Па. - Церква св. Михаїла - С Л У Ж Б А 

Б О Ж А І ПАНАХИДА - год. 10:00 
ОЛІФАНТ, Па. - Церква сев. Кирила І Методія -

С Л У Ж Б А Б О Ж А І ПАНАХИДА - год. 10:00 
В А Ш І Н Ґ Т О Н , Д . К. - Церква Св. Родини - П А Н А Х И 

Д А - г о д . 11:00 
Д ІТРОЙТ-ВОРРЕН, М і ш . - Церква св. йосафата -

ПАНАХИДА після Служби Божої в год. 10-ій 
КЛІВЛЕНД-ПАРМА, Огайо - Церква св. йосафата -

ПАНАХИДА після Служби Божої в год. 10-1 й 
ЧИКАҐО, Ілл. - Церква сев. Володимира і Ольги - . 

ПАНАХИДА після Служби Божої в год. 4-ІЙ 
САН Д І Є Ґ О , К а л . - . Ц е р к в а Божої Матері НеустаючоІ 

Помочі - ПАНАХИДА після Служби Божої в год. 
10-ІЙ 

САН ФРАНСІСКО, Кап . - Церква Непорочного Зачат
тя - С Л У Ж Б А Б О Ж А і ПАНАХИДА - год. 11:30 

Т О Р О Н Т О , Онтаріо - Церква се, Николая - П А Н А 
ХИДА після Служби Божої в год. 7:30 веч. 

ОТТАВА, Онтаріо - Церква св. Івана - С Л У Ж Б А БО
Ж А і ПАНАХИДА - год. 9:00 

ВІННіПЕҐ, Ман. - Церква сва. Володимира І Ольги -
С Л У Ж Б А Б О Ж А І П А Н А Х И Д А - год. 12:00 

Об'єднання к. Вояків УПА 
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П'ятниці, 31 грудня 1982р„ год. 9 
Новорічне - Степан Магмед 
Оркестре „Хлопці si Лавова" 

ВЄЧ. — З р а н к у 
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ДІМ в ІРВІНҐТОНІ, Н. Дж, запрошує не 

ТРАДИЦІЙНУ НОВОРІЧНУ ЗУСТРІЧ 
Зала Українського Народного Дому 
140 Prqepect Avenue. IrvinfltOn, N .J . 
Проситься якнайскоріше замовляти столики особисто а кан

целярії УНДому, тал.: 375-01М або 372-вв5в 

І ч и м і в І Ч ' І Н И І 



4 СВОБОДА, СУБОТА, 11-го ГРУДНЯ 1982 Ч. 235. 

ФУТРА ` 
- КОЖУХИ 

Ціни знижені 
на всі кржухи. 

Шикмо її шкір французьких, 
іспанських, англійських 
Й американських — готові 
І шиємо на міру. 

Маємо на складі гарні ф утра 
з мінків й Інших шляхотних 
шкір по цінах, знижених на 5 0 4 . 
З А П Р О Ш У Є М О : 

GOLTEX CO. 
14 - 1st Avenue в New York. N.Y. 10009 

відкрито 7 днів - 9-5-та ПО поп., понеділок до суботи 
10-4 30 по пол. ш наділю 

По інформації прошу тол. "collect" - (212) 533-7236 
У-святочний час закриро від 26-го грудня 1982 року 

до 8-го січня 1983 року 

Екзекутива Комітету... 
(Закінчення зі стор. 1) 

централі. Однак, Екзекути
ва заявила, що буде далі 
продовжувати свою працю 
і, якщо ініціатива .і зусилля 
ієрархів не увінчаються ус
піхом, плямована громадсь
ка Конвенція відбудеться 
весною 1983 року. 

Незалежно від того Го
ловний Екзекутивний Комі
тет УНС і Виконавчий Комі 
тет У БС видали у відповідь 
на Звернення Владик спіль
ну Заяву („Свобода" з 16-го 

жовтня і „Народна Воля" з 
21-го жовтня ц.р.)„ у якій 
сказано, що „наведені і від
дзеркалені у Зверненні хри
стиянсько-моральні чесно
ти та суспільно-громадські і 
національні завдання, пот
реби цілі та бажання їх здій
снювати і обороняти прос
вічували основоположникам 
обох наших братських ус
танов у їх організації та 
становили в минулому і 
становлять сьогодні голов– 

Пошукується МЕХАНІКА 
ЗІ ЗНАННЯМ HVAC 

до праці в комерційному будинку. 
Платня згідно а домовленням. 

