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Губернатор Джорджії проголосив 
День Української Незалежности 

На світлині в бюрі губернатора Гарриса ІзліваУ Ольга 
Цеге.іьська. Лина Сґіср, Л.іьвіна Решетняк. губернатор 
Д.Ф.Гаррис. Орися Фишер. Доріян Фишер, Лариса 

Барабаш..Йосиф Сі і ер, Ірина Аднреадіс. 

Атланта. Джа. Acomv 
ція Українців Джортжії . 
місцевий ВІДДІЛ СУ А і BKV 
ро губернатора спільно нід. 
значнлн роковини npouvuv 
шення Незалежности Украї 
ни 

Губернатор Джо Франк 
Гаррнс підписав прохляма^ 

цію, яка пiдтвepджyє^вaж^ 
ливість Акту І 2 ^ о січня 
1918 року, підкреслює в е л ^ 
кий вклад української гро. 
мади в культурне життя 
стейту і проголошує 22^о 
січня 1986 року Українс^ 
ким Днем в стейті Джорд^ 
жія. 

їнці кандидують до Щ 
уряду Аль 

Едмо.члон, Альта CB.K.J. 
Т7 В заселеній густо украІНз 
цями Альберті постіймо дорі 
бнрають українських к а ^ 
дндатів до різних урядів. 

Недавно прої олосид^ yucj 
сфіЩІТНИ.Гл Л І І A i t h u n i M i i 
до легіслятурн провінції 
Альберта і иомшованї каю 
дндати з усіх трьох діючих 

політичних партій. Відома з 
ир.чиі на полі шкільництва 
Патриша Цимбалюк канди 
дує з ліберальної партії, 

адвокат Ігор Брода з конт. 
ссрііаінаніїі Парти, а і с і і с 
рішній радний Едмонтону, 
Д. Івасюк з нац іоналм^ 
демократичної партії. 

Вийшла чергова збірка 
поезій В. Демус 

Чнклі о Виданням Ук^ 
раїнською Інституту Мо. 
дерлого Мистецтва, гуі у 
1984 році появилася ^І^^ 
сторінкова ібіркггліое ііи 
Володимири Демус п.з. „8U 
чне тепери. Малюнки і об^ 
кладннка роботи Андрія 
Демуса. 

Під назвою ,.На вічних 
озерах11 вийшла попередня 
ібірка цієї поетеси. 

Цю книжкуS— в ціні 4 дол. 
можна замовляти, вапиг 

савшн на адресуі volodymy. 
га Dcmus, 19522 Midland 
Avenue, Mokena, ПІ. 60448. 

Менор коледж видав річний звіт 

Дженкінтавн, Па. Менор 
ДЖуНІОр КОЛеДЖ ВИДан в о . 1 

сьмнй річник^журна.т під 
назвою „МенорвмаЛ 

В річнику за лїтонзсінь 
1985 року поміщено баї аго 
цікавих статтей і дописів 
про коледж та про його 
різноманітну діяльність 
продовж року Редактором 
цього журналу с директор 
інформації і публічних зв^з 
ків при коледжі, Меріенн 
Вайтгед. 

Разом із річними звітами 
с журналі с спеціальна ча^ 
тина, в якій містяться ^miм^ 
ки з українського фecтивa^ 
лю, що відбувсь в Менор 
Джуніор коледжі 6^0 жовт 
ня 1985 року. Інші частини 
журналу теж багато ілккл^ 
ровані. 

В справі журналу слід пи^ 
сати до. P.R.Office, Manor 
Junior College, Jenkintown, 
Pa. 19046.3399. 

Представник Уряду критикує 
американських видавців 

Вашінгтон. г^ Заступник 
секретаря освіти Гері .Бay^ 
ср висловив своє незадово^ 
лення шкільними підручні^ 
ками, кажучи, що деякі кий 
жки історії особливо гостро 
критикують американську 
політичну систему і амсрц. 
канські установи і не шь 
шуть всю правду про Совст 
ський Союз та інші тотал^ 
тарні країни. 

Ці завваги Г. Бауер зро^ 
бив у своїй промові на зТз 
ді Американської асошяшї 
видавців, як інформує Ассо 
шієйтед Пресе. 

Ґ. Бауер сказав, що п е ^ 
глянув шість підручників^ 
книжок історії. Один пцз^ 
ручник „ніби то не знав усіх 

фактів, бо навіть нічого не 
було згадано про штучний 
Великий голод в Советсь. 
кому Союзі в 193203 роках, 
в якому совєтський режим 
вжив харчі, як зброю щоб 
вбити понад сім мільйонів 
чоловіків, жінок і дітей в 
Україні. П^ть із шістьох 
книжок сугерують, що co^ 
вєтська інвазія в Aфraнicтa^ 
ні „була оборонною дієкГ. 

В заключенні Бауер cкa^ 
зав, що „назагал ці пiдpyч^ 
ники віддзеркалюють п о ^ 
ляди видатних істориків і 
соціологів, які не хочуть 
бачити різниці між ЗСА і 
Совєтським Союзом та 
лиш обмежуються до тверд 
ження, що це надпотупГ. 

Сестра Іванна є новою 
директоркою Академії 

св. Василів ̂  
Філадельфія. — Прові^ 

ційне бюро Сестер Bacилiя^ 
нок назначило Сестру І в а ^ 
ну директоркою Академії 
св. Василія, української ка. 
толицької школи для дівчат 

Своє дитинство Сестра 
Іванна провела у Гeмтpaм^ 
ку, Миш., де закінчила ш^ 
родну школу Непорочного 
Зачаття і середню школу. 

У 1956 році Сестра Іванна 
приїхала до Філядельфії, до 
манастнря Сестер Васнлія. 
нок, де вона продовжувала 
студії у Менор коледжі та в 
університеті Фордгам, одер 
жавши ступень бакалавра з 
педагогіки та магістра в 
математиці. 

На протязі 27 років праці 
вона служила на бажання 
tttotfty і йлйгд1 З̂ЯИ? ff^fate .vm ^ 
у школах св. Івана Хресті^ 
теля в Нюарку, св. Івана 
Хрестителя в Нортгемптн, 
Па. у школі та академії св. 
Юра в Ню Йорку і в школі 
св. Духа в Честері, Па. Свої 
Адміністративні здібності 
Сестра доказала на постах 
директорки Академії св. 
Юра та школи св. Духа. 

Попри учительські та ад^ 
міністративні обовлізкН Сес 
тра Іванна ділилася своїм 
таланом та досвідом із 
Сестрами Чину св. Василія 

Сестра Іванна 

як герша директорка no1i^ 
ликань. її обовчязки на цьс^ 
му пості включали приготу. 
вання матеріялів і напрям. 
них для молодих людей, які 
відчувають поклик служити 
у релігійному стані. 

Не зважаючи на численні 
професійні обов^зкн Сест. 
ра Іванна постійно лишала. 
ся активним членом своєї 
монашої громадиг служила 
у провінційній капітулі як 
член різних комісій. Була 
також членом Ради днрек^ 
торів Менор коледжу. 

Львів старший на 100 років 
Київ. — Київські газети 

повідомили, що Львів, ц е ^ 
тральне місто в західніх об. 
ластях України, старше що^ 
найменше на ІООфоків. Ap^ 
хеологи Інституту суспіл^ 
них наук АН УССР обгру^ 
тували свої твердження pe^ 
зультатами розкопок у pa^ 
йоні Замкової гори, де в ^ 
никло в літописні часи дав. 
ньоруське городище, — пи. 
ше ..Робітнича Газета^. 

На метровій глибині її 
вершини виявлено залишки 
фортифікаційних укріплень 
Розчин, яким користува. 
лись стародавні муляридля 

Філядельфія відзначила День Солідарносги 
Філядсльфія і Я Гато^ 

мнрі. Філадельфійський 
Комітет Оборони Hanuv 
нальиих і Людських Прав 
України та ОбУднаннн Жi^ 
нок Оборони Чотирьох Сво 
бід України успішно підзна. 
чилн цього рокч окремими 
імпрезами День Солідар^ 
ности з українськими ^^o^u^ 
гичними іГязнями 

ОЖОЧСУ відзначило 
цей День доповіддю Надії 
СвІтличної в УОКЦентрі v 
понеділок, 12^го січня, а 
КОНЛПУ святочною прої ^ 
рамою у приймальній іалі 
ратуші у вів і орок. І 3 і о 
січня 

Гемою лопопілі Палії 
Світличної було ncpecлiдy^ 
вания українських лисилеіь 
тів і зокрема Василя Січе.і 
Доповідь Н. Світличної ^n^ 
хувала, як звичайно і інбіь 
на відчуття і думки, Допо 
відь була ілюстрована вис^ 
вітленнми пройрками 

При цій наголі варто нa^ 
дати, що філ я дельфійський 
Відділ ОЖОЧСУ влашту^ 
вав у дні 4^ro січня СИМВО1 

Пф час церемоній в приміщеннях Міської ради d.ueay. С. 
Караванський, конгресмен Л. Коф.шн, радний Т. Лoнrcm^ 

рет і Е. Берсон. 

іічнс іасвічення ялинки, 
для дітей політичних в,яз^ 
нів в Україні, що у ньому 
взяли участь діти всіх yкpa^ 
їнознавчих шкіл Філядсл^ 
фіі враз з внховниками — 
понад 200 осіб. 

Святочне відзначення в 
ратуші відкрила Уляна Ma^ 
зуркевич і передала ведення 
програми Дня Солідарно^ 
ти сестрі Гльорії Колман, 

іЗакінчвння ^а сто p. в І 

будівництва оборонних 
башт, широко застосовував 
ся і в Київській Русі, тобто 
ще до 1256 року тт часу 
першого згадування про 
Львів у Галицько^олш^ 
ському літописі Знайдені 
тут же керамічні уламки, 
зливки олова і міді спеція^ 
лісти відносять до ХІ1 с ^ ^ 
ліття. Дентрохронологічна 
аналіза дерев^ннх зрубів 
біля Міського арсеналу підг 
твердила цю дату. 

Однак найцікавіші знахід 
ки чекали археологів у хpa^ 
мі, розташованому в центрі 
древнього міста. На різній 
глибині тут розкрито 38 
поховань — справжній нек^ 
роиоль. Початкова його 
архітектурна будова, а тa^ 
КОЖ виявлені залишки гою 
чарних виробів і жіночих 
прикрас ..зістарпліГ KV.II^ 
тову споруду більше, нк ил 
100 років. 

„Наші дослідження. 
говорить керівник експе и^ 
ції Р.С. Багрій. дають 
змогу зробити висновок 
про тс. що давньоруський 
Львів уже в ХІІ сголітт і 
займав досить велику тері^ 
торію у вигині річки Полтг 
ви і був важливим економічл 

ннм. політичним і культур^ 
ним центром РусС. пише 
Г. Некраова j згаданій ..Рч 
бігничий Газеті^. 

НОВОГО ВТІКАЧА З СССР 
НАЗИВАЮТЬ ГЕНЕРАЛОМ КҐБ 

Вашінгтон. — Агентство 
Юнайтед Пресе Інтернеше^ 
нел й інші інформаційні 
джерела, покликаючнсь на 
звідомлення в журналі „Ю. 
С. Нюз енд Ворлд Ріпорти, 
кажуть, що найновіший вть 
кач з СССР, якого Ц е т ^ 
ральна Розвідча Служба 
І С і ^ й ^ Й і ввесь час пере^ 
ховувала в Західній Европі, 
мабуть, як здогадуються 
політичні спостерігачі, для 
того, щоб не зіпсувати аме^ 
риканськочювстськоїатмос 
ферн напередодні верши^ 
іюї зустрічі в Женеві між 
президентом Ронаддом Ре^ 
геном і совєтським лідером 
Міхаїлом Ґробачовим, є 
кнералом КГБ. Про нього, 
^ лкликуючись на це саме 
джерело писала також г а ^ 
тн „Ню Йорк Таймси з 27^гo 
січня, але тільки дуже скупу 
інформацію, у якій не згаду^ 
валось про рангу втікача. 

Цитований журнал пише, 
шо генерал^айор КҐБ, прі 
звища якого очевидно не 
називається з причин безпе^ 
ки, покинув СССР ще в кв і^ 
ні минулого року, перелетів 
ши на гелікоптері із Схід^ 
ньої до Західньої Німеччн^ 
ни. Довший час працівники 
С^АЙ^ЕЙ вели слідство в 
цій справі в Німеччині. На 
ного вимогу йому надали 
тимчасове iMfa і прізвище і 
пізньою осінню 1985 року 
перевезли до ЗЧднаних 
Стейтів Америки, прад^ь 
подібно до якоїсь місцевою 
ті на середньому заході. 

„Ю.С.Нюз енд Ворлд Рн 

портя впевняє, що „п^тнй з 
чергим втікач перевищує 
рангою всіх інших, старшин 
ну чехословацької розвідг 
ки Міляна Швеця, першого 
секретаря совстської aмбa^ 
сади в Атенах, Греція, С д ь 
гея Б о хана, резидента КГБ 
в Лондоні, Великобританія, 
Олега Гордіевського і пол^ 
ковника КГБ Віталія Юp^ 
ченка, який, як відомо „доб 
ровільном повернувся до 
СССР і тепер покутує свої 
гріхи в одній із совєтських 
„пснхушокЛ що нею о п і ^ 
ється також КГБ. 

Маючи сумний досвід з 
В. Юрчснком, американс^ 
ка розвідча служба пocтy^ 
пає тепер дуже обережно з 
неназваннм по імені генерал 
дом, а крім того на червень, 
або вересень запланована 
чергова зустріч на вершіь 
нах між ЗСА і СССР, тим 
разом у Вашінгтоні, і Адмь 
ністрація президента Р. Ре 
гена не хоче через одного 
втікача ускладнювати між 
державні відносини. 

Поінформовані особи ю^ 
жуть, що втікач передав 
а м е р и к а н ц я м дуже цінні 
інформації про опера ,ппь 
ність совстської розвідки на 
Заході, масу прізвищ осіб, 
які працюють для СССР за 
гроші чи з „ідеГ, але поль 
тика відлруження між ЗСА і 
СССР вже почала діяти на 
всіх щаблях і тому особа 
втікача і передані ним інфор 
мації не будуть належно 
використані, — кажуть по 
літнчні спостерігачі. 

У СВІТІ 

ДЕБЮТ В НЮ ЙОРКУ 

Ню Йорк Український 
Інститут Америки ПОВІДОМа 

ляс що туї в неділю, 2м о 
лютого ц.р.. о год. ЗіЗО по 
полудні відбудеться дебют 
оперної співачки сопрано 
поганий Коломиєць, пере^ 
можця конкурсу Метропси 
літальної опери. При фop^ 
тепіяні буде Тома Гриньків. 
Програма включає твори 
західньоевропейських і ^y^^ 
раїнськнх композиторів 

Л ї ^ Д С Т А В Н И К И ЗСА і Совсгського СоЧвгзу знову 
розпочали розмови в Женеві на тему зменшення, або 
заборони хемічної зброї і обіцяють приспішитн переговс^ 
рн в цій справі, щоб можна було ще цього року підписати 
відповідні договори, які забороняли б продукцію цієї 
зброї. Головою американської делегації є Доналд Ловіте, 
а совстської Віктор Ізраеліян. 

ЧОРНІ УЧНІ і студенти в Південноафриканськ ій 
Республіці, а зокрема в Йоганнесбургу, закінчили двopiч^ 
ний бойкот шкільництва і повернулися до своїх шкіл, щоб 
почати новий академічний рік. Спостерігачі кажуть, що 
поворот учнів мусів бути організований, бо він був 
такий масовий, що шкільні адміністрації в Йоганнесбургу, 
Преторії. Кейп Тавні і Порт Елізабеті не могли дати собі 
ради з реєстрацією студентів. Приблизно 200,000 чорних 
учнів бойкотували школи, протестуючи таким способом 
проти расової політики уряду. Майже всі відсутні учні і 
студенти брали участь у численних антиурядових маніфе^ 
таціях і вели активну працю проти політики апартеїду. 

ФІЛІППІНСЬКІ РИМО.КАТОЛИЦЬКІ єпископи дома. 
гаються від уряду і міжнародних організацій, таких як, 
наприклад, ОбЧднані Нації, Червоний Хрест та інші, 
міжнародного нагляду над виборами у Філіппінах, 
заповідженнх на 7^о лютого цього року. Конференція 
єпископів побоюється, що у висліді провокаційної 
поведінки війська і прихильників теперішнього президс^ 
та Фердінанда Маркоса, може дійти до зударів в багатьох 
місцевостях країни, а в гіршому випадку до започаткува^ 
ня громадянської війни, якЩо Ф. Маркосові докажуть 
пофальшування виборів, або недопущення до влади 
кандидата опозиції Коразон Акіно, якщо вона виграє 
вибори. Щоб захоронити країну від кровопролиття, 
єпископи розповсюдили і наказали прочит.чти в усіх 
церквах пастирського листа присвяченого повністю 
виборам. 

ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКА країна Сурінам дoзвo^ 
лила лівійцям користуватися базами і територією взагалі 
лля поширення терористичної активностн в Латинській 
Америці, заявили речники американської розвідки. 
Працівники Сі^ЛґьЕй заявили, що вони мають докази 
лівійської активностн в Південній Америці і що Лівія 
концентрує свою увагу на людей і приміщення амбасад 
ЗЧднаних Стейтів Америки. Ці самі джерела вважають. 
що існує якесь пов^зання лівійських терористів з Кубою, 
яка напевно постачає лівійців докладними інформаціями 
га плянами розташування американських амбасад. 

ПРЕ.МТР МІНІСТЕР ІТАЛІЙСЬКОГО уряду Беттіно 
Краксі заявив у парляменті, а потім на пресовій конфере^ 
ції, що лівійський лідер полковник Муаммар Каддафі 
іапропонував ..компроміс11 для європейських держав. Він 
пропонує. ЩО арабські терористи не зачіпатимуть прихиль 
них до Вашінгтону європейських держав, якщо 3^єднані 
с гейти Дмернкн дадуть зобов^зання не нападати на 
. іівію. ПІД час пресової конференції Краксі обвинувачував 
илера палестинської терористичної групи Абу Нідаля за 
герорнстичний акт на летовишах в Римі і Відні, виконаний 
27 і̂ и грудня минулого року. Краксі також відмітив, що 
Іівія евентуально допоможе Італії відшукати і apcштy^вa^ 

пі А Нідаля. іа яким пошукують Італія. ЗСА та інші 
країни 

С ТРІЛЯНИНА В ДЕКІЛЬКОХ палестинських таборах 
втікачів В околиці Бейруту тимчасово відвернула увагу віл 
головної проблеми в Дивані, а саме вимоги мусулмансь^ 
ких груп, щоб теперішній президент, християнин Амін 
Гемаєль уступив зі свого посту і тим самим лав можліь 
вість цілковито змінити державну систему в Дивані. Біда 
гакож в тому, що до цього хору опонентів Гемасля 
іолучилясь також деякі провідні політики немусулмани, 
які будуть на поводі Сирії, або стали відкритими пpoпaJґaтo^ 
рами політичного курсу Москви на Близькому Сході. Між 
і ротивниками президента Гемаєля є також пpeм^cp^ 
міністер його уряду Рашід Карамі і міністер фінансів, 
гакож християнин, Каміль Шамон. 

СЛІДСТВО У СПРАВІ 
КАТАСТРОФИ 

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 
Кей Канаверал, Фла. — 

Речники Адміністрації мiж^ 
простірних полетів СН ACAJ 
повідомили, що вони poз^ 
почали докладне слідство у 
справі небувалої досі і т ^ 
гічної у своїх наслідках ката 
строфи міжпростірного к ^ 
рабля „Чалленджерап, на 
покладі якого перебувала 
залога із семи осіб, які, 
очевидно, усі загинули і 
американські кораблі, рятів 
ничі команди, гелікоптери, 
моторові човни і нурці, не 
знайшли досі жадних слідів 
людської трагедії, крім де^ 
кількох металевих предл^ 
тівс невідомого покищо пo^ 
ходження. 

Рятункові команди oхo^ 
пилн морський обшир у 
5,500 квадратових миль, де 
на їхню думку, могли впа^ 
ти в океан рештки р о з і р ^ 
ного на куски міжпрскл^ 
ного корабля. В цьому віь 
падку, кажуть представн^ 
ки Н АСА, може дещо знай^ 
дуть нурці, які є готові, при 
допомозі спеціяльної aпa^ 
ратурн й кабін, обшукати 
навіть дно океану, щоб тим 
самим допомогти Урядові 
і НАСА успішно закінчити 
слідство і дати опісля авте^ 
рнтетне вияснення амері^ 
канському народові про цю 
найбільшу від часу пpoгpa^ 
ми полетів катастрофу. Р ^ 
бота дослідів не буде л е ^ 
кою і НАСА передбачає, 
що вона може тривати цілі 
місяці, поки вдасться склас 
ти подібну до правди уяву 
про трагічний випадок. 

Крім спеціялІстів НАСА, 
військових кораблів і лiтa^ 
ків, при дослідах пpaцювa^ 
тимуі ь також приватні ком 
панії, які маютгь великий 
досвід у відшукуванні npej3r 
метів із розбитих літаків. 

Вміжчасі, президент Рс^ 

налд Реген особисто тел^ 
фонував до родин погиб^ 
ших астронавтів, щоб склас 
ти їм співчуття з приводу 
загибелі їхніх рідних, які 
через катастрофу, як заявив 
Президент, стали рідними і 
дорогими особами цілого 
американського народу^. 
Президент і Перша Лейді 
Ненсі плянують взяти o a v 
бисту участь у дні пам^ті 
астронавтів, який був з а ^ 
лянованнй НАСА на ̂ я ^ 
ницю, ЗЬго січня в Гюcтo^ 
ні, Тексас. 

Окремо президент Р. Pe^ 
ген написав листа родині 
вчительки Крісті М е ^ 
Оліфф, першої жінки з цьо^ 
го фаху, яка мала відбути 
подорож довкола світу на 
міжпростірному кораблі 
„Челленджери, а також о ^ 
ремого листа до дітей шкен 
ли де МекОліфф вчила. 
Лист Президента буде прс^ 
читаний директором школи 
під час меморіальної годиа 

ни призначеної для вшану^ 
вання п а м ^ т і улюбленої 
вчительки. 

До Вашінгтону нaдхo^ 
дять телеграми із співчу^ 
тям і висловами жалю д с ^ 
лівно з усіх країн світу. Досі 
наспіли телефами від reнc^ 
рального секретаря Oб,cд^ 
наних Націй, совєтського 
лідера Міхаїла Горбачова, 
країна якого сама втратила 
чотирьох астронавтів і 19^ 
ох інших країн, між ними 
найбільше від альянтів ЗСА 
з Північно^тлантійського 
Оборонного Союзу ^HA^ 
TO^ та інших. Виглядає, — 
кажуть спостерігачі, — що 
правдиві приятелі Америки 
переживають і сумують ім^ 
зом з американським наро 
дом за втратою сімох смь 
ливців до яких, як заявив 
віцепрезидент Джордж Буш 
„належить світм. 

В Ню Йорку ведуть слідство 
Ню Йорк. — Не зважаю^ 

чи на тс, шо адвокат Дoнaл^ 
да Менеса і губернатоо стей 
ту Маріо Квомо перскону^ 
ють публічно, що немає ще 
доказу на вину президента 
Квінсу і демократичного 
провідника цієї дільниці Д. 
Менеса, він попросив про 
відпустку з днем 28^0 січня 
1986 року з уваги на хвopo^ 
бу. На своє місце він дсле^ 
гував свою заступницю, яка 
була віцепрезидентом Квін 
су вже п ^ т ь років. Клср 
Шулман і вона обняла нe^ 
гаЙно цей пост. 

Рівночасно однак з тією 
тимчасовою зміною на п о ^ 
ті президента Квінсу, мейор 
Ню Йорку Едвард Кач, я к ^ 
му закидують, що нecпpa^ 
ведливо назвав Д. Менеса 
..шахраєм^, заявив, що усім 
відомо, що Д. Менес буде 
мусіти зрезигнувати із своїх 
постів ,.до тижня або до 

двох . 
Також стало відомим, що 

приватна пенхіятрична лi^ 
карня в Квінсі мусіла на 
бажання Д. Менеса з а а н ^ 
жувати на працю його дру^ 
жину за це, щоб дістати 
апробату, міста і стейту. 

У зв^зку з тим великим 
скандалом у Бюрі паркових 
переступлень. мусів зрезир 
нувати негайно його диpeк^ 
тор в Ню Йорку Антоні 
Амерусо. Хоча він сам. як 
один із близьких приятелів 
мейора Е. Кача не мас на 
совісті ніяких налужить, 
однак мейор зажадав його 
резиґнації з приводу скаю 
далу в бюрі. за яке А. Аме^ 
русо відповідав 

В цей скандал вглянулн 
вже міські і федеральнісудо 
ві власті, і загально спод^ 
ються, шо він пошириться 
на інші міські агенті і бюра 

В АМЕРИЦІ 
СЬОМИЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ куклеарннй підводний 
корабель кляси „ТрайДЄНТя з 24 ракетами, які можуть 
знищувати ворожі обЧктн на віддалі 4,000 миль, cm щений 
на воду у військово^юрському порт і н Коннектикат. 
Будівництво нового корабля довжиною 560 футів коштує 
1,8 біл. дол. Корабель дістав назву ..Аляска11 і став 
четвертим з такою назвою за всю історію американської 
в ійськово^юрської фльотн. Сенатор республіканець 
стейту Аляска Тед Стівен і його жінка Кетрін Енн 
очолювали делегацію з Аляски, яка спешяльно прибула на 
церемонію спущення на воду корабля, який носить ім^я 
цього стейту. Сенатор звернувся до іалоги і закликав 
моряків стоять ,,на сторожі свободи і .iesioKpanf 

П Е Р Е К Л А Д Е Н А НА англійську мовч московська 
газета ..Правда^ появилася минулої суботи в газетних 
кіосках багатьох міст ЗСА. Ціна ОДНОЇ 0 числа 2 лол ..Цей 
факт ще раз доказує, що в нашій країні існує свобода преси. 
Я сумніваюся, що в Совєтському Союзі появиться ко.ііь 
небудь газета 1Ню Йорк Тайме1 російською мовою11, 
сказав професор журналістики Бостонського університету 
Доренс Мартін. Однак на його думку ..Правда11 на 
англійській мові може зацікавити лише вчених, політиків. 
советологів, але. не широкі маси американців. ..Наша 
публіка взагалі мало уваги звертає на полії, що вiдбyвa^ 
ються за кордоном. її цікавлять головним чином внутріїш 
ні проблеми11, сказав Д. Мартін 

КОЛИШНЯ НЕВДАЛА кандидатка ВІД Демократичної 
партії на посаду віцепрезндента Джералдін Ферраро 
заявила, що вона готова тимчасово замінити Доналда 
Менеса, якщо він внесе на резиґнацію Пропозицію Дж. 
Ферраро внесла напередодні зустрічі дев^ти членів 
Міської ради Квінсу, але вміжчасі Менес зголосив 
відпустку і його місце зайняла йото заступниця Клср 
Шулман. . . . . 
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Дня і Ь г о січня ц.р. нюйоркська поліція 
звернула увагу, що одно авто їхало зиґзаками, що 
могло спричинити погану катастрофу. Авто 
зупинили і знайшли за кермою невпівпритом^ 
ного чоловіка, закривавленого, з перерізаною 
біля живчика рукою. В автомобілі був кухонний 
ніж. яким очевидячки завдано ці рани. Раненого 
леревезли до шпиталю, де переведено к ільк^ 
годинну операцію. Коли ранений сяк^так о л р ^ 
томнів — він спершу заявив, що нічого не тя^ 
мить. що з ним сталося, через день^два твердив, 
що його схопили були якісь два невідомі йому 
людці і поранили його з невідомої йому л р и ч ^ 
ни. Поліція поставилась до тих заяв недовірн 
ливо і мала рацію, бо ранений, перевезений 
вміжчасі до іншого шпиталя, придбав собі 
адвоката І відчитав, зладжену, мабуть отим 
адвокатом заяву, в якій признав, що це він сам^ 
поранив себе у самогубному замірі та перепро 
сив поліцію за попередню свою заяву й родину 
за спричинений їй клопіт. Де він перебував 
к ільканадцять годин перед тим, поки його 
зустріла поліція і чому саме він пробував убити 
себе — залишилось дотепер тайною. 

Але справа набрала зразу же великого 
розголосу, бо це не йшлося про сірого задача 
хліба, а про Донал да Менеса, президента одної з 
пяти нюйоркських автономних дільниць Квінсу. 
Таємнича історія перетворилася у великий 
фінансовополітичний скандал, тісно пов^заний 
із хабарництвом і обманом на мільйонові суми. 
Посадник Ню Йорку Едвард Кам спершу заявив, 
був, що йому байдуже, з ким Менес переводив 
час і яка трагедія спонукала його накласти на 
себе руку, — для нього важливе те, що його 
добрий приятель живий і на дорозі до повного 
видужання. Посадник Кач відвідав ще недужого 
свого приятеля у шпиталі, не розмовляючи про 
причини спроби самогубства. Але не минуло 48 
годин, як той сам посадник Ню Йорку назвав 
свого приятепя й партійного однодумця ,,ішз^ 
раєм,,

1 без уваги на те, чи той „шахрай11 відпови 
датиме перед судом за свій злочин і буде 
засуджений. Водночас висловив переконання, 
що Менес зречеться із своїх обох становищ — 
президента з Квінсу і голови тамошньої демо 
кратичноі організації. Покищо Менестільки взяв 
відпустку. 

Нам, українцям, вся та історія по суті далека. 
Можемо тільки разом з усіма людьми у широ 
кому світі дивуватися, як людина, яка отримує 
річну платню 80,000 дол. лакомиться ще на 
хабарі і дозволяє своїм підчиненим обманювати 
рідне місто і стейт на мільйони долярів — хоч це 
ще судом не доказано. Але заслуговує на увагу 
коментар, мовляв, посадник Ню Йорку не має 
рації, коли відмежовує себе від цієї скандальної 
грошовошахрайської історії, бо посадник міста, 
це так, як капітан корабля. Коли у корабельній 
машиновій галі трісне котел або почне прех^ 
кати вода крізь щілини в кадовбі, то капітан не 
може казати ,,я невинний, бо стояв тоді на 
капітанському мостикум. Добрі діла чи скандали 
можливі тільки на почві, якою є даніа атмосфера, 
яким є загальний клімат. А клімат не може бути 
здоровий, коли за американською системою 
губернатор чи посадник міста призначає на 
високоплатні становища тих, які допомогпи їм у 
виборчій перемозі і є особистими та партійними 
приятелями, але не завжди мають відповідний 
характер і кваліфікації на дані пости. 

і Ця „нова редакція^ зай^ 
Іняла шість сторінок совс^ 
ських газет. Загальний на^ 
клад газет, які о п у б л і ^ 
вали Програму 75 мільй^ 
нів примірників. Програму 
видруковано на 36 мовах, в 
тому на курдській, адигей^ 
ськіЙ, ненецькій, уйгурс^ 
кій і корейській. Газети з 
новою видрукованою Прс^ 
ірамою розвозили по О ь 
встському Союзі літаками, 
автофургонами, поїздами. 
До 56 міст Програму п^ 
редали фототелеграфом. 
Побільшено кількість лис^ 
тоношів, запропоновано 
додатковий зарібок студе^ 
там і навіть домашнім го^ 
подиням. 
і У Москві на дві зміни 
працювали 10,400 лиcтoнo^ 
шів. ,,Госполітіздатм ^Дep^ 
жавне видавництво пoлiтнч^ 
ної література видало бpo^ 
шури з Програмою мільЙЧь 
новим накладом, „Правдап 

півмільйоновим. Це тільки 
московською мовою. Крім 
того Програму nepemiaj^ 
но і видруковано мовами 
англійською, французькою, 
німецькою, еспаиською, 
арабською і португальською 
Наклад невідомий. Таку ль 
тературу в СССР поешпь 

Михайло Кучер 

НОВА РЕДАКЦІЯ^ 
ПРОГРАМИ КОМПАРТІЇ 

ють до готелів „Інтурист^, 
в чужі посольства, совстс^ 
кі доми культури за кopдo^ 
ном, у представництва ,,Ae^ 
рофлотум. 

Крім величезного наю^ 
ду примірників нова Прог^ 
рама нічим не визначаєп^ 
ся. В історії партії вже були 
три програми — 1903 1919 і 
1961 років. Теперішня Пpo^ 
грама четверта. Чим вона 
відрізняється від nonepej^ 
ньої? Минула програма обь 
цяла побудувати в СССР 
комунізм „протягом життя 
одного покоління^, так десь 
до 1980 року. Виявилося, 
шо такою програмою не 
можна користуватись. Вь 
домо, що партія ніколи — 
не помиляється, тому нова 
програма дозволила все 
таки fKOMy?J „критично пê  
реосмислити минуле^ і сле^ 
во „комунізм11 замінено 
„розвиненим соціялізмомп. 
Одначе і „розвинений сош^ 
лізмп означення досить нe^ 
внразне і йому дозволено 

„удосконалюватися^ для 
полегшення і скорочення 
успішного шляху совстс^ 
кого суспільства в кoмy^ 
нізм. З обережности не в ^ 
явлено жадних строків ̂ ocтz^ 
точннх даті приходу в кс^ 
мунізм. Нема опису „рис 
повного комунізму^. П ^ 
переджено, що „перехід сс^ 
ціялізму в комунізм^ буде 
повільний, без „забігання 
напереді. 

Нова редакція Програми 
нічого конкретного не o6N 
цяє. Вона, як написали , , ^ 
вєcтiя^^ вільна від непотріб^ 
ної делямації, себто обіш^ 
нок, які не можна внкої^ 
ти. Не говориться тут про 
„неухильний зріст^, але згa^ 
дуються „занадто сміливі 
обіцянки минулого^. 