Зголошення посилати до: 

Ukrainian National Association, Inc. 
30 Montgomery Street ^ Jersey City. N.J. 07302 

ну базу і мету діяльности та 
посту повання їхніх прово
дів". В дальшому сказано в 
Заяві, що ,,мавши це на 
увазі, ми з вдячністю прий
маємо до відома Звернення 
ієрархів УКЦ вЗСА, підтри 
муємо його та запевняємо, 
що відповідно до наших 
можливостей і спрОможнос 
тей докладемо всіх зусиль 
для здійснювання і оборо
ни тих чеснот і завдань те
пер і в майбутньому". 

Одночасно стверджено, 
що від проголошення Звер
нення ієрархів минуло вже 
два місяці, але з другої сто
рони, тобто від теперішньо 
го УККА і організацій ВФ, 

4̂ваамаі̂  РІЧНИКИ g J J J V 
„МИ й СВІТ 

1982 або попередні по 4.00 дол. 
ART GALLERY 

R.R. 2. Niagara Fafis 
Canada L2E 6S5 

ПРОВЕДІТЬ С8ЯТОЧНО, РОДИННО, ВЕСЕЛО, СПОКІЙНО 

РІЗДВЯНІ СВЯТА на СОЮЗІВЦІ! 

Шк ш 
ьШ ч, 

- У ' ' I f ' 

Merry Christmas! 

У п'ятницю, 24-го грудня 1982 року 
СВЯТА ВЕЧЕРЯ 
з традиційними 12-ма стравами. 
Під час вечері КОНЦЕРТ КОЛЯДОК 
У п'ятницю, 31-го грудня 1982 року 
ЗУСТРІЧ Н О В О Г О Р О К У 
з новорічною програмою 
ЗАБАВА при звуках оркестри І 
Александра Худолія І Дорка Сенчишина 
Новорічна вечеря тільки на замовлення. 
В четвер, 6-го січня 1983 р. 
СВЯТА ВЕЧЕРЯ 
з традиційними 12-ма стравами 

Замовлення слати. 
Ukrainian National Association Estate 
Kerhonkson, N.Y 12446 
Name 
Address 

Tel.: (914) 626-5641 

Нема то як на СОЮЗІВЦІ у Різдвяні Свята! 

СПЕЦІАЛЬНА НАГОДА 
ДЛЯ ЧЛЕНІВ УНСОЮЗУ: 

ПОДВОЇТЬ СВОЄ ЖИТТЬОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЕЗ ЛІКАРСЬКИХ ОГЛЯДИН! 
ХТО МОЖЕ ПОДВОЇТИ СВОЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ? 

Всі теперішні члени УНСоюзу у віці 0 до 65 років. 

ЯКИЙ ПЛЯН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖНА ВИБРАТИ? 
У віці 0 до 60 років можна вибрати один із плянів жит
тьового або вивінувального забезпечення. 

У віці 61 до 65 років тільки грамоти на ціле життя кля– 
си W. 

ЯКІ ВКЛАДКИ ТРЕБА БУДЕ ПЛАТИТИ? 
Висота вкладок за ці нові грамоти буде відповідна до 
вибраної кляси та теперішнього віку члена. 

,'\ 
НА ЯКУ СУМУ МОЖНА НАБУТИ ГРАМОТУ? 

На суму рівну теперішньому забезпеченню члена в 
УНСоюзі, або меншу. Мінімальна сума, що її можна 
набути, це Я,000. 

ЧИ ТРЕБА ПРОХОДИТИ ЛІКАРСЬКІ ОГЛЯДИНИ? 
Аплікації приймає Головна Канцелярія УНСоюзу без 
лікарських оглядин. Тільки у випадку ствердження 
недомагань чи недуги вона може зажадати допов
нення аплікації вислідом лікарських оглядин. 

Увага! З цієї нагоди можна 
скористати тільки 

до 31-го ГРУДНЯ 1982-го року 
В справі цього забезпечення просимо звертатися до секретарів 
Відділів УНСоюзу. Коли бажаєте одержати аплікації та додаткові 
інформації про це забезпечення з Головної Канцелярії УНСоюзу. 

перешліть свою адресу (по-ангпійськи) до 
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION 

P.O. Box 17 f m Jersey City, NJ. 07303 

(Ім'я та прізвище) 

(Число дому та вулиця) 

Т І 
Місцевість, стейт чи провінція^поштовий код^ j 
^ГТгГГї”Т ” ” ш^и 

^^шхадодо^додо^^хя(вавздоввгясшдовхва(УЗ 

І 
2 

Для відзначення 1000-річчня "J 
Хрищення України й 

2 виготовлено спеціальні 
ХРЕСТИ-В ІДЗНАКИ В З О Л О Т І 

10. 14 і 18 каратів 
для церков, установ, організацій 

і приватних осіб. 