Програма художньо оп^ 
сує жах капіталізму. Ka^ 
піталізм виявляється тим 
жахливий, що „став пepe^ 
поною на шляху загальнсн 
го поступу^. Він професш^ 
но знищив мільйони людей 

шляхом „матеріального 
ожебраченням. Мільйони 
людей в капіталістичних 
країнах „не мають перед 
собою майбутностн. „Вони 
страждають від „бсзнадіГь 
ности свого становища^. 
Молодь не може знайти 
примінення своїм знанням і 
силамп. Люди в капітали^ 
тичних країнах не мають 
помешкань, вмирають без 
лікарської опіки. 

Фантазувати легко. Труд^ 
ніше примусити вірити в 
партійну брехню. Щоб того 
хоч якось уникнути Інедс^ 
Bipffl до запевнень партії 
про жахливе життя на Зâ  
ходО, Програма признаєт^ 
сяі „У світі помітний зріст 
соціалізму і клясової бороть 
би робітників. Це прнму^ 
шує капіталістів хоч трохи 
поліпшити умови праці, 
збільшити заробітню ги^ 
тню та соціальне зaбeзпe^ 
ченняи. 

У СССР, запевняє Прсь 
грама, також поліпшиться 
життя людей. Hoмeнкля^ 
тура боїться вибуху н е ^ 
доволення і твердить, що 
партія „розглядає соціял^ 
ну політику SK важливий 

іЗакінчення на стор. 7J 

На всіх континентах 
ідуть завзяті змагання вo^ 
юючого комунізму з віл^ 
ннми народами, що зaтop^ 
кують майже кожну краЬ 
ну в світі. Від висліду цих 
змагань буде залежати д ^ 
льша доля людства, його 
культури й цивілізації. Д ^ 
які місця на землі, що мa^ 
ють ключове геополітичне 
значення, відрізняються би 
льшою натугою цих змa^ 
гань, більшою кoнцeнтpa^ 
цісю бойових сил і воє^ 
ного матеріялу. 

Таким місцем у півде^ 
нозахідній Африці є Ангє^ 
ля. Від 10 років під вм^ 
лнм проводом Йонаса Ca^ 
вімбі там ведеться важкий 
змаг автохтонного н а ц ^ 
нально настроєного нace^ 
лення з місцевими та iм^ 
портованими комуністами, 
які захопили владу. З огг^ 
ду на міжнародне значення 
цієї боротьби доцільним с 
дешо основніше пoзнaйo^ 
митися з цією,важливою 
країною та її визвольними 
змаганнями. 

Ангола 

Територіяльно Анголя — 
двічі більша від України, 
але населення має всього 7 
мільйонів. Половина мe^ 
шканців зберігає традиційні 
африканські вірування, 40^ 
45 відерце католики, а 5^0 
відс. протестанти. Не. звa^ 
жаючи на різноманітне nuv 
соння земля надасться до 
управи численних агрикуль 
турних рослин. Країна є бa^ 
гата в мінеральні скарби, 
діяманти, зокрема в зaлiз^ 
ну руду та мідь, що мають 
значний попит на світових 
ринках. Велике ̂ значення є 
морських пристаней, з яких 
найбільша — це Люанда 
столиця Анголі. 

До ХНІ сторінчя Анголя 
була заселена бушменами, 
а згодом у більшості о ^ 
пували її племена банту. В 
ХУ сторіччі появилися там 
португальці, що почали 
торгівлю невільниками. В 
1836 р. знесено там нсвіл^ 
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ництво, але дальше зo^ 
бовЧзувала примусова пpa^ 
ця. Від 1870 р. португал^ 
ці почали опановувати ць 
лу Анґолю. В 1951 р. вона 
стала їхньою провінцією. 

Визвольні змагання пo^ 
чалнея у шістдесятих роках 
цього сторіччя, коли ліві 
партизани з Популярного 
Фронту за Визволення А ^ 
голі СМПЛАЇ заатакували 
фортецю у Сао Павльо, а 
праві з Національного Фpo^ 
нту за Визволення Анголі 
fOHJlAJ, що діяли у хл^ 
боробських районах, у 1962 
році встановили в сусідній 
країні Заїр екзильний уряд. 
Незабаром від цього уряду 
відлучився третій рух тг 
Національна Унія за Повне 
Визволення Анголі СУНИ 
TAJ, очолений Йонасом Са^ 
вімбі. 

Після перевороту в Пop^ 
тугалії, тамошній уряд р^ 
шив зліквідувати свою кô  
лонію в Африці і 1975 року 
погодився на самостійність 
Анголі. Цією вільною дe^ 
ржавою мав управляти кô  
аліційний уряд, який перед 
самим проголошенням câ  
мостійности розлетівся. Ко1 

муністи, користуючися місь 
ким шумовинням, при вели^ 
кій фінансовій та мaтcpiя^ 
льній допомозі Coвeтcькo^ 
го Союзу й мілітарній K̂ŷ  
би захопили столицю Aн̂  
голі Люанду. УНІТА та 
ФНЛА об^дналися і, втî  
шаючися симпатіями шіь 
роких хліборобських мас. 
проголосили Гуамбо своєю 
столицею. Комуністи п ^ 
силені 20,000 кубинців і мo^ 
дерною совєтською зброєю 
окупували малощо не цілу 
країну. Але повстанці yHN 
ТА не покинули Анголі і за 
деякою початковою дoпo^ 
могою ЗСА й Південно Aф^ 
риканської Республіки далі 
вперто боролися проти кô  

муністів. Сьогодні вони вже 
контролюють одну третину 
держави. Савімбі апелює за 
більшою допомогою до 
ЗСА і Заходу. Його дpaмa^ 
тичний заклик у формі дoв^ 
гої вичерпної та дуже ці^ 
ної статті п.н. „Анголя — 
Мюнхен Африкии помістив 
консервативний політичний 
журнал „Інсайти, що в ^ 

^ходить у Вашінгтоні та є 
пов^язаннй зі щоденником 
„Вашінгтон Таймсм. 

Савімбі — борець за 
незалежність 

Савімбі вже 18 років нê  
втомно змагається за caмo^ 
стінність Анголі. Спершу 
вісім років боровся проти 
колоніяльного порту гал ь̂  
ського режиму, а згодом, 
коли підступно, за notn^ 
ронньою допомогою, зaхo^ 
пили владу комуністи, він 
від 10 років змагається про 
ти них і кубинсько^овстс^ 
ких зайдів. Він має високу 
освіту, глибоко релігійний 
та переконаний націоі^ 
ліст. Спочатку вірив, що 
комуністи боряться за в і ^ 
волення народів і навіть 
відбув основний вишкіл у 
Китаї, як вести партиза^ 
ську війну. Але там він і 
зрозумів, що комунізм в 
своїй основі є шкідливим 
явищем. Цим самим, хоч 
він і користується тепер 
комуністичними методами 
партизанської війни, в ^ 
кндас комунізм. Сьогодні 
Савімбі є вже легендарним 
героєм і народним борцем 
за волю Анголі та цілої 
Африки. 

У скороченні передаємо 
зміст знаменитої статть 
апелю Савімбі до вільних 
народів і Заходу. Він cтвep^ 
джує. що доба евроиейс^ 
кого КОЛОНІАЛІЗМУ покі^ 
чилася у 1975 році, коли 

Португалія погодилася на 
незалежність Анголі, Mo^ 
замбіку та Гвінеї. До цього 
у великій мірі причинилася 
основана ним організація 
УНІТА. Але несподівано, 
за значною совєтською дсн 
помогою. владу в Анголі, 
комуністи захопили. На змі 
ну португальської влади 
прийшов новий колоніял^ 
ний уряд, що його контр^ 
лює Советський Союз. А ^ 
голя знову стала пoнeвo^ 
леною країною. На її тepe^ 
ні тепер находиться 45,000 
кубинського війська, як тa^ 
кож тисячі східніх німців, 
поляків, чехів і північних 
корейців. Совєтський уряд 
доставив їм велику кiль^ 
кісь зброї вартости два і пів^ 
більйона долярів. Уже дe^ 
сять років УНІТА пpoдoв^ 
жус повстанські змагання 
проти закордонних iнтpy^ 
зів, які експлуатують а ^ 
гольський нарід і країну. 
Савімбі наголошує, що 
„Сьогодні народи Афгані^ 
тану, Камбоджі, Ляосу, Н^ 
карагуа, Етіопії, Мозамбн 
ку ведуть визвольні змa^ 
гання проти закордонних 
військ і закордонної тайної 
поліції та проти накидува^ 
ня їм чужої ідеології. Вони 
протиставляться тиранс^ 
ким режимам, які волод^ 
ють тільки завдяки міл^ 
тарній силі імперіяліелз^ 
ного Совстського Союзу. 
На протязі десятків років 
третій світ ідентифікував 
комунізм з націоналізмом і 
багато комуністичних пap^ 
тій здобуло владу, викори^ 
товуючи національні са^ 
тименти народів. Одначе 
життьовий досвід повчИв, 
щог „Марксистсько^енпь 
ські режими не мають пo^ 
шани до традицій народу, 
до етнічних звичаїв і мови. 
Справжні націоналісти вц^ 
кидають мapкcиcтcькo^лe^ 
нінський напрямок і збро^ 
но боряться проти тих, які 
накидають їм збaнкpyтo^ 
вану iдcoлoгiю,^ — каже 
Савімбі. 

f Продовження бyдe^ 

Братська діяльність УНСоюзу 

Братські установи, як в ^ 
глядас, виграли справу з 
Департаментом скарбу, 
який робив заходи, щоб їх 
оподаткувати. 2^го лиспь 
пада 1985 року Дай Росте^ 
ковскі, конгресмен з Ілл^ 
ной і голова Комісії епс^ 
собів і засобів Палати Pe^ 
презентантів, повідомив, 
що братські установи і і ^ 
далі будуть звільнені від 
податків. 

Проте, ця перемога зoв^ 
сім не значить, що „бійи 

виграно і що ми можемо 
бути самозадоволені та спо 
вільнити наші зусилля в 
боротьбі проти оподат^ 
вання. З минулого досвіду 
ми знаємо, що федерал^ 
ний Уряд продовжуват^ 
ме свої заходи для опода^ 
кування братських установ. 
Від них, а особливо від тих 
із них, сума річних членс^ 
ких вкладок яких виносить 
25,000,000 дол. або більше, 
вимагається втримувати 
жваву братську діяльність. 
КрГм того, Податкова а ^ 
жба буде і далі дocлiджy^ 
вати та перевіряти братські 
установи, навіть ті з них, 
річна сума членських вкчги̂  
док яких становить менше 
25,000,000 дол. 

У зв^зку з цим, всі ми, 
члени Українського Hapoд^ 
ного Союзу, мусимо дати і 
свій вклад в наші змагаїь 

ня для збереження cтaтy^ 
су установи, звільненої від 
податків. Можемо дошь 
могти своєю участю у біми 
тських активностях УНС у 
відділах, округах та у кpa^ 
йовому засязі. Всі ми fa 
гато втратимо, якщо УНС 
буде оподаткований. 

Податкова служба внмa^ 
гас від братських установ 
документального пiдтвepд^ 
ження того, що їх члени 
беруть участь у братській 
діяльності. Тому союзов^ 
ці повинні зробити у цьому 
напрямку все, що в їх силах, 
бо інакше всі ми будемо 
відповідальні за наслідки 
нашої бездіяльности. 

Члени УНСоюзу — це 
дуже працьовиті і талант 
виті люди, що зacлyгoвy^ 
ють на пошану, визнання і 
похвалу. Власне тому УНС 
звертається до своїх члe^ 
нів із закликом і проха^ 
ням Г— ініціюйте, беріть 
участь у братській діял^ 
ності. 

За інформаціями і пopa^ 
дами в цій справі пpoхaє^ 
мо звертатися тeлeфoнiч^ 
но або писати до коорді^ 
натора братської діяльнос^ 
тиг 30 Montgomery St, 
Jersey City, N.J. 07302. 

Маріянна Сакалош 
Координатор братської 

діяльности 

Ф. Лукіяновнч 

В обороні правди 

Дещо раніше, у двох пpo^ 
довженнях, „Свобода^ нâ  
друкувала цінний допис 
Ярослава Татомира про 
необхідність інформувати 
пресу ЗСА про наші cпpa^ 
ви. В цьому нарпямі висло^ 
вився також і проф. Тарас 
Гунчак, кажучні iнфopмyй^ 
мо чужинців, а не нас câ  
мих. 

Це легше сказати, як зді^ 
снити, про що переконався 
автор цих рядків неодно^ 
кратно висилаючи допис до 
найбільш популярних opгa^ 
нів щоденної преси ЗСА. 
Одні навіть не відізвались, а 
інші повертали їх із ста^ 
дартною відповіддю. 

Справа в тому, що жypнa^ 
лісти у ЗСА^бЧгднані у пpo^ 
фесійній організації і юнії, 
які бережуть права своїх 
членів перед небажаними 
інтрузами. На жаль, тому 
що ми не маємо ані одного 
колюмніста, який висві^ 
лив би наше становище, ми 
примушені обороняти наше 
ім1я та правду після того, як 
кривда нам вже заподіяна, 
шляхом телефонів та пиca^ 
нням листів спростування. 
У деяких випадках, реда^ 
ції не помішують цих ли^ 
тів, щоб не наразитися та не 
викликати протилежну ст^ 
рону. 

„Russian Kievw 

Переглядаючи спортову 
частину щоденника „Фiля^ 
дсльфія Інквайрери з 3Uro 
грудня 1985 року на другій 
сторінці у календарці пo^ 
дій автор вичитав, що на 
телебачення русла ч. 17 бу̂  
дуть передавані змагання у 

гокеї на льоду „Russian Kiev 
vs. USAM. 

Тому що у навечер^ Ho^ 
вого Року було запроєїпчь 
вано багато змагань, у cпop^ 
товому відділі газети пpa^ 
цювали повною обсадою, 
отже автор зателефонував і 
говорив із заступником pe^ 
дактора, Фицлатриком. 

— На другій сторінці у 
вас повідомлення про змa^ 
гання „Рашен Кієв ^ротн 
KWEoEiT, Що це значить? 
— Ну звісно, наша дpyжи^ 
на і рас проти рашенс. — А 
що означає Кієв? — Не 
знаю, гг, Чули про УкраЬ 
ну? — Шурі —І Отже Київ і є 
столицею України, що є 
членом ОН. Чищя дружина 
є рашен. ^ Ну, ні, це нê  
мас сенсу. — Чи спростуєте 
цю неточність? — Не знаю, 
побачимо. 

На другий день^нший 
телефон до спортового ВІДг 
ділу „Інквайрераи, poзмo^ 
ва із двома іншими коре^ 
пондентами і ані один з них 
не чув про Київ. Автор зa^ 
ломив руки. Та хіба більше 
американців знають, що 
Катманду є столицею He^ 
палю, як Київ^толицею 
України? Скільки то ще нê  
зораної землі залишається 
перед нами та ред О. З і^ 
кевичем із „Смолоскипу14? 

Заходи спростування 

Після телефонічних роз^ 
мов з працівниками газети 
телефонуємо до русла ч. 17, 
що передавав ці змагання. 
Спершу говорить ceкpeтap^ 
ка днректорг програм ста^ 

Оакінчвиня на crop. 7j 

О^аффФООООООООООР^ОООО^Р^РООРеОРСООРРООРО^ООООО^ 

МОЇ ПЕРШІ КРОКИ НА „ЗЕМЛІ BAШІHҐTOHA,, 

Написав ВОЛОДИМИР БА РАГУРА 

ОООСООФОО^^^О^О^^ООООООООООООООІО^ООРОО^ОООО^ООС 

vin 

Критичного ДНА ми поставили дітей з тортом під двері 
сусідів, подзвонили, а самі скрилися за нашими д в е р ^ 
ма. дискретно їх відхиливши, щоб спостерігати цepeмo^ 
нію привіту. Двері сусідів відкрилися і наші дівчатка в унісон 
випалила ..Геппі Ню ЙоркГ. Сусіди прийняли їх з відкритими 
руками, сміялися сердечно й за хвилину ми всі сиділи в них за 
столом, попивали вино, каву, чай, а діти — соду й сік. 

Великої помочі й підтримки зазнали ми від подружжя Петра й 
Анастазіі Ікаловичів. власників ,,гросернім при схід ІОІй вулиці й 
авеню , СГГ. Вдячність для них зберігаємо досі, хоч обоє вони вже 
давно покійні. Ікалович прибув до ЗСА ще в 192СЬих роках. В 
,.старому краюм був учителем, в Америці заклав харчову крамницю. 
З напливом „ново ї іміграції11 дуже допомагав новоприбулим 
порадою, моральною підтримкою, матеріяльною допомогою — 
грішми, харчами, кредитом. Багато людей спровадив з Европи, 
влаштував на працю, допоміг підшукати помешкання 1 ми зазнали 
його опіки. Він теж знайомив нас з побутовими деталями америка^ 
ського життя. 

Нам було жаль ,,бомівм. яких тоді було багато на ,,долині міста11. 
Хоч ми самі не мали грошей, то старалися кожному з них дати 
..нікля11 чи „дайм11. Ікалович розказав нам, хто такі ,,бомим. Поміж 
ними було багато людей з ..добрих домівм, інтелігентів з високою 
освітою, мистців різних галузей, але через життьові обставини 
психічно заламаних. Розказав нам таку історіюі коли він прибув до 
Америки і відкрив крамницю, йому теж було жаль „бомівм. Коло 
порога його крамниці сидів середнього віку ..бом11. Ікалович давав 
йому харчі і гроші. Одного разу запропонував йому працю в ґросерні 

— замітати крамницю і тротуар, вивантажувати продукти, виносити 
на смітник зужиті коробки, пачки, скриньки, пляшки, пушки тощо. 
Купив йому одяг, дав гроші на фризієра, домовився щодо винaгo^ 
роди. „Бомм кілька дні попрацював, врешті пропав із одягом і більше 
не завився. За деякий час Ікалович зустрів його на вулиці кілька 
бльоків від своєї крамниці... 

Але погляд на ..бомів11 П. Ікаловича не переконував моєї 
дружини. Коло нашої камениці сидів під муром старший ,,бомм. Він 
щоденно приходив до нас коло 1Ьої години вранці, отримував 
горнятко теплої кави і булку чи шматок хліба з маслом. ЗЧвши, він 
мив горнятко і віддавав з подякою. Дуже любив нашу молодшу 
доньку. Раз старша донька дала їй на вулиці штовханця. Побачивши 
це. ,,бомм насварив на старш^донькуі ,,донт ю дер ту теч май сві^ 
гартм. 

Раз і я удостоївся назви ..бома11. Було це такі я вийшов пізнім 
вечором до автобусної зупинки зустріти дружину. Ми poзминy^ 
лися, зате надійшла її знайома „стара емігрантка11, яка не звернула 
на мене уваги, дивлячись у землю. На другий день сказала жінці, що 
стрінула мене коло автобуса. 

— О, то ви знаєте мого чоловіка з обличчя? — спитала дружина. 
— Я хлопові в очі не дивлюся, лише на „шуси11. Хлоп — бомі 

Мені іреба було знайти нормальне помешкання, бо мешкати 
довше в умебльованих кімнатах було задорого. Петро Ікалович 
порадив мені піти до жида Мекса, який говорив пс^українськи і мав 
зв^зки з домовласниками. Брав за свою поспугу „порукавичне11 в 
межах 200 до 300 долярів. Мав крамницю з домашніми пpичaндaлля^ 
ми. Я зайшов до нього і він обіцяв підшукати мені приміщення. 
Присягався, що не зробив би того своїм одновірцям, бо недавно мав 
таку пригодуі 

— Подумайте, я взяв від свого чоповіка всього 200 долярів, а він 
пішов на скаргу до рабина. На другий день ребай закликав мене і 
звелів повернути йому гроші. Ну, а я мушу з чогось житиі 

За кілька тижнів помешкання знайшлося, хоч на потому 
поверсі. Були в ньоу якісь старі меблі — кухонний стіл, ліжко, 
шафки на білизну. Ванна була в кухні. Помешкання складалося з 

двох спалень, їдальні, світлиці й просторої кухні. Мекс погодився, 
щоб я сплачував належність ратами. 

Коли я прийшов заплатити йому останню рату, побачившу 
крамниці незвичайну картину. Два добре одягнені мужчини 
вибирали за списком різні товари домашнього вжитку — відро, 
мітлу, щітки, ..мапй11, смітярку. Посередині, присівши до підлоги, 
зігнутий удвоє Мекс тримався руками за голову і кричавг ..ҐевалтІ 
ҐевалтІ Гев мерсіГ Але інтрузи не звертали уваги на його розпучп^ 
вий крик, ридання, бпагапьні мопьби, закпяття й прокпьони і 
спокійно, методично вибирали та складали на купу приладдя. 

Я стояв збентежений. Не вигпядало це на грабунковий напад. 
Врешті вони скінчили, дали Мексові посвідку, поклепали його по 
плечу, подякували й вийшли. Мекс почав жалітисяг 

— Вони мене пустять із торбами, вони мені винесуть усе з 
крамниці. Знаєте, хто це був? Вони з Жидівського Допомогового 
Комітету збирають речі для жидів, що приїжджають транспортами з 
Европи. Хопера на нихі 

Я пожалував Мекса, але й мені стало жаль самого себе ^ ніхто 
крім родини й приятелів не поміг мені влаштуватися на новосіллі... 

Мав я ще дві зустрічі з жидами. При авеню ,,СГ мав крамницю з 
делікатесами, городиною й овочами Волтер Слодкі. Я зайшов до 
нього з дружиною дещо купити. Ми розмовляли по^країнськи. 
Воптер теж перейшов на українську мову. 

— Ов, то ви вмієте говорити пеннашому — зауважипа дружина. 
— Копи ви прибупи до Америки? 
— Та давно, ще малим хлопцем. 
— 1 ви так гарно володієте українською мовою? 
— Ну. як би я міг забути рідну мову? 
Нас дуже зворушило таке привезення жида до країни свого 

походження і до людей, серед яких зростав. 
1 

Після прибуття що ЗСА я мав часто докучливі болі шлунку чи в 
його околиці. Лікарі робили всякі обслідування, але нічого не 

Закінчення буде. 

1 
v ^ 
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ТРИБУНА У, В. СОЮЗУ 
Ч. 1 СІЧЕНЬ 1986 

Що приніс передконвенційний 1985 рік для УНС? 
Степан Г авриш 

Аналізуючи працю ЦІЛОС̂  
ти УНСоюзу в минулому 
перелконвен цінному ропі. 
не можна поминути того, 
щоб не наголосити, іпо тон 
рік буде записаний в історії 
Союзу великими літерами 
В 1985 році У НСоюз вперше 
виплатив своїм . членам 
1,000,000 лолярів дивіденд 

ли. Виплачено вперше 
100,000 лолярів беззворо^ 
них стипендій для 58^ох 
студентів, членів Союзу. 
Створено Комітет Оборони 
Української Спадщини і на 
початкову діяльність ного 
призначено 100,000 лолярів. 
По довгих роках обіцянок 
приступлено до будови на 

Согозівці спеціального 
дому для пенсіонерів, члe^ 
нів Союзу коштом 350,000 
лолярів. Майно Союзу їбез 
реальностей перевищило 
54,000.000 лолярів. Це наші 
позитиви. 

Переходячи ДО оцінки 
організаційної ділянки, на 
жаль треба ствердити, що 
1985 рік не приніс тих успЬ 
хів. які були запляновані. 
Ми плянувалн приєднати 
4.000 членів, забезпечених 
на 10.000.000 лол.Плян цей 
був можливим до треалізу^ 
вання. а тим більше у переДг 
конвенційному ропі. Майже 
всім відділам бракували 
члени для вибору одної о чи 
більше делегатів на З^шу 
Конвенцію, і це мало бути 
запорукою для виконання 
наших планів. На жаль, так 
нС сталося. ПІД час цілого 
року придбано лише 1.956 
членів, забезпечених на зa^ 
іальну суму 7.793.000 доля^ 
рів. 

Коли б шукати причин, 
чому організаційний плян 
не був зреалізований, то 
можна б навести їх баї ато, і 
кожний може по ^ своєму це 

інтерпретувати Головна 
Канцелярія, почавши від 
січня 1985 року, вживала 
заходи та вела відповідну 
акцію, щоб всі відділи Окру 
і и включилися в opraнiзa^ 
ційну працю. 

Для заохоти кращої op^ 
ганізаційної праці Екзеку^ 
тнвний Комітет схвалив 
спеціяльні грошові бонуси 
як для иоодинокіх ccкpeтa^ 
р і в ^ о ю з о в ц і в , так і для 
Округ. Вислід цих акцій 
мінімальний, велике число 
секретарів не звертало yвa^ 
і и на союзові заклики. Так 
само поступали деякі Oкpy^ 
ги. Не сумніваємося, що це 
не було зроблено зі злої волі, 
мабуть, недбальство було 
причиною цього. Але це 
недбальство нанесло шкo^ 
лн, а тим більше тоді, коли 
майже одна третина відди 
ловнх секретарів .,зaвзялa^ 
сь г і не приєднували членів. 
Чим це пояснити? Щоправ^ 
да. не Є таємницею, що укра 
їнська громада ще й далі не 
знайшла спільної мови. Але 
час не стоїть, аж страшно 
відкривати третю сторінку 
. .Свободи^, яка кожного 
дня покрита „кляпсищ^ 
міГ про тих, які відійшли у 
вічність. Насувається питай 
ня, чи хтось подбав про них 
за життя, щоб мали забезпе 
чення? А може „на злість^ 
У НСоюзові їм не пpoпoнo^ 
вано забезпечення? 

Ми вже згадували, що 
велася акція, щоб Окружні 
Комітети включилися до 
організаційної праці. По 
традиції всі Округи на пo^ 
чатку року мають визнaчe^ 
ну квоту, себто , скільки 
лана Округа повинна зорг^ 
нізувати членів під час кa^ 
лендарного року. Лише чот^ 
ри Округи виконали свою 
квоту на 100 і більше відсо^ 
ків. а перше місце зайняла Ок 
рута Вунсакст. яку очолює 
наймолодший голова Апекс 

Худолій. Ця Округа викo^ 
нала свою квоту на 192 вшг 
сотки, а це завдяки засту^ 
иикові голови Леонові Гардін 
кові. який приєднав 29 члe^ 
нів. Округа Вілкс Бсррі. яку 
очолює Василь Стефурин, 
виконала квоту на 140 ві,^ 
сотків. завдяки самому ro^ 
лові, який приєднав 16 5ЛЄг 
нів. Третє місце у виконанні 
квоти зайняла Округа Ніяга 
ра, Канада, яку очолює д ^ 
Богдан Долішний. Квота 
виконана на 111 відсотків, 
завдяки всім секретарям,а 
зокрема завдяки ceкpeтape^ 
ві 461 Відділу Миронові 
Ґрохозі, який зорганізував 
24 члени. 18 з них у грудні. 
Слід згадати і тс, що Ніягар 
ська Округа була єдиною 
поміж усіма Округами Aмe^ 
рики й Канади, всі відділи 
якої приєднали нових члe^ 
нів. На четвертому місці під 
оглядом відсоткового викo^ 
нання квоти є Округа Рочс^ 
терська, яку очолює гoлoв^ 
ний радний Володимир Гав 
риляк. Округа виконала кво 
ту на 106 відсотків, завдяки 
секретареві 217 Відділу Cтc^ 
фанові Приймакові, який 
приєднав 39 членів, та roлo^ 
ві Округи, який як секретар 
З іб^о Відділу приєднав 34 
члени. 

На 75 й більше відсотків 
виконали свої квоти шість 
Округ, а відсотково перше 
місце зайняла Округа Cиpa^ 
кюз^Ютика, яку очолює 
Іван Чопко. Ця Округа вико 
нала квоту на 95 відсотків, 
що завдячує секретареві 283 
Відділу Григорієві Гаврииь 
кові, ЯКИЙ приєднав 28 члe^ 
нів. Голова Округи, як ескре 
тар 27 Wo Відділу, придбав 
22 члени.^Друге місце з а ^ 
няла Округа Філядельфійсь 
ка, виконавши квоту на 87 
відсотків. Округу очолює 
Петро Тарнавський, і сам 
він придбав, як секретар 
3 7 5 ^ 0 Відділу, 28 членів. 

Одначе, признання за дoпo^ 
могу у виконанні квоти на 
87 відсотків належиться для 
головного радного Василя 
Пастушака. який зopгaнiзy^ 
вав 64 члени. Слід згадати, 
що Філядельфійська Oкpy^ 
га зорганізувала найбіл^ 
ше число нових членів в 
передконвенційному році, а 
саме ^ 307, з нього у грудні 
^ 70 членів. Округу очолює 
Павло Шевчук, який як с е ^ 
рстар ^З^vo Відділу, пpиcд^ 
нав 18 членів. Одначе, пepe^ 
могу завдячується гoлoвнo^ 
му радному Володимирові 
Квасові, який, як голова 88^ 
го Відділу, приєднав 27 члe^ 
нів. Округа Монтреальська, 
Канада, яку очолює гoлoв^ 
на радна Текля Мороз, вико 
нала квоту на 83 відсотки 
завдяки 434^у Відділові, 
секретаркою якого є А. 
Дольницька. Далі слідує 
Округа Пассейська, яку очо 
люс Іван Хомко. Квоту в ^ 
конано на 80 відсотків, зaв^ 
дяки наполегливій праці 
голови Округи і секретаря 
42^о Відділу Івана Блихи. 
Квоту на 80 відсотків внкo^ 
нала Округа Джерзі Ситі, 
яку очолює Володимир Б^ 
лик. Виконання квоти Окру^ 
га завдячує секретарці 25^о 
Відділу Квітці Стецюк, яка 
зорганізувала 36 членів. 

Усім головам, а також й 
іншим членам Управ Oкpy^ 
жних Комітетів, які вик^ 
нали свої квоти на 75 100 
й більше відсотків, виcлoв^ 
люсмо ишру подяку, пpиз^ 
цання і гратуляції за в^лдa^ 
ну працю. Дякуємо також 
головам Округ, які викоікь 
ли квоти на менше відсо^ 
ків. Напевно, всі вони cтa^ 
ралися по своїм мoжливo^ 
стям виконати квоти. Всім 
відділовим урядовцям, члe^ 
нам Окружних Управ іщ^ 
ра подяка за працю над 
розбудовою братньоїукраЬ 
нської установи. 

rf 

Голови Округ, які виконали квоти на 100 і більше відсотків 

Л.іік Худолій Василь Стефурин Богдан Долішний Володимир Гавриляк 

Голови Округ, які виконали квоти на 75 і більше відсотків 
. 1 і. ^ ^ 

Іван 1іопко 

, Й . , ^ . . . . 

Ф 
Петро Тарнавський Павло Шевчук Текля Мороз 

Іван Хомко Володимир Ьілик 

Майже в кожному числі 
,,Трибуни У Н С минулого 
тюку були помішені фото^ 
рафії союзових секретарів 
та інших відділових ypя^ 
довців, які в передконвеї^ 
ційіюму році приєднали най 
менше п^ть нових членів. 

У сьогоднішній „Трибуні 
У Н С подаємо додаткові 
прізвища і фотографії щ а ^ 

Члени „Клюбу відданих союзовців^ 
it екреї арі ^ організатори, які до кінця грудня 1985року 

приєднали від гГяги до дев4ятн членіві 

лнвої ..сімнадцятки сокь 
зовнх трудівників, які в о ^ 
танньому місяці року не 
жаліли часу, взялися до op^ 
ганізаційної праці і пристіл 
нали стільки членів, щоб 

„попасти^ до Клюбу. 
Нових членів . .Клюбу 

Відданих Coюзoвцiв,^ вітає^ 
мо та висловлюємо їм нашу 
подяку за віддану працю 
для розбудови УНСоюзу. 

При тому вияснюємо, що 
про всіх секретарів га інших 
відділових урядовців, які в 
минулому році приєднали 
10^25 Й більше нових членів. 

буде згадка з поміщенням 
фотографій у спеціальному 
числі „Трибуни У Н С яка 
буде видана в березні цьої 0 
року. 

10 К. Хі.іьченковський ^ 5 175 Я. Базюк б 200 І. Пригода ^ 5 245 М. Мартиненм 

ЗНІМОК НЕ ПРИСЛАЛИ 

450 Е. Мідяний ^ 8 
216 Б. Одежинськиії 

15 О. Зинюк ^ 5 
158 Е. Саноцька — 5 

230 Аннабс.і.ч 
Боровицька — 6 

422 Василь Євтушенко j 

277 Семен Кравець ^ 5 406 М. Мартинюк — 5 407 Василь Шаран — 5 

Дві заслужені союзові діячки 
За традицією Eкзeкyтив^ 

ний Комітет УНСоюзу кож 
ного року схвалює нагороди 
для союзових секретарів й 
інших відділових урядівців 
за організаційні успіхи під 
час календарного року. Ha^ 
городи одержують члени 
різних клюбів. як також і 
Окружні Комітети. Одначе, 
було б несовісно ПОМИНУТИ 
наше гарне жіноцтво — сою 
зовнх секретарок, які, не 
зважаючи на родинні oбo^ 
в^зки та професійну працю, 
знаходять час для збагачеі^ 
ня Союзу новими членами і 
нарівні з чоловіками секре 
тарямн вкладають цеголку 
за цеголкою в розбудову 
братської установи W 
раїнського Народного Со^ 
юзу. 