НА СВЯТОЧНІ ДАРУНКИ: 
золоті годинники si ЗНИЖКОЮ 30:.'s 
ланцюжки, перстені, купьчики І т. д. 2ОД знижки 

в Виготовляємо на замовлення всі вироби з біжутерії з 14 і 18 
кт. золота, срібла та емалії за нашими або власними зраз
ками. На складі медалики І хрестики. 

в Великий вибір тризубів різної величини та різні моделі. 
' Приймаємо замовлення гуртові від крамниць та Інди

відуальні. 
” У святочний час відкрито Щ О Д Е Н Н О до 9-ої вечора. 
” ЦІНИ ДУЖЕ ПОМІРКОВАНІ. 

MAKAR'S JEWELRY 
STORE Д SHOP 

2022 Morris Avenue Ш Union, NJ. 07083 " (201) 686 1931 

При цій нагоді складаємо щиру подяку Дорогий Покупцям 
й за піддержку нашої крамниці та бажаємо їм 
8 ВЕСЕЛИХ СВЯТ і ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ! 

и ^ ^ й ^ ^ ^ ^ ї в 

"If you don`t already know about Kvitka, 
you owe it to yourself to get her record `` 

- Lew Shandow, AMERICA 

"Ms. Cisyk `s voice is flawless, full of life and 
expression. KVITKA is definitely one of the best 
albums out on the Ukrainian music market. " 

- Teresa Kopanycia, 
THE UKRAINIAN WEEKLY 

Kvitka Cisyk`s stunning album of 
Ukrainian songs is available at 
record stores and Ukrainian gift 
shops throughout the USA and 
CANADA. 

The Perfect Holiday Gift! 
K M C RECORDS CORP.. 76 Minutcman Road 
Ridgefield, CT 06877. 

які його підтримують, досі 
не було ніякої реакції. Не 
важко збагнути причини 
такої впертої мовчанки. З 
одної сторони ВФ не мас 
відваги зайняти негативне 
ставлення до цього Звернен
ня, знаючи добре, що бага
то членів і симпатиків ВФ с 
проти неуступчивости пар
тійного проводу та що така 
тактика може дуже пошко
дити інтересам партії, а з 
другої сторони, не думас 
зовсім в нічому поступати
ся і тому грає на час і мов
чить. 

Д-р Барановський поін
формував про свою поїздку 
до Клівленду на Дискусій
ний вечір, скликаний за ІНІ
ЦІАТИВОЮ Організації Дер
жавного Відродження Ук
раїни (ОДВУ), що відбувся 
в суботу, 6-го листопада 
ц.р. Темою вечора був роз
виток подій в українських 
громадах ЗСА, спричине
них XIII Конгресом два 
роки тому. Дискутанти вис
ловлювалися про конечну 
потребу створення Коміте
ту за Правопорядок в Клів
ленді, де вже понад 40 років 
існували Українські Злучені 
Організації (УЗО) без УК
КА, як організація органі
зацій Клівленду. З переб– 
ранням посту голови в УЗО 
д-ром Богданом Футеєм, 
він різними махінаціями 
довів до того, що УЗО став 
відділом УККА, а мало б 

бути власне навпаки — Від
діл УККА мав би бути чле
ном УЗО, як одна з органі
зацій. Вибрано Тимчасовий 
Комітет за Правопорядок. 

З черги д-р І. Флис повідо
мив, що дістав листа від 
Блаженнішого Патріярха з 
датою 11-го листопада ц.р–, 
у якому Патріярх зверта
ється із закликом, щоб згід
но із зверненням Владик 
вжити свого авторитету для 
замирення в громаді. 

Після того уважно обмір
ковано' начерк відповіді до 
Патріярха з тим, що це буде 
відповідь д-ра І. Флиса, як 
толового предсідника УН
Союзу. 

Чергове засідання Екзе– 
кутиви Комітету намічено 
на 10-го січня 1983 року. 
Рівночасно Екзекутива звер 
тасться з проханням і закли 
ком до всіх своїх відділів і 
організацій та людей доб
рої волі, посилити працю на 
своїх місцях, головно в при
єднуванні членства та збір– 
ковій акції на Українсько– 
Американський Громадсь
кий Фонд, бо грошові ресур 
си є необхідні для ведення 
пращ Екзекутиви, головно у 
підготові Конвенції. Грошо 
ві посилки слід спрямову
вати на адресу: Ukrainian 
American Community Fund, 
c/o Ukrainian National Ho
me, 140 Second Avc, New 
York, N. Y. 10003. 