У НСоюз віл самого по^ 
чатку свого існування пріь 
лілював окрему увагу у к ^ 
їнському жіноцтву Дoкa^ 
зом цього с те. що під час 
Ю^ї Конвенції, яка відбула 
ся 1908 року в Філадельфії, 
делегати одної олосно cхвa^ 
лили новий пост н У НСоюзі. 
а самеї вибір заступниці 
головного предсідника. На 
цей пост було обрано, як 
першу заступницю. Марію 
Чсремчак. Відтак репрезен^ 
тацію жіноцтва у складі 
Головного Уряду пошнре^ 
но під час 14^ії Конвенції, 
яка відбулася 1917 року в 
ГаррІсбурзІ. Па .вибором 
івох радних жінок. Від 
того часу ПОД час кожної 

Квітка Стецюк 

конвенції, згідно з статутом, 
все вибирається найменше 
дві жінки на пост головних 
радних 

Тепер жінки, союзові діяч 
ки в Головному Уряді У ^ 
Союзу. займають поважні 
пости і тому треба їх шану^ 
вати. Маємо заступницю 
головного предсідника 
Гльорію Пашен. маємо го^ 
ловного касира Уляну Дя^ 
чук. магмо три головні paд^ 
ні ^ Галину Oлeк^Cкaт, 
Анну Гарас і Теклю Мороз. 
Також маємо жіноцтво і 
між почесними членами Hv 
ловного Уряду, а самсі Ma^ 
рію Демидчук ^ Чучман. 
Геновефу Жеребняк, д^p 
ЛнНу Чопик і Марію Дупь 
ннк. яка була чотири каден^ 
ції і 16 роківі заступницею 

ДОРОГІ ЧЛЕНИ УНСОЮЗУІ ЯКЩО ВАШЕ ЗAБEЗ^ 
ПЕЧЕННЯ КІНЧАЄТЬСЯ ЗАВТРА, ТО ЗAБEЗПEЧ^ 
ТЕСЯ НАНОВО ЩЕ СЬОГОДНІ. НЕ ЗАЛИШАЙТЕСЯ 
НІ ОДНОГО ДНЯ БЕЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, БО НЕЩА^ 
ТЯ ПРИХОДИТЬ НЕОЧІКУВАНО. ПАМЯТАЙТЕ, ЩО 
НАЙДЕШЕВШЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВАС МАЄ 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ. 
І.^^І ^ л^ ^.v^s.^r^ ^ шйшштяшшшшшшшял 

чемпіонки передконвенцшного року 
Ситі Квітка Стецюк. яка 
придбала ЗФох членів, зa^ 
безпечених на загальну су^ 
Іму 155,000 долярів. Вона г 
єдиною секретаркою, яка 
майже кожного року є ..сою 
зовою зіркою^, байдуже на 
котрому місці. Слід згала і и 
і те, що К. Стецюк є також 
єдиною жiнкoк^^ce^pc^ap^ 
кою, яка 2^ин раз стала 
членом „Клюбу Заслужених 
Союзовців^, що був заснова 
ний в 1961 році. Щоб належа 
ти до цього Клюбу, треба 
під час календарного рокч 
приєднати найменше 25 но^ 
вих членів За 24 роки Квіт^ 
ка Стецюк збагатила УНСо 
юз сотнямичготнямн нових 
членів. Цс с доказом носи 
довної праці цієї відданоі 
союзової патріотки 

Другою „зіркоюп стала 
секретарка 269 ̂ ro Лемківсь 
кого Відділу „Криниця11 

Христина Фуга^ербсрі и, 
яка прслінала 22 члени в 
передконвенційному році 
Не зважаючи на їі v^ юдий 
вік, про неї вже багато рач в 
ми писали на сторінках 
, ,Трибуни У НСою п В 
ювілейному 1984 році Бать^ 
ка Союзу вона була першою 
..зіркою11, придбавши ^n^ 
нових членів Вона на.ну 
жить до .Клюбу Злс.^жч^ 
них Союзовцівп, а також іа 
успіхи в організаційній npa^ 
ці 1982 року зайняла трек 
місце поміж всіма секретар 
камн^жінками 

Заслуженим „сою ювим 
зіркамwОргані шційннй Від 
^ііл складає щиру подяку й 
гратуляції wiвіддані працю 
для розбудови української1 

братської установи S Н^ 
Союіу При гому іакликав 

ємо всіх секрет арик Км т 
кн й Канали вже відтепер 
почати інтенсивну орі ані а̂ 
ЦІННУ4 нраню, щоб стати 
„союзовнми зірками^ в кой 
венційному році При цьо^ 
МУ ІнфОрМуСМО, ЩО паї п р о 
ди за біжучнй рік иія івох 
..зірок ЛС ті самі . ЩО бути 
1985 poKN. і буду ГЬ признані 
за тим самим ключем 

Щоб не були „покривдже 
аіисекретарі чо TORIKH.1 к̂  
зекутнвішн КомІтеі і НС и 
ЮЗУ ПІД час своїх ИЛра ,Уі 

го грудня 198̂  poKN схва тев 
і азя них три грошові паї о 
роди, які будх гь признані за 

.тою самою процедурною 

Христина Фyгя^Ґepбeги 
головного предсідника. А 
взявши до уваги те, що 
Союз обЧгднус 430^ть вiдai^ 
лів і тим самим мас стільки 
ж секретарів, то більше ніж 
сотня відділів є в руках 
секретарок жінок. 

Повертаємось до cneuw 
яльних нагород, пpизнaчc^ 
ННХ ДЛЯ ТрЬОХ ЖІНОК— сокь 
зових діячок в передконве^ 
ційному році,Екзекутивний 
Комітет 28^о грудня 1984 
року схвалив наступне, пep^ 
шу нагороду в сумі 100 д ^ 
лярів одержить та ccкpeтap^ 
ка чи інша союзова діячка, 
яка на протязі кaлeндapнo^ 
го року продасть зaбcзпcчe^ 
ння на найвищу суму. Другу1 

нагороду в сумі 75 дол . 
одержить та секретарка, яка 
під час календарного року 
придбає найбільше число 
нових членів, а третю нап^ 
роду одержить секретарка, 
яка буде другою з черги 
щодо приєднання найбіл^ 
ШОГО числа нових членів. 
Всі три повинні одержати 
почесні плякети. 

Провівши обрахунок ор^ 
ганізаційних осягів усіх ві,Тл 
діловнх секретарок та coю^ 
ЗОВЯХ діячок, які 1985 року 
приєднали нових членів. 
Організаційний Відділ з при 
емністю представляє COKV 
зовій громаді дві „союзові 
зірки44, а не три. А лише дві 
тому, що одна і та сама 
секретарка продала забезпе 
чення на найвищу суму та 
придбала найбільше нових 
членів. 

Цією ..подвійною зip^ 
кокУ с в ідома союзовій 
громаді секретарка 2 5 ^ о 
Відділу ..Свобода14 в Джерзі 
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Добрий приклад для наслідування 

Головний радний Володимир Квас передає 10 аплікацій 
них членів головному організаторові Степанові 

Гавришеві. 

Н en новій.ХрибунГ за 
ень минулого року бу^ 

ла коротка згадка про те, 
т о головна рална Анна 1 ^ 
рас під час організаційних 
нарад Лі гай Всллійської 
Округи передала ІОашгїкаг 
піі нових членів ГОЛОВНОМУ 

організаторові Степанові 
Гавришеві. Гак само посту^ 
пин голова Контрольної 
Комісії мір Іван Геврик, 
який, відвідуючи Головну 
Канцелярію Союзу, пepc^ 
іав 10 аплікацій нових члe^ 

НІВ. 
Пинп чи про не. в „Трибув 

ні УНСТ, ми закликали й 
ІНШИХ ч іенів Головного 
Уря їх піти іа прнклалом 
міра Івана Геврика і Аннн 

mat га іірилоатн в грудні 
ІНЧ членів. 

вго на не не приЙПШЬ 
1 І н. ..іГяті. перед два^ 

ч гоюл, себто в остаї^ 
иіх ПІЯХ грудня, головний 
ра ший Володимир Квас 
врх чин головному організаа 

ШШШШШШИШШШШШШЯШШ 

торові С. Гавришеві Юаплі 
кацій нових членів. Разом в 
передконвенційному році В. 
Квас збагатив Союз на 27 
нових членів і тим допоміг 
Олбанській Окрузі викoнa^ 
ти квоту майже на 100 вць 
сотків. 

Отід згадати, що Володи^ 
мир Квас с головою^ 88^о 
Відділу Союзівка, який він 
заклав 1957 року. Завдяки 
його наполегливій праці 
цей Відділ тепер нараховує 
біля 450 членів. Треба ще 
лодати. що Володимира 
Кваса всі знаємо, як „нe^ 
заступного11 yпpaвитeля^ 
менажера союзової оселі 
Союзівка. 

Тому, що З^ша Конвеїь 
ція УНСоюзу вже зближa^ 
сться, то члени Головного 
Уряду, які бажають бути 
перевнбраними, повинні по 
традиції придбати ,,дeлe^ 
гдтську десятку^ нових члe^ 
нів. Хто буде першою лас^ 
тівкою ? 

Загальні збори 217^о Відділу 
у УНСоюзі в Рочестері 

фінансовий секретар С. Приймак передає чек на суму 
1.000 до.і. Ірині Руснак, фінансовій секретарці Комітету 

Гириардський Проект ,ш біля них ^ предсідник Відділу 
с ВаськІв і голова Комітету Марія Крамарчук. 

У неділю, 22^о грудня 
19S5 року, відбулися Загаль 
ні збори Братства св. Иoca^ 
фата 2І7.го Відділу, УЬТ 
Союп в Рочестері, Н. И. 

Нарадами проводив виб. 
раний предсідник мгр Мн. 
роп Руснак. На зборах були 

шсутні члени старшого і 
w юдиіого поколінь, які 
іітали заслуженого для Від. 
іілу піонера і почесною 

предсідника Відділу Коїь 
стантина Шевчука. За ира. 
ня у Відділі звітував фінан. 
совий секретар Стефан 
Приймак. За неповних лва 
роки С. Приймак упорядку. 
лав книжки, нав^язав осо. 
Ґистий иГязок із членами і 
приєднав понад сподівання 
поважну кількість членів 
іля Відділу. Листи признай 
ія лля нього віл головного 
організатора У НСоюзу вит̂  

читала Ірина Руснак. а при. 
сутні наділили ного рясниа 

ми оплесками. 
Зі іВІту каси допомоги 

для хворих довідуємося. 
що в івітовому році не було 
хворих. Відділ опікується 
хворими. ЯКЩО вони зголо. 
сять свої недомагання, як 
також допомагає їм мате. 
ріяльно. Голова Контроль. 
ИОІ комісії Дмитро Марго. 
лич ствердив взірцеве про. 
вадження книг. 

Мір Мнрон Руснак под^ 
лився із присутніми дyм^ 
кою про важливість включи 

тися у святкування Тисячоріч 
чя Християнства на Україні, 
спещяльно такій opгaнlзa^ 
ції, як Братство св. Иocaфa^ 
та, яке було першим зорітз^ 
нізованим товариством на 
терені Рочестеру і все пpa^ 
цювало на християнських 
засадах. Голова Контрол^ 
ної комісії поставив внесок, 
щоб приділити 1,000 дол. і 
передати до нoвocтвopeнo^ 
го Комітету в Рочестері на 
Гарвардський Проект. П р ^ 
сутні ухвалили це з великим 
ентузіязмом. 

До Управи вибpaнo^ пo^ 
чесний предсідник ^ Кої^ 
стантнн Шевчук, предец^ 
ник ^ Стефан Васьків, з а^ 
тупник предсідника ^ П е ^ 
ро Волке, касир ^ Стефан 
Мартннюк, заступник касіь 
ра Андрій Гривнак. ф^ 
нансовий секретар ^ Cтe^ 
фан Приймак, заступник 

інансового секретаря — 
рнна Руснак, до Контрол^ 

ної комісії увійшлиі голова 
^ Дмитро Марголич, члe^ 

ни Вілліям Луцишин і 
Анна Васьків. 

Присутні ще дискутували 
на різні союзові і громадс^ 
кі теми. На тому закрито 
Загальні збори. Пepeвибpa^ 
ннй предсідник Стефан Bâ  
ськів назначив наступні збo^ 
рн на 26^о січня 1986 року Із 
заприсяженням урядовців 
та перекускою. 

Загальні збори 175^гo Відділу УНС в Дітройті 
Дітройт.—3 огляду на те. 

що 175^й Відділ УНС, п а ^ 
роном якого є св. о. М и к ^ 
лай, поруч бpaтcькo^ союзсг 
вої роботи, від років жваво 
уділяється в cycпiльнo^гpo^ 
мадських діях метрополії 
Дітройту. Загальні збори 
Відділу стають своєрідною 
громадською подією. 

Цьогорічні звичайні Зaгa^ 
льні збори відбулися 15^о 
грудня 1985 року в залі У ^ 
раїнської Мишнгенської Ли 
ги, при вул. Мишиґен ч. 
6690. 

Збори відкрив голова Вц^ 
ділу УАКРади Василь Пa^ 
піж. Вітаючи кількадесять 
членівВідділу та гостей, він 
зокрема привітав гoлoвнo^ 
го радного й голову Окруо^ 
ного Комітету УНС, Poмa^ 
на Татарського, і голову 
мстрополітального Відділу 
УАКРади, Зснона Василько 
вича. 

Після вшанування п а м ^ 
ті покійних членів Відділу й 
узгіднення порядку нарад, 
зборами проводила през^ 
дія в складг мгр Марія Лa^ 
зарчук, предсідник, Осип 
Бігун, заступник, Петро С ^ 
меген, секретар українська 
моваХ і Ростислав Качмар, 
секретар Англійська MoeaJ. 

Протокол з минyлopiч^ 
иих Загальних зборів приіь 
нято без змін. В дальшому 
слідували звіти голови, по^ 
одиноких референтів Відді^ 
лу та Контрольної комісії. 

В своєму звіті уступак^ 
чий голова В. Папіж з в г ^ 
вав про суспільно^омадсіг 
ку діяльність 175^о Відділу 
УНС. В скромних словах 
він насвітлнв події нашої 
спільноти в діяспорі і події 
загальнокрайового засягу, 
довкруги яких зocepeджyвa^ 
лася діяльність по гpoмa^ 
дах та мала рішальний 
вплив на діяльність нашого 
Відділу. 

Коротко кажучи, дітрой^ 
ська громада активно вкліс 
чилася у підготову святк^ 
вань Тисячоліття Хpищeн^ 
ня України. Він бере участь 
також у Гарвардському 
Проекті видання 40^тoмo^ 
вої праці досекулярної лiтe^ 
ратури. Дієцезальний кoмi^ 

^
Т^очолює о. крилошанин 
осиф Шарйй, Ґромадс^ 

КИЙ—д^ Павло Джуль. З pa^ 
мени нашого Відділу дeлera^ 
том на основуючі Збори 
Гарвардського Проекту був 
В. Папіж. І так, громада мет^ 
рополітального Дітройту 
склала ^здeкляpyвaлa^ пo^ 
над 120,000 на цю ціль. Bap^ 
то згадати б таких фyндaтo^ 
рів як ред. М. Бaжaнcький— 
25,000 дол., д.р П. і І. Джулі. 
Я. і Ольга ДЖУЛІ—по 12,000 
дол., та близько 20 фундато 
РІВ—поиХХЬ5,000дол. І, на 
превелику радість, сказав 
звітодавець, ніхто не збш^ 
нів. 

На Ьій Конвенції УAKPa^ 
ди у Філядельфії 18^0 жов^ 
ня 1985 року від нашого Вшг 
ділу делегатом був П. Ceмe^ 
ген. 

На „вічний^ Фонд Енцнк^ 
лопедії Українознавства Д^ 
тройт ісклав43,000 дол., при 
чому, члени нашого Відділу 
зробили свій вклад. 

Пчятий ЗЧзд мирян і n v 
тий ЗЧзд Українського П а ^ 
ріярхальндго Світового Об^ 

Найбільша українська у ^ 
танова на цьому континсль 
тіта у вільномусвіті.якнме 
Український Народний О ь 
юз, протягом свого існуван 
ня перейшов ряд етапів, в 
кожному з яких він нaпoв^ 
нювався новим досвідом, 
доповнювався НОВИМ чле^ 
ством та зростав і кріпшав 
своїм капіталом, що є пер^ 
шою передумовою успіхів 
кожної подібної установи у 
цій країні. 

Свої уфпіхи УНСоюз зaв^ 
дячус дружній співпраці пo^ 
між членством та правлііь 
ням. а передусім своїми 
секретарями, від яких зaлe^ 
жнть доповнення ЙОГО рядів 
новим членством, cиcтeмa^ 
тичннй з ними контакт га 
полагоджування усіх фop^ 
мальностен в зв^зку зoлep^ 
жуванням віл них забезпе^ 
ченевих оплат та внплачу^ 
вання забезпечень родинам. 

Серед таких відданих та 
працьовитих протягом п ^ 
тидесяти років секретарів 
У НСоюзу ми зустрічаємо 
хьСя Петра Снльчака, відоо 
мого в Лос Анджелссі ceк^ 
рстаря 257 І̂ о Відділу УНС, 
який, як ми в нашій народ^ 
нііі словесності зycтpiчaг^ 
мо, ,,незалежно віл ruv 
годн чи негоди, від здорові 
чи хвороби,,

1 — завждисух^ 
лінно ..тягнув та тягнеісок^ 
зового лемішап, не очікукь 
чн СПецІЯЛЬНИХ похвал чи 
признань. У великій мірі 
цей „леміиГ — секретарські 

В першому ряді ізліваУі Дмитро Кошильовський—член КК. Зенон Василькевич—голо^ 
ва Відділу УАКРади. Василь ПОПІЖ—голова. Роман Татарський—головний радний і ech 
лова Округи УНС. Ярослав Базюк—фінансовий секретар. Йосиф Пocmoлoвcькuй— 

голова КК, Петро Семеген—протокольний секретар. 

днання iynCOJ в Торонто, 
Канада, 1^19 травня м. p., 
був вагомий для нас тим, 
що головою УПСО обрано 
дфа Б. Лончину. Після його 
смерти, головство перебрав 
його заступник інж. В. Кола 
дчнн. До Головної Ради 
увійшлік інж. М. Kyнинcь^ 
кнй. А, Ромах і В. Папіж. 
Усі згадані з Дітройту. 

Одною з більших імпрез 
Дітройту 1985 року був ви^ 
туп українського хору ,.4afr 
каи з Австралії. Ціла низка 
членів нашого Відділу пріь 
святила свої сили, чим у вc^ 
лнкій причинилася до ycиi^ 
ху цього імпозантного коїь 
церту. 

З ^ ш а Конвенція УНС 
мас відбутися 26^30 травня 
1986 року в Дітройті. В Під 
готовчому Комітеті, що нa^ 
числяе 55 членів, від нашого 
Відділу бере участь 11 члc^ 
нів. Комісію публікацііі оча 
люс В. Папіж, фінансову ^ 
Я. Базюк. 

Побіч згаданих світлих 
подій в 1985 році, громада 
пережила теж сумні, а то й 
трагічні. До сумних і ^ ^ 
жать смерть ггроф. д ^ а Б. 
ЛОНЧННИ, визначного пaтpi^ 
ярхальннка, науковця і пyб^ 
ліциста. а також, смерть 
нашого великого нayкoвця^ 
енциклопедиста. проф. д^pa 
В. Кубійовича. 

До трагічних належить 
подія, яка, сколихнувши ць 
лнй культурний світ, боляче 
вразила українську душу й 
серця. Це насильна видача 
на жахливу долю молодого 
українського моряка Mнpo^ 
слава Медведя, який, втік^ 
ши з совстського корабля в 
пристані вільної землі 1 ^ 
шінгтона. шукав волі. На 
превеликий жаль, не знаіЬ 
шов її... 

Вкінці, варто згадати, що 
175^ж ВІДДІЛ УHCзacнoвa^ 
но 20^о жовтня 1907 року, 
як першу українську установ 
ву в стейті Мишиґен. З Мс̂  
гою ведення cycпiльнo^гpo^ 
мадської діяльности на зa^ 
ході міста Дітройту. Довпь 
ми роками цей Відділ гур^ 
тус союзових та cycпL^ьнo^ 
громадськнх діячів, в aвaн^ 
гарді яких с Я. і М. Базюк, 
О. Бігун, Д. і А. Кошнльов^ 
ські, Р. Лазарчук, і В. і О. 
Папіжі. Таким чином, звіту^ 
вав голова В. Папіж. СВОЄЮ 
союзовою і суспільною po^ 

мадською активністю наш 
Відділ займає передове м і ^ 
це в громаді великого Д і ^ 
ройту. На закінчення В. Пa^ 
піж заявив, що очолювати 
175чій Відділ УНС— це для 
нього велика честь, а праця 
з членами Відділу і в грома^ 
ці^справжня приємність. 

Відтак, П. Семеген. деле^ 
гат на Nmy Конвенцію УАКг 
Ради у Філядельфії, з ocoб^ 
лнвим гумором передав 
свої спостереження з переби 
гу Конвенції. 

Підсумовуючи ЗВІТИ ГОЛСИ 
вн й поодиноких референтів 
Відділу, а зокрема ф інаш^ 
вого референта Я. Базюка, 
стан Відділу на день Загаль^ 
ннх зборів виявив? 341 дiйc^ 
ний член, 4—прибуло, 5— 
вибуло. На добродійні цілі 
виплачено 541 дол., кінцеве 
сальдо каси Відділу cтaнo^ 
внть 3,011.03 дол. 

В ході подій звітував 
голова Контрольної комісії 
Й. Постоловськнй. ви^т^ 
вивши велике признання 
уступаючій Управі за взip^ 
цеве ведення ділових справ. 
З великим одушевленням 
переобрано уступаючу У ^ 
раву на наступний діловий 
рік без зміні В. Папіж^ гoлo^ 
за. Т. Стефанюк^застуїь 
ник. П. Семеген—пpoтoкo^ 
льний секретар, Я. Б а з ю к ^ 
ф і н а н с о в н й с е к р е т а р , Р. 
ГРИЦЗЙ—скарбник, Е. Грг^ 
цай опікун хворих, дeлe^ 
гат до УАКРади в Дітройті 
П. Семегещ Контрольна кo^ 
місіяі Й. Постоловський^ 
голова, Д. Кошндьовськнй і 
Р. Лазарчук ^члени. 

Потім головний радний 
УНС Р. Татарський, подакг 
чи загальні вісті із форуму 
УНС, привітав І75^ш Від^ 
діл як один із краигнх. Гapя^ 
ЧИМИ словами передав прнз^ 
нання за великий вклад пpa^ 
ці Відділу в будову нашої Зâ  
морської Твердині та за нсв. 
сипущу участь у програмі 
громадських починів. Вкін^ 
ці, насвітлюючн сучасний 
стан громади, побажав вн^ 
ривалостн та успіхів в маі^ 
бутньому. 

Голова метрополітально^ 
го Відділу УАКРади в Дiт^ 
роііті 3. Василькевич подав 
короткі вісті про діяльність 
УАКРади. Вітаючи І75^пі 
ВІДДІЛ УНС, він підкреслив, 

У Лос Анджелесі урочисто 
відзначено секретаря УНС 

П. Сильчака 

Голова 257мо Відділу У НСоюзу інж. А. Рудник f i.iiuaj 
передає грамотунвлякету секретареві П. Сильчакові. 

ооов язки. допомагає HOMJ 
виконувані в ДНІ „НЄГОДи чи 
„Heflyf його вірна HOKHV 
НИЦЯ га заступниця, його 
дружина Пріся Снльчак, 
завзята та ВІДДВНВ ч.іенкини 
У НСоюзу. 1. не дивлячись 
на ге. т о Петро Снльчак не 
очікував та не сподівався 
похвал чи нагород. Головна 
Екзекутива У НСоюзу свого 

відданої о довголі гньої о 
працівника на організаціі^ 
нііі ниві не забула га вілзікь 
чнла П^Сильчака відімени 
Українського Народного 
Союзу Почесною грамотою 
у формі пропам^тної тaб^ 
лнпі. яку доручено вручити 
йому голові 257^то Відділу 
інж. Августинові Руднику. 

Урочисте передання .лин^ 

^ Світлив Я. Базюк ^ 
що цей Відділ вповні з а а ^ 
говує на подив та прнзна^ 
ня за свій вклад праці в су^ 
пiльнo^гpoмaдcькoмy житті 
нашої громади. Звернувши 
увагу на членство м о л о д д ^ 
го покоління, побажав 175^ 
му Відділові УНС дaльшo^ 
го кращого розвитку. 

І на закінчення—жмуток 
думок предсідника Зборів 
мгр М. Лазарчук. Цс велика 
честь і приємність, мовила 
предсілдлщя, відбувати Piч^ 
ні збори в укр. домівці в 
присутності українського й 
американського прапорів і 
емблеми УНС. 

Як виявилось, 175^ійВЦ^ 
діл УНС—це могутній чo^ 
вен, цс інтегральна частина 
УНС. Зі своїм керманичем і 
бездоганним кoopдинaтo^ 
ром, В.Папіжом.цей човен 
успішно проплив вже чимa^ 
лий шмат морських вод до 
наміченої мсти. Члени У ^ 
равн й Відділу cпiввecлyвa^ 
лн. щоб човен цей плив cпo^ 
кійно, без перешкод. Внутрь 
шні й зовнішні справи ви.чпь 
галн багато зусиль і жcpтвe^ 
нности, а передусім, витрі^ 
валости й послідовности у 
початих задумах. Муравл^ 
на праця Відділу виявлена в 
числах, завдяки пильності й 
точності фінансового peфe^ 
рента Я. Базюка. 

Сьогодні признання і пo^ 
дяка належиться членам 
Управи й всім, що в більшій 
чи меншій мірі брали участь 
в житті нашого Відділу на 
чолі з довголітнім головою 
В. Папіж. Рівнож його дpy^ 
жини, О. Папіж, яка поруч 
союзової праці оре теж м и ^ 
тецьку ниву Союзу УкраЬ 
нок Америки в перших pя^ 
дах. Щиросердечне всім cnar 
сибі. 

Дальше ведення Зборів 
передано новообраній У ^ 
раві. Після ділових нарад 
відбулася спільна світлина 
учасників, яку буде поміцд^ 
но в Конвенційній книзі 
УНС 1986 року. 

Загальні збори І75^о Відг 
лілу УНС в Дітройті закіїь 
чено товариською гутіркою 
при каві й солодкім. 

Марія Лазарчук 

гл^laб.lицi^^ відбулосоя при 
численній участі громади 
Лос^Лджелеської ухрашсіс 
кої громади в авднторії цcp^ 
кви святого Володимира 
при Мелроз авеню, в нед^ 
лю. l2^гo січня цього року, 
під час традиційного нoвo^ 
рі того обіду. За окремим 
столом засіли члени управи 
відділу та контрольної р.^ 
ди, ювілят з дружиною та 
голова Августин Рулл 
ннк, який, звернувшись 
до присутніх та пpeдcтaвив^ 
шн шановного ювілята, кo^ 
роткнм словом змалював 
його особу, підкресливши 
його заслуги перед УНСою 
ЮМ га нашою громадою, 
га особливо зупинився на 
його відданості своїм ceкpe^ 
тарським обов^зкам. Він 
висловив також вдячність 
та признання його дружині 
П. Снльчак за поміч, яку 
вона давала і дає своєму 
мужові для добра УНСокь 
^^ 

Урочисто під оплески при 
сутніх голова передав tuv 
чесну таблицю Петрові О ь 
льчакові, який із зворушена 
ним прийняв її і висловив 
слова ПОДЯКИ за ламать і 
пошану до нього ГОЛОВНО̂  
му предсідникові, Eкзeкyти^ 
Ві та членству У НСоюзу. 
Присутні зі зворушенням 
вітали ювілята і його лру^ 
жину оплесками. 

Д ф f вятополк Шумський 

Василь Пастушок — союзовий 
чемпіон 1985 року 

Про організаційні успіхи 
головного радного і голови 
23 ^го Відділу Василя П а ^ 
тушка в останніх роках вже 
багато було написано на 
сторінках союзової преси. 
Він, не зважаючи на свою 
професійну працю, якій прн^ 
свячус денно 1045 годин, 
знаходить час і для того, 
щоб кожного місяця збап^ 
чувати Союз новими чле ї^ 
ми. 

Вже в 1982 році він збапн 
тив Союз на 5^го члена і 
, ,npnaBv до . .Союзового 
Клюбу П,ятидесятннківи. У 
1983 році, який був ювілеі^ 

шок обіцяв придбати 50 
нових членів, а придбав 64^ 
ох членів, із того до 23Uro 
Відділу 51 ^ о члена і до 247^ 
го Відділу ІЗ^Х членів. 

Аналізуючи кількалітню 
працю Василя Пастушка, 
приємно ствердити, що на 
протязі чотирьох років він 
збагатив Союз на 328 нових 
членів. Тим він збудував 
23Ьнй Відділ, якого є голо^ 
вою. Також допомагав тим 
кожного року Філядельфії^ 
ській Окрузі у виконанні 
квоти та здобутті чемпіо^ 
ства. 

Василь Пастушок 

ним роком союзових віь 
дань, він придбав 102^х 
нових членів, і тоді ми це 
назвали „чудоми. А справ^ 
жнє ..чудо^ він доказав в 
1984 році.який був ювілеіі^ 
ннм роком Батька Союзу, 
придбавши аж 111 нових 
членів. В пepeдкoнвeнцiйнo^ 
му 1985 році Василь Пасту^ 

Сліл згадати, що за успіш. 
ну та віддану організаційну 
працю для розбудови У ^ 
Союзу Екзекутивний Koмi^ 
тет кількакратно нaropoд^ 
жував Василя Пастушка від 
повідними нагородами. 
Гратулюсмо чемпіонові за 
успіхи передконвенційного 
TOsi кім 

Степан Гавриш 

Світлій пам я̂ті Юліяна Баранюка 

Св. п. Юліян Бараиюк 

У неділю. 24^гo лиcтoпa^ 
да 1985 року, несподівано 
помер в Нюарку на 86 році 
життя Юліян Баранюк, кч^ 
лишній учасник Українс^ 
кої Галицької Армії, су^ 
пiльнo^гpoмaдcькнй діяч, 
довголітній секретар 37Uro 
Відділу УНСоюзу Т^ва ,.3a^ 
порозька Січ^ і довголітній 
голова Окружного Комітс^ 
ту відділів УНСоюзу Нкн 
аркської Округи. 

Ю. Баранюк народився 
1899 року в Глннянах, повіт 
Псремишлянн.. в західній 
Україні. Молоднмлонаком 
він був мобілізований до 
армії, а по розвалі Австріі^ 
ської імперії негайно зroлo^ 
енвея добровільно до У ^ ^ 
їнської rav4HiibKoi Армії, з 
якою перебув всі її етапи 
боротьби. Повернувшись 
до родинної місцевости зі s 
славного Зимової о походу, 
відразу попав в неласку iuv 
льської окупаційної влади, 
яка жорстоко переслідувала 
колишніх українських війсь 
ковиків. Щоб уникнути пере 
слідування Ю. Баранюк при 
допомозі приятелів виїхав 
1924 року до Канади і пoce^ 
лився у Вінніпегу. Там він 
запізнався з пастором^і^ 
сіонарем Української Пре^ 
вітеріянської Церкви Пaв^ 

І 

лом Кратом, який порадив і 
йому поїхати до Америки 
на теологічні студії до семіті 
парії в Блюмфиїд і^ . Дж. 
Не дивлячись на те. що Псь 
кійний належав до Гpeкo^ 
католицької Церкви, він 
прийняв оферту, 1..̂ 26 року 
переїхав до Америки і посту 
пив на чотирирічні студії, 
щоб стати пастором У країн 
ської Пресвітеріянської Цср 

квн. В семінарії Юліян Бa^ 
ранюк перебував до 1930 
року, один рік виконував 
місійну працю на території 
Нової Англії, а рівночасно 
належав до Першої Украї^ 
ської Пресвітеріянської Цер 
квн в Нюарку. При церкві 
він співав в хорі, а також 
був організатором танцкь 
вального ансамблю. 

Як вже було сказано, Пo^ 
кійннй зі зброєю в руках 
воював за соборність yкpa^ 
їнської держави і тому , і ^ 
шевннй поклик переконав 
його, що треба час віддати і 
для громадської праці. Він 
покидає науку в семінарії, 
переходить на працю до 
автомобілсвої фірми 

Форд і включається у 
діючі вже українські ycтaнo^ 
вн. У той час з іиіціятиви 

і Закінчений на crop, в f 
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З БРАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 
УНсоюз спонсорував Свят^ 

Миколаївські імпрези для 
дітей своїх відділів 

Джерзі Ситі, Н. Дж. fN1^ 
ріянна СакалопД — В лно 
топаді минулого року вио 
лано листичібіжники до еск 
ретарів відділів УНС Aмc^ 
рики й Канади з закликом 
та поданими суґестіями в ^ 
дення будь^якої братської 
ДІЯЛЬНОСТИ. ч 

Знаємо з історії Союзу, 
що недавно в багатьох гpo^ 
мадах наші союзові відділи 
влаштовували традиційну 
зустріч дітей зі Св. Mикo^ 
лаєм. Тому в згаданому 
листі був заклик відновити 
гарну нашу традицію, а тим 
більше тепер, коли Союз 
мусить вести братську дь 
яльність. Закликаючи відди 
лові управи до влаштовуваіь 
ня імпрез Св. Миколая, а 
головно в місцевостях, де 
ніхто таких не приготовляє, 
в листі було запевнення, що 
Екзекутивний Комітет У ^ 
Союзу прийде з фінанс^ 
вою допомогою. 

Знаємо, що в багатьох 
наших громадах ці імпрези 
приготовляють різні орг^ 
нізації або церковні кoмiтe^ 
ти, але є багато місцево^ 
тей, де є українські діти, 
а ніхто таких імпрез не при 
готовляє і тому цим повшь 
ні там зайнятися управи co^ 
юзовнх відділів. 

На наш заклик відповіли 
управи шістьох відділів, що 
бажають приготовити зуст^ 
річ дітей з Св. Миколаєм та, 
на жаль не мають на це 
фондів. Союз радо погоди^ 
ся дати їм фінансову дoпo^ 
могу і негайно вислав їм 
відповідну суму грошей, 
щоб купити подарунки для 
дітей. 

З приємністю подаємо 
місцевості, де Управи сокь 
зових відділів подбали про 
тс, щоб у їхніх громадах 
відбулася зустріч дітей з 
Св. Миколаєм. Перша зу^ 
тріч відбулася б^о грудня 
1985 року в Ссйнт Клер, 
Па., заходами секретаря ^ 
го Відділу Володимира С ^ 
ляка. Висилаючи подяку 
для Союзу він нaпиcaв^ ,,Ba^ 
ша поміч була щедрою . 
Понад 50ро дітей з двох 
парафій УКЦерков oдepжa^ 
лн подарунки. Наші діти є 
третьої і четвертої reнepa^ 
ції, але всі знають про Св. 
Миколая і люблять наші 
традиції. Доказом цього 
служить те, що багато .мâ  
лих хлопців і дівчат пpибy^ 
ли у вишиваних сорочках і 
блюзкахм. 