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАР ДЖОРДЖ ШУЛЦ зустрів
ся в середу, 8-го грудня, з міністрами закордонних справ 
країн НАТО в Брюсселі, Бельгія, та старався запевнити їх, 
що відхилення Конгресом ЗСА пляну виробництва і 
розміщення ракетної системи типу MX не послабила 
рішучости союзників розмістити наступного року в Европі 
ядерні ракети середнього засягу. 
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Український Відділ Голосу Америки 
шукає 

К А Н Д И Д А Т І В 
на працю з професійним досвідом у вживанні української 

мови І з радіо-журкалістичними здібностями. 
Кандидати повинні мати також добре знання англійсько? 

мови, голос і дикторські здібності, відповідні для передач 
на коротких хвилях, і обізнаність з важливішими поточними 
подіями у світі, особливо щодо американсько-радянських 
відносин. Усі кандидати мусять пройти письмовий і диктор
ський іспит. 

Праця полягає переважно у перекладах матеріялів з ан
глійсько! на українську мову і в писанні репортажів на різні 
теми. Початкова заробітна платня - від 520.256 до S24.508 
на рік, залежно від кваліфікацій. 

Зацікавлених просимо надсилати заповнену анкету 
SF-171 (про бажання вступити на працю до федеральної 
установи), або писати в цій справі, на адресу: 

Voice of America Personnel 
Room 1341, 330 Independence Avenue S.W 

Washington. D.C. 20547 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
Членам і Відділам 

УНСоюзу 

Повідомляємо Членів і Відділи УНСоюзу, що з уваги 
на закінчення року. Головна Канцелярія УНСоюзу 

мусить замкнути рахунки та здепонувати у банках 
гроші, одержані від Відділів , 

не пізніше, як вполудне 
31-го грудня 1982 року 

Гроші, прислані пізніше вже не зможуть бути 
зачислені на 1982 рік. З уваги на це. закликаємо всіх 
Членів УНСоюзу заплатити вкладки, платні в цьому 
місяці, якнайскоріше, а всі Відділи УНСоюзу вислати 
оозчислення і гроші так скоро, щоб вони наспіли до 
Головної Канцелярії не пізніше як у П'ЯТНИЦЮ 31-го 
ГРУДНЯ 1982 року до полудня 

Звертається увагу на те. що Відділи, які спізнять
ся з присипкою вкладок, будуть подані як довжники в 
річному звіті. 

Гоповна Канцелярія УНС 

^^^юлжлзлаю,аалхжхзіаех^^ 

НЮИОРКСЬКА ПРОВЩНА КРАМНИЦЯ КОВБАС 
ТА НІМЕЦЬКІ СПЕЦІЯЛЬНОСП 

SCHALLEM WEBER 
1 

Дім якостей - Різні м'ясні вироби, 
до варення і 

свіжо м'ясиво 

і з ВЕЛИКИХ КРАМНИЦЬ і з 
NFWV0RK- 1654 ?ndAvenue (85 86Sts.) 
RIDGEW0O0 - 56 54 Myrtle Avenue 
ASTORIA-28 28 Steirmay Street 
FRANKLIN SQUARE I I - 981 HempsteadTpk 
FLUSHING - 4 1 06 Mam Street 
FLCRAL PARK. L I - 2 5 9 - 1 7 Hillsrde Avenue 
EASTNORTHPORT LI - 250 A lark Field Rd 
WHITE PLAINS NY - The Cheese Pitt 200 Hamilton Avenue 
NANUET NY - Na"uet Mall Shopping Cent. Route 59 
OANBURY Conn -Oanbury Gourmet 296 Main Street 
NORWOOD Mass - Meat and Wursthaus 101 Central Street 
WAYNE NJ -1234WillowbreokMaill 
FARMINGTON Conn - Hans and frit; Deli 270 Farmington Avenue 

TR 9 3047 
VA 1-7068 
AS 4-3210 

437 7677 
HI 5-2552 
343-6116 

(516) 757-0801 
(914) 949-0226 
(914) 623-4265 
(203) 744-6857 
(617) 769 2895 
(201) 785 0542 
(203) 677 7000 

^J^iC^^^^C^HHHg^^^^^lk^iMCiC1C1C^1C^^y^^^^^1t I 

ЗБОРИ 

ВІДДІЛІВ УНС 

НЕДІЛЯ, 
19-го ГРУДНЯ 1982 p. 

Перме, Огайо. Місячні збори 
Т-ва їм. їв. Франка, Відд. 334-ий. 
о год. 12:30 по пол. а домі фін. 
секр. при 3324 Торрінґтон вул. 
на Пермі . Проситься чл. 
прибути і вирівняти залеглі 
вкладки. - Управа. 