У неділю, 8^о грудня в 
Брнджпорті, Конн., зaхc^ 
дом Управи 59^го Відділу 
відбулося надзвичайно у ^ 
пішне свято Миколая. У ^ 
раву цього Відділу очолює 
Дмитро Стець, а ceкpcтa^ 
рем є Тарас Сливікський, 
який доклав багато старань, 
щоб імпреза відбулася. На 

іншому місці залучуємо дo^ 
пис і фотографію,надіслану 
нам секретарем Відділу. 

Приємно згадати і лист з 
242^о Відділу в Фраквілл, 
Па., де секретарем є дуже 
здібний союзовий opгaнiзa^ 
тор Йосиф Чабан. Він звep^ 
нувся за фінансовою дoпo^ 
могою для членів його В ^ 
ділів при двох парафіях 
УК Церкви, а caмe^ Фрак^ 
вілл і Майзенвілл. Марія 
Белух пише в листії „Ми, 
сестрицтво при церкві св. 
Йоана Христителя в М а ^ 
зенвіллі, вдячні УHCoюзo^ 
ві за фінансову поміч. При 
тому інформуємо Вас, ми 
є третьою і четвертою rcнc^ 
раціями, але ми зберігаємо 
українську традицію і вчіь 
мо наших дітей про те, що 
Св. Миколай не є ,,Санта 
Клавси. Місцевості Фра^ 
вілл і Майзенвілл є в сусціг 
стві Шамокіна, колиски нa^ 
родження Батька Союзу. 

Управа 422^о Відділу в 
Філядельфії, головою якого 
є Юрій Будерацький, а сек^ 
ретарем Василь Євтушеїь 
ко, влаштували С в я т о к ^ 
колаївську імпрезу в неділю, 
15^о грудяя 1985 року, в 
залі катедрального храму 
УПЦеркви св. Князя Boлo^ 
димнра. Секретар В. Євту^ 
шенко в листі подяки пишеї 
,,Мсні припала честь бути 
Св. Миколаєм і це була для 
мене найбільша приємність 
спостерігати дитячі oчeня^ 
та. повні радости й весело^ 
ти и 

Гарна імпреза Св. Mнкo^ 
лая відбулася в Ґримзбі, 
Канада, заходом Батьківс^ 
кого комітету „Рідної Ш к ^ 
лии при УП Церкві ім. св. 
Юрія Переможця. Фiнaнco^ 
ву допомогу комітет oдep^ 
жав від Союзу завдяки с с ^ 
ретарці 403^о Відділу Ma^ 
рії Нечай. Коротку згадку 
про цей вечір, написану сек^ 
ретаркою, подаємо на іншо 
му місці з фотографіями. 

Фінансову допомогу ви^ 
лано також до секретаря 
368^0 Відділу в Маямі, 
Фльорида, Андрія Маріь 
нюка для влаштування 
святочної імпрези для дітей. 

Віримо, що згадка про 
цих кілька відділів, члени 
Управ яких, не жаліли тру^ 
ду і часу, буде заохотою для 
інших союзових діячів при 
відділах повести братську 
діяльність. ДІЯЛЬНІСТЬ МОЖх 
на вести в різних аспектах, 
як, наприклад, відзначення 
ювілеїв відділів, вшануваїь 
ня заслужених відділових 
урядовців, приготування 
Союзових Днів ^ Фecтивa^ 
лів, відвідини Головної Кап 
целярії УНСоюзу, відвіди^ 
ни Союзівки, родинні сокь 
зові зустрічі на Союзівці за 
округами або стейтами. 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ БАТЬКАМ 
ВИХОВУВАТИ ДИТИНУ. 

МЯАААЙММЙЙММААЙМММАЙАМААЙМАААМЙМАМММАМММА 

МАТЕРІ, БАТЬКИ, 
БАБУСІ, ДІДУСП 

Ваші діти — внуки, що далеко поза рідним домом 
студіюють, відбувають військову службу, чи мають 
інші зайняття та обов язки 

не втратять звязку з життям української 
громади, коли Ви подбаєте про те, щоб 

вони кожного тижня одержували 
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Зустріч Св. Миколая з дітьми в Бриджпорті 
Бриджпорт, Конн. і Ігор 

Гайда J—У неділю. 8^о rpw 
дня минулого року, тут в 
церковній залі У К Церкви 
св. Покрови відбулась зуст^ 
річ дітей з католицької і 
православної парафії з Св. 
Миколаєм. Ту радісну зуст^ 
річ спонзорувала Управа 59^ 
^ о Відділу УНСоюзу при 
фінансовій допомозі Украпь 
ського Народного Союзу. 

Понад 50^ро дітей з общтг 
вох парафій українських 
церков прибули з батьками, 
щоб одержати дарунки від 
св. Миколая. Одначе, перед 
тим, як зустріли Св. Мик^ 
лая, оглянули виховний 
фільм ..Про найменшогоafr 
геликаи, а також вислухали 
стару українську легенду 
про чудотворного Миколая 
Дивлячись на фільм і слуха^ 
ючи легенду, діти нетері^ 
ливо чекали приходу Св. 
Миколая. Тоді при співі „О, 
хто, хто Миколая любить11 

парох УКЦеркви о. кpнлo^ 
шанин Ярослав Шуст впpo^ 
ваднв на залю Св. Миколая. 
якого всі присутні привггаг 
ли з пошаною. Відтак відбч^ 
лася роздача подарунків 
для всіх дітей, які підході^ 
ли до маестатичної постаті 
Св. Миколая іі з пошаною 
слухали його повчаючих 
слів. 

Слід згадати, що цьогорь 
чна імпреза^устріч св. М ^ 
колая була дуже успішною 
під мистецьким оглядом, а 

Св. Миколай з дітьми і їх батьками в Бриджпорт^ біля Св. Миколая стоїть f3.iieaj 
голова 59^го Відділу Дмитро Стець. а останній fenpaeaj — секретар Відділу Тарас 

Сливінський. який був ..душею11 цієї імпрези. 

цс завдяки відданій прані 
Олександри Шуст. 

Як вже було сказано, іміь 
резу ту спонзорувала Упра^ 
ва 594 0 Відділу УНСсоюзу 
В Брнджпорті. а також ф^ 
нансову допомогу одерж^ 
но від Екзекутнви УНС. П ь 
ловою Управи 59чо Віддь 

лу є Дмитро Стець. а секре 
гарем Тарас Сливінський, 
який доклав багато прані і 
старань лля того, щоб усі дь 
ги одержали союзові по,т^ 
pj нки. 

Завдяки Управі Відділу 
була приготована гостина 
для всіх учасників цієї тpa^ 

днційної імпрези. Слід зra^ 
дати, що в приготуванні цісї 
імпрези допомагали і бат^ 
кн дітей, а головно Надя Чу^ 
бата і Леся Вучек. Пpoгpa^ 
мою проводили учительки 
релігії при парафії У КЦерк^ 
вн св. Покрови Ірена Дcм^ 
ків та Рома Гайда. 

Св. Миколай в почоті ангелів роздає подарунки лля дітей 
422^0 Відділу в Філядельфії. 

Свят^ Миколаївська імпреза в Філадельфії, спонсорована 
Управою 422м о Відділу. 

Вечір Св. Миколая для дітей 
,, Рідної Школи м 

В суботу, 2^го грудня 
1985 року, батьківський к ^ 
мітет „Рідної Школи14 при 
українській православній 
церкві ім. св. Юрія Пepe^ 
можця в Ґримзбі, Онтаріо. 
Канада, так як і кожного 
року, улаштував вечір Cвя^ 
того Миколая — прийняття 
з подарунками для дітей. 

Український Народний 
Союз також цього року пe^ 
реслав пожертву — пoдapy^ 
нок на це свято в сумі 50 дол. 
бо майже усі діти цісї школи 
с членами УНС. За ці гроші 

закупили для дітей по.а^ 
рункиг цікаві книжечки 
українські народні казки і 
оповідання з кольоровими 
ілюстраціями. 

Милою несподіванкою 
для всіх присутніх на цьому 
вечорі була розіграна льоте 
рія, яку виграла учениця 
чевертої кляси Леся Лснько 
— грамоту життьового к^ 
безпечення. кошт якого оіь 
латить на один рік також 
Український Народний О . 
юз. 

Веселі діти під час зустрічі з Св. Миколаєм в Ґримбзі, 
Канада, де секретаркою 340^го Відділу с Марія Нечай 

Д і т и при парафії У К Ц е р к в н в М а й з е н в і . м і , Па . , і Св. 
Миколасмі іустріч відбулася за спонзорством У правн 242^ 

пі Відіі.п. секретар Йосиф Чабан. 

У теперішній організаційній кампанії Українського Hapoднo^ 
го Союзу окрему увагу віддається організації молоді. Забезпече^ 
ня молоді в УНСоюзі має вітальну вартість, як для самої молоді, 
так і для УНСоюзу та всієї нашої української громади на північно^ 
американському континенті, для їх взаємного майбутнього. 

жншвязтеяга щШтЯЩЯвШШШШШШЯКЯЯВа . 4 ^ 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОЇ О НАРОДНОГО СОЮЗУ 

Діти при парафії Св. Тройці УЬСЦеркнн 4. Сейиі К.іср. На 
Зустріч з Св. М и к о л а с м відбулася завдяки фон і їм 

УНСоюзу. які передано секретареві ч і о Ві і ікп 
В. Салякові. 

Секретар 9 ^ о В ідп ілу В. Сапяк в Сейнт Кпер , Па. передає 
о Данилові Троянові список дітей для яких закуплено дa^ 

рунки коштом УНСоюзу. 
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50,000 ДОЛ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА 111.50 ДОЛ. МІСЯЧНОЇ ВКЛАДКИ 
4 

У ВІЦІ 25 РОКІВ ЗА 11.50 ДОЛ. СМАЙЖЕ 40 ЦЕНТІВ ДЕННО МІСЯЧНОЇ ВКЛАДКИ МОЖ^ 
НА НАБУТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА СУМУ ^0,000 ДОЛ., ПРИДБАВШИ 5ФІЧНУ TEPMh 

НОВУ ГРАМОТУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ. ПО ІНФОРМАЦІЇ ПРОСИМО 
ЗВЕРТАТИСЯ ДО МІСЦЕВИХ СЕКРЕТАРІВ АБО ДО ГОЛОВНОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ УНС 

В ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ.,ТЕЛЕФОНУЮЧИ НА ЧИСЛО f201J 45^2200. 
,І 
Степан Гавриш 

Нове вдосконалення забезпеченевої служби УНСоюзу для української громади Америки й Канади 

Великі комерційні, а тa^ 
кож братські забезпеченеві 
установи — компанії ввo^ 
дять час від часу нові кляси 
забезпечення для того, щоб 
мати щось . .нового^ для 
своїх продавців — „сейле^ 
менівм. 

Не відстає від тих iннoвa^ 
цій і наш Український Ь ^ 
родний Союз, і починаючи 
від І^о грудня 1985 року 
впровадив дві нові кляси з 
одноразовою вкладкою. Цс 
є грамоти в клясі W Оііле 
життяї і Endowment ^ 65 
1Е ^ 6 5 ^ . 

Як у клясі W на ціле ж и ^ 
тя. так і Е ^ 65 сума забезпе 
чення починається від 2,000 
долярів. Отже, не можна 
набути у тих клясах забезпе 
чення на 1.000 дол.. а нaтo^ 
мість можна набути на виші 

суми ^ 3.000, 5,000. 10.000. 
25,000, 50,000 долярів й 
більше. 

В клясі W на все життя 
приймається членів від 
двох місяців до 70^го року 
життя, в клясі Е — 65 прий^ 
масться від двох місяців до 
55 року життя. 

Найкращим доказом тo^ 
го,що УНСоюз впровадив 
вдосконалення зaбcзлeчe^ 
невої служби для своїх члe^ 
нів, а тим самим і української 
громади, може послужити 
те, шо перший раз в історії 
УНСоюзу в клясі на ..ціле 
життя14 можуть набути зa^ 
безпечення старші віком 
особи аж до 70 року життя, 
якщо вони с в доброму стані 
здорові . А коли говорити 
про клясу Е — 65. то і тут 
впроваджено вдосконале^ 

ня на користь проспектів. 
Тим вдосконаленням с тс. 
що людина, маючи 55 років 
життя, платить одну вклад^ 
ку і вже за 10 років одержує 
2,000 долярів, або суму, на 
яку була забезпечена. 

..Одноразова вкладка^ 
також належить до поліпше 
ння служби українській гpo^ 
маді. Бож коли приглянут^ 
ся цінам на поданих т а б л ^ 
пях, то не хочеться вірити, 
що. заплативши раз к іл^ 
ка сот лолярів. є спокій до 
65мо року, або й на ціле 
життя. Не буде вже більше 
секретар Відділу докучати 
т о вкладка не заплачена, а 
головно тоді, коли є інші 
поважні видатки. 

Важливим є і те. що. зa^ 
платнвши одноразову вклa^ 
дку і одержавши грамоту на 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION 
SINGLE PREMIUM LIFE PLAN 

SINGLE PRKMII VIS PER SI,OOO INSURANCE 
fadd S10 ^policy fee^ to premium for certificatej 

issue 
Age 

Single Premium issue 
per 51.000 Age 

Single Premium 
per 51,000 

0 
І 
2 
3 
4 

6 
7 
8 
9 

LQ. 

S49 
51 
52 
53 
55 
56 
5S 
60 
62 
64 
67 

35 
36 
37 
38 
39 
40. 
58 
42 
43 
44 
45 

Si 76 
184 
192 
200 
209 
217 
227 
236 
246 
256 
267 

12 
13 
14 
15. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25̂  
26 
27 

28 
29 
30^ 
31 
32 
33 
34 

69 
72 
74 
77 

3Q 
83 
86 
90 
93 
97 
00 
04 
08 
12 
17 

12 
27 
32 
37 
43 
4̂9 
55 
62 
69 

46 
47 
48 
49 
50 

T77 
288 
300 
311 
323 

УГ 
52 
53 
54 
55 
5ТГ 
57 
58 
59 
60 

ТЗБ 
348 
361 
374 
387 

^DT 
414 
428 
442 
456 

61 
62 
63 
64 
61 
66 
67 
68 
69 
70 

471 
485 
499 
514 
528 
541 
557 
572 
586 
600 

M1N1M1 M FACE AMOUNT S2,000 

2.000 долярів чи більшу 
суму, людина мас д у ї ш ^ 
ний спокій, бо коли б,нс дай 
Боже, несподівано зacтyкa^ 
ла смерть, то не буде тяra^ 
рем для родини. ДоНрзит^ 
вів належить і те. що о б ^ 
дві нові кляси мають ^вo^ 
ротні вартості, які з кожним 
роком зростають, і власн^ 
ки грамот можуть у любий 
час вибрати нагромаджену 
резерву. Також вітальним с 
це, що власники грамот 
згаданих кляс мають знин^ 
ку на щоденник ..Свободу^ і 
замість платити 40 дол . 
річно, як приватні читачі, 
платять лише 15 долярів. А 
читачі ..Українського Тии^ 
HCBHKâ  платять п^ть дол. 
замість восьми долярів piч^ 
ноі передплати. Не можна 
поминути н того, що всі 
члени тих двох кляс мають 
таку саму.знижку. як і члени 
інших союзових кляс, коли 
відвідують чи перебувають 
на ..СоюзівцГ. а саме 10 
відсотків. 

Нова кляса Е ̂  65їЕндов 
MCHTJ С дуже корисною для 
нашої молоді. Це є нaйкpa^ 
ща нагода ..зв^затн^ їх з 

такою ирестижевою ycтa^ 
новою. якою с УНСоюз. 
Заплтивши дише одну вкла 
дку — кілька сот долярів. 
діти чи внуки залишаться 
членами Союзу на довгі 
роки. Важливим с і тс. що 
вони, як члени Союзу, i v ^ 
жуть старатися про oдepжa^ 
ння беззворотних стипендій, 
які кожного року приділяє 
УНСоюз. Сума стипендії 
доходить навіть до 2.000 
долярів. а в 1985 році зaгa^ 
льна сума стипендій виноси 
ла 100,000 долярів. Діти, 
члени УНСоюзу. одержу^ 
ють також знижку, переб^ 
ваючи на ..Союзівці11, як 
також і працю під час літньо 
г о сезону. 

В поданих таблицях с 
ціна за 1,000 долярів, а що 
забезпечення починається 
від 2,000 дол., то щоб знати 
ціну забезпечення. нал^ 
жить помножити число т ^ 
сяч, тобто, на скільки аплЬ 
кант бажає купити забез і^ 
чення. і додати до того суму 
10 долярів, як оплату адмь 
ністраційних видатків. Взір 
обрахунку забезпечення тa^ 

киіг. вік дитини 8 років. 
Е . 65 S77 t S77 . 154 
дол. t 10 дол.. разом — 164 
доляріві вік 20 років — 126 
дол. t 126 дол. ^ 252 дол t 10 
дол ^ 262 дол.І вік 40 років 
^09 дол. 1309 дол. ^ 618 дол^ 
10 дол. г 628 дол. Зaплaтив^ 
ши у віці 40 років 628 д о г ^ 
рів. а маючи 65 років апл^ 
кант одержить 2,000 дoля^ 
рів. 