1 
ДЕРМАТОЛОГ 

J. BARAL, M.D. 
245 East 63rd Street 

New York, N.Y. 
Tel.: ( 212 ) 355-2828 

Лікування всіх шкірних 1 
венеричних хвороб, пере

садження волосся. 
Приймаємо тільки за попе
реднім домовленням. Го
воримо також по-польськи 

і по-німецьки. 
Приймаємо Medicare. 

СвжвеУ, 
ІГАВТйТиГіТеї 

48 East 7th St. 
тв І . QR 3-3550. New York. 10003 

ВСІ НОВІ ЦІННІ КНИЖКОВІ 
ВИДАННЯ ВИ ОДЕРЖИТЕ В 
АРЦІ, налр. „Спомини" й. Гір
няка, „Свідок" В. Барки, Істор. 
Атлас, Монографія П. Андру– 
сева, та багато-багато інших. 

REAL ESTATE 

REAL ESTATE 
Whippany. N.J. 
До винаймлення - 5 кімнат, З 

спальні, лазничка. кухня, ві
тальня/їдальня. Окреме 
огріття. Парковання. Власник 
українець. 

Maplewood, N.J. 
Льота на будову - Й+ акра на 

однородинну хату в дуже 
добрій околиці однородин– 
них дом.а - Ц2.000. 

Тел.: (201) 763-7760 
RITE-HOUSE CO., REALTORS 

В. Таланчук, брокер 
Веч. О. Федун - (201) 992-7366 

MAPLEWOOD, N.J. 
1 -родинний, 7 кімнат. З спальні, 
2 Гаражі, оливне огрівання, 
50 х 150. в дуже добрім стані, 
близ. транспортаціі. Ціна при
ступна. 

ROSELAND, N.J. 
1-родинний, 11 літній. 8 кімнат, 
4 спальні. 2'Л лазнички. 2 гара
жі, газове огрівання з централь
ним охолоджуванням, низький 
податок. Ціна 1158.000. 

По ближчі інформації телеф. до 

ALEXANDER Е. SMAL 
AGENCY 

1833 Springfield Avenue 
Maplewood. N.J. 

(201) 761-7500 
або веч. і в неділю 761-7334 

BORO PARK"' 
The affordable Alternative 

LUXURY CO-OP APIS 
"For a limited time, we are now offering dra
matically reduced monthly maintenance 
3-4 Bits t41.707-56.523 

Л FINANCING 
1st 3 Years 

LOW DOWN PAYMENT 

THE TUDOR COURT 
1529 42 St. Bet 15 1 1 6 Avos 

OPEN HOUSE 
SAT. u SUN. 11 -4, or by Appointment 

WEEKENDS: (212) 438-0292 
WEEKDAYS: (516) 536-2525 

Offering by Prospectus Only 

ПАМ'ЯТНИКИ 
з різних гранітів, ставимо 
на цвинтарях со. Андрія в 
Бавид Бруку I св. Духи -

відома есоідиа фірма 

CYPRESS 
HILLS MONUMENTS 

ВОЛТЕР БЄЛЯНСЬКИЙ 
Waiter BielansfcJ 
К. М. КАРДОВИМ 

Constantme М. Kardovich 
800 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N.Y. 11208 
Tel.: (212) 277-2332 

відхрнто в кожний день, в 
суботу, включно, від S̀-5 по 
полудні, в неділю 10-4 по 

пол. 
Miami. Па. (305) 653-5861 

На бажання і для вигоди 
клієнтів, радо заїдемо ДО 
Вашого дому з проектами 

І 

4JFUNERAL DIRECTORS!! 

SENK0 
FUNERAL HOME 

213 Bedford Ave.. Brooklyn. N.Y 
(212) 383-4416 

HEMPSTEAD 
FUNERAL HOME 

89 Peninsula Blvd., Hempstead, L I 
(516) 481-7460 

LYTWYN ft LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

'Обслуга ЩИРА і Ч Е С Н А . ' 
Our Services Are Available 
Anywhere In New Jersey. , 
Також займаємося похоро
нами на цвинтарі в Бавид 
Бруку і перенесенням Тлін
них Останків з різних країн 

світу. 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 

(corner Stanley Terr.) 
UNION, NJ. 07083 

(201) 964-4222 

- . - - ^ - . - І ^ Е - Д ^ Д ^ . - Д : 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

П О Г Р Е Б Н И К 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN. 
NEW YORK і ОКОЛИЦАХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

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

(212) 674-2568 