Кляса на ..ціле життям. У 
тій клясі вкладки с дуже 
низькі, а цс тому, шо сума 
забезпечення буде виплaчe^ 
на для спадкоємців по cмep^ 
ті забезпеченої особи, коли 
б вона не наступила. Вік дити 
нн 10 років — 67 дол. f 67 
дол. s 134 дол. t 10 дол. г 

144 дол.і 30 років — 143 дол. 
t 143 дол. s 286 дол. t 10 
дол. г 296 дол. і 50 років — 
328дол. t 323 дол. ^646 дол. 
^10 дол. ^656ДОЛ.І 65 років — 
528дол. t 528 дол ^ 1.056 дол 
^ 10 дол. г 1,066 дол. Апл^ 
кантн у віці від 65^о до 70^ 
го року життя, набуваючи 
цс забезпечення на 2.000 
лол. чи більше, є зoбoв^язa^ 
ні перейти лікарське б а д а ^ 
ня. 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION 
S1NGLE PREMfUM ENDOWMENT AT 65 P L A N 

SINGLE P R E M I U M S PER SI,OOO INSURANCE 
fadd 4 0 ^policj feeM to premium for certificatej 

4esue 

Age 
Singe Premium 

per 51.000 
issue 
Age 

Single Premium 
per Si,000 

S59 
61 
63 
65 
67 
69 
72 
75 
77 
81 
84 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
^7 

ТГ 
91 
95 
99 

J03 
107 
1 12 
116 
121 

28 
29 
30 
ТГ 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

78 
86 
95 

Л 0 4 
213 
223 
234 
S245 
256 
269 
281 
295 
309 

41 
42 
43 
44 
45 

737 
338 
354 
371 
388 

20 
21 
22 
23 
24 

. 126 
132 

1 137 
143 

і 150 

46 
47 
48 
49 
50 

406 
425 
445 
466 
488 

56 
63 
71 

51 
52 
53 
54 
55 

510 
534 
559 
585 
613 

M I N I M U M FACE AMOUNTr S2,000 

Світлій... 
СЗакінчення зі cmop, 4J 

полковника Євгена Koнoв^ 
вальця почалися творити 
відділи ОДВУ і з його інь 
ціятиви створився 70^й Від 
діл ОДВУ в Нюарку. У Від. 
ділі він займав всі пости, 
члена Управи аж до часу, 
коли під час Другої світової 
війни Федеральне Бюро Ііь 
вестиґацій СФБП почало 
переслідувати членів цісї 
націоналістичної opraнiзa^ 
ції. 

По закінченні війни Ю. 
Баранюк, як патріот. 1946 
року стає одним із ocнoвo^ 
положників першого відд^ 
лу ООЧСУ в Нюарку. в 
якому довший час займав 
різні пости в Управі. З чa^ 
сом з певних причин він 
відійшов від активної праці 
у Відділі ООЧСУ. Cлiдзгa^ 
дати, що Юліян Баранюк 
весь час належав до Відділу 
ОбВУА, в якому також заіЬ 
мав різні пости в Управі. 

На вступі ми згадали, що 
Покійний був довголітнім 
секретарем 37^го Відділу 
УНСоюзу в Нюарку. Автор 
цісї статті, промовляючи 
над домовиною Покійного, 
сказаві Господь поблагосло 
вив його й покійну вже дру 
жину одною дитиною ^ 
донею, а другою дитиною 
був УНСоюз^. Аналізуючи 
працю Покійного для COKV 
зу, можна сказати, шо цс с 
правдою, що поза всякими 
суспільно^ромадськими й 
комбатантськими oбoв,яз^ 
ками він віддав для розбч^ 
дови Союзу майже півст^ 
ліття. 49 років він чесно 
виконував обов^зкн cĉ p̂ĉ  
таря Відділу і на тому пості 
збагатив Союз сотнями ног 
вих членів. Це він був пpo^ 
мотором створення Нюарк 
ської Союзовоі Округи, яку 
очолював понад 35 років. 
Покійний Юліян Баранюк 
був знаний серед союзовиів 

Америки й Канади, а голов 
но як члі н різних конвеї^ 
ційних комітетів. До речі, 
він був десять разів дcлc^ 
ґатом Союзових Конвенцій 
а під час останньої ЗОчи 
Конвенції був членом Вер^ 
фікаційної Комісі ї . Слід 
згадати і тс, що як секретар 
Відділу, він організував що 
кілька років товариські зус 
трічі для членів, а як голова 
Нюарксько? Округи був про 
мотором союзових пікніків 

^ фестивалів, прогульок на 
Союзівку тощо. Був ЬгіцІЯт 
тором секретарських курсів 
в Окрузі н інших зустрічів з 
членами відділових управ. 
Тих кілька важливіших д ^ 
ннх говорить нам про те, 
що УНСоюз був для заслу 
женого та відданого союзов 
ця другою дитиною. 

Панахида за покійного 
Ю. Баранюка була відслу^ 
жена у вівторок. 26^о л и ^ 
топада. в похоронному зa^ 
веденні Литвина і Литвина 
в Юніоні . Н. Дж. . у ній 
взяли участь майже всі сект 
ретарі Нюаркської Округи. 
Від Екзекутивного Комі? 
тсту УНСоюзу присутніми 
були головний секретар Во1 

лодимир Сохан, головний 
касир Уляна Дячук і roлoв^ 
ний організатор Степан Гав 
рипі, який виголосив пpo^ 
щальне слово над його дo^ 
МОВИНОЮ. Біля домовини 
під час Парастасу стояли 
з прапорами члени Oб^cд^ 
намого Комітету Комбатан 
гських Організацііі Нюарку. 
Від згаданого Комітету в 
останню дорогу прощав 
Покійного Осип Труні, який 
у своєму надзвичайно добре 
опрацьованому слові пpo^ 
аналізував працю Пoкiйнo^ 
го від 1938 року, себто часу, 
коли вони познайомились. 

Заупокійна Богослужба 
за св. п. Ю. Баранюка була 
відслужена в УКЦеркві св. 
Івана Хрестителя, а відтак 
похоронено його на цвинтa^ 
рі Галливул в Юніоні, 
Н.Дж. 

НОВІ МЕЖІ ВІКУ ТА С У М 
ПРИ ЗАБЕЗПЕЧУВАННІ 

БЕЗ ЛІКАРСЬКИХ О Г Л Я Д И Н 
Важні від v r o січня 1983 р. 

З Ьим січня 1983 р ввійшли в силу нові 
межі віку та максимальні суми забезпечення, на 
які можна вносити аплікації без лікарських 
оглядин Із цією зміною, апробованою рішенням 
Головного Екзекутивного Комітету, особи в 
доброму стані здорові можуть вносити aплiкa^ 
ції на забезпечення без лікарських оглядин в ось 
таких межах сум забезпечення та віку 

S50.000 до віку 40 років 
25.000 до віку 45 років 
10.000 до віку 50 років 
5,000 до віку 55 років 
3.000 до віку 60 років 
1,000 до віку 65 років 

Сума забезпечення з лікарськими оглядик^ 
ми не має обмежень, за виїмком законних у 
деяких стейтах. 

ТІЛЬКИ 2 ЦЕНТИ ДЕННО 
, „.... коштує 

35,000 — S10,000 
забезпечення 

АКЦЙДЕНТОВОЮ ГРАМОТОЮ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 

СОЮЗУ 
для всіх членів у віці 16 до 55 років 

СОЮЗОВЦИ КОНВЕНЦІЙНА КАМПАНІЯ З^ої КОНВЕНЦІЇ 
ЇЇ МЕТА ПРИДБАТИ 1,500 НОВИХ ЧЛЕНІВ ДО КІНЦЯ ТРАВ 
ПРАЦЕЮ МОЖЕМО ВИКОНАТИ ЦЮ ВЕЛИКУ МІСІЮ ДЛЯ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ ВЖЕ ПОЧАЛАСЯ. 
tUfl ЦЬОГО РОКУ. ТІЛЬКИ ПОСТІЙНОЮ І НАПОЛЕГЛИВОЮ 

ДОБРА НАШИХ РОДИН, НАШОЇ ГРОМАДИ І НАШОГО 
НАГОДУ. 



Ч. 20. СВОБОДА, ГТЯТНИЦЯ, З^го СІЧНЯ 1986 

Відбулися Загальні збори 
Пдтріярхального Товариства 

в Кергонксоні 
Ксргонксон, Н. Й. СС Б . Ь 

У неділю, І^го грудня м ^ 
нулого рогу, Одбулися тут 
в церковній залі Загальні 
збори місцевого Відділу W 
раінського Пaтpiяpхaльнo^ 
го Товариства. Після заслу^ 
хання і прийняття звіту з 
попередніх зборів, звіту^ 
вань Управи і дискусії над 
звітами, уділено ^ступак^ 
чій Управі абсолюторію з 
признанням за проведену 
працю. 

До нової Управи увійшли і 
Володимир Квас ^голова. 
Галина Хамула—заступник, 
Стефанія Барановська ^cebv 
ретар, Степан Яц—cкapб^ 
ник, Дора Кульчнцька і Дa^ 
рія ХУХРД—вільні члени. 

Збори зокрема подякував 
ли уступаючому голові М. 
Курилякові за жертвенну 
працю і побажали йому успн 
хів на новому місці поселсін 
ня на Фльориді. 

УКРАЇНСЬКА МОЛОДЕІ 
І ДЛЯ ТЕБЕ Є МІСЦЕ У ЦІЙ ВЕЛИКІЙ 

РОДИНІ, ЩО ЇЇ ЗВУТЬ 
БАТЬКС^СОЮЗІ 

Р І Ч Н І 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЇ КРЕДИТОВОЇ 

КООПЕРАТИВИ 

„САМОПОМІЧ^ 
в Джерзі Ситі, Н. Дж, 

відбудуться 
дня 23^о лютого 1986 року 

в залі 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 

90^6 Fleet Street. Jersey City, N. J. 
Початок в год. ЗЧй no полудні 

Перед зборами членів Кредитівки, 
в год. аМй по пол відбудуться, 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВІДДІЛУ О.У.А. 
„САМОПОМІЧ1 1 в Джерзі Ситі 

в 

Запрошуємо усіх Членів нашої Кредитової 
Кооперативи до участи в Загальних зборах. 

ДИРЕКЦІЯ 
SELF REL1ANCE Щ 
FEDERAL CREDiT UH10N 

558 Summit Avenue m Jersey City, N. J. 07306 

Різдво у школі українознавства 
в Дітройті 

У неділю, 12^о січня ц. р. 
в авдиторії будинку Отців 
Василіян у Воррені, Мнш., 
відбулася величава Piздвя^ 
на зустріч, мистецьку^пpo^ 
граму якої виконали дуже 
успішно учні школи українс^ 
знавства Товариства „Рц^ 
на Школам під проводом 
своїх учителів. 

Зустріч відкрив голова 1 v 
вариства Ігор Іванипл^нЙ, 
привітавши запрошеного о. 
Севастіяна Сабола гостей, 
батьків, шкільну молодь та 
їх учителів. 

Почесний гість отець Ca^ 
бол відкрив програму кoля^ 
дою „Бог Предвічний^, яку 
проспівали всі учасники Piз^ 
двяної зустрічі. Учнівська 
програма складалася з двох 
частин. У першій частині 
була поставлена різдвяна 
картина „До Виц^ісєму^ Po^ 
маиа Завадовича , в якій 
виступили у ролях Ангелів, 
Пастушків, Ірода, Летуна, 
Астронавта, Чорта, Відьми 
та Маленьких Дітей учні від 
першої до ІО^І кляс. 

У другій частині була 
драматична картина „У В ^ 
флесмі нині новина11, у р ^ 
вок із твору Володимира 
Мацькова. У ролях Ангелів 
Матері Божої, св. Йосифа, 
Пастушків та Українських 
Дітей виступили учні від 5̂  

ĵiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiiifc 

ФУНДАЦІЯ І 
УКРАЇНСЬКОГО І 

вільного з 
УНІВЕРСИТЕТУ Ш 

ЕЗАСЛУГОВУЄ НА ВАШУ І 
І ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУІ 1 
ж UFU Four dalion. Іпс Щ 
Щ 203 Second Avenue Е 
З New York N Y 10O03 E 
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ої до 10 кляси. Треба, зокре^ 
ма, відмітити, що учньвидо 
навці добре вивчили тексти 
драматичної дії та виявили 
повне зрозуміння змісту ви^ 
конуваного твору. , 

Запанував особливий на^ 
стрій на залі, коли учньвижо^ 
мавці просили народженого, 
Ісусаг „Поможи, щоб край 
наш рідний і наш нарід з в е 
селився, і щоб з ними звесе? 
лились українські добрі 
дітзГ. Як бачимо, школа у ^ 
раїнознавства має значний 
успіх у своїй виховно^іавча^ 
льній праці і тому заслупь 
вує на повну підтримку ць 
лої української громади мет^ 
рополітального Дітройту. 

До успіху в значній мірі 
причинилися чудові косткн 
ми всіх дійових осіб, зокре^ 
ма, коли учньактори ПОЯВІЬ 
лися на сцені у фінальній ч а о 
тині програми. 

Керівником учнівської 
програми була учителька 
Ада Тарнавська. Хором зa^ 
відувала учителька Ірина 
Бараник, вона також пoдбa^ 
ла про костюми. При форте 
піяно була учителька Ліда 
Юзич. Звуковими ефектами 
відав Олександер Тарнавс^ 
кий. Оформленням сцени 
заопікувався Бернард Тоб^ 
янський. 

У кінцевій частині вечора 
було Свя^вечірнє прийня^ 
тя з кількома традиційними 
стравами, про що подбали 
численні пані під проводом 
невтомної Уляни Мазях. 

Управа Товариства „РІПг 
на Школам складає найщирЬ 
шу подяку усім згаданим 
вгорі особам за їх цінну 
працю на користь нашого 
рідного шкільництва. 

Осип Сливинський 

Д.р ЄВГЕН ОЛЕНКО 
внутрішні хвороби 

приймає у КВІМСІ і виїжджає на виклики домів. 

Дентист ОЛЬГА ОЛЕНКО 
Профілактика іворіб всен І зубів Лікування І протезування. КООЬИН 
ІЧЧН.І поиліппопл Пиииидг ті.г.я і ІП..КИ іа ПОПЄОРПМІМ поновленням іичма стоматологія. Приймається ппі 

Ацреса у Мамгепсмі 
ROCKEffUFR CENTER 

630 5thjftvenue..Room 1803 
New York. NY. 10020 

и ja поперспиїм поновленням 
Адреса у Квімсі 

105 37 64th Avenue 
Forest Hills NY 11375 

f718M59 0111 
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і 

і 

АярисаТГибей 
Bcthesda, MD 

і 

ес^тант^и^ 
оноїк^линц 

bjiwlZcDphifj 

субота, 8лютоге?, 1^80 
^^Чеею^СЗІероіггіеГ^, e ^ i ^ ^J J ̂ J^fiofeU 

^Jeaneck. bCl. 
Наталка Дарм огра u 

Saddle River, NJ. 
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Урист^ Cabuybkas 
River side,Conn 

Лярисайраґан j МартаМокаришксь S 
r CdsCob, Conn. У r Befmonr MA ^ 

і 1 ^ЕШІ 1 

Ааріянна, Слинс ЯЬмара 7їїершакоЬець ^^аксанара ШаЬалс 
Wew УогкДу. Mt Kisco, N Y. 

і 
і 
І i^eft І 

Затрися леомара ГС7 EastWfcN.Y. WoodSfde.NY 

Роковини Державности і Соборности 
в Трентоні 

У неділю, 2^го січня ц. р. 
в парафіяльній залі св. Юрія 
Переможця громадяни міо 
та Трентону і околиць вціг 
значили святочною акалс^ 
мією 68^му річницю держав 
ности і 6 7 ^ у соборности 
Української Народної Pec^ 
лубліки. 

У всіх церквах міста було 
відслужено Молебень в нa^ 
міренні українського нapo^ 
ду. У Зчй годині по обіді зa^ 
лю заповнило понад 150 
осіб. Сцена оригінально уде 
корована^це заслуга Івана 
Микитина. Струнко, з виco^ 
ко піднесеними головами^ 
молодь і діти Пласту, С ^ 
МА і ОДУМ^. Вони вiдчи^ 
тали акт незалежности і co^ 
борности, проклямацію гу^ 
бернатора Томаса Кейна та 
проклямацію посадника міс 
та Артура Голенда. 

Соня Івахненко, у мyзич^ 
ному супроводі Софії 1 1 ^ 
льц, виконала aмcpикaнcь^ 
кий національний гимн. 

Інж. Є. Кальман, голова 
Громадського комітету Тре 
нтону, привітав зібраних у 
залі і відкрив свято. У свое^ 
му короткому слові він cкa^ 
зав, що актом проголошсіь 
ня незалежности і соборнос 
ти Український Парлямент 
відновив славні традиції 
своїх князів, а пізніше геть 
манів, перекреслив гaнeб^ 
ний Переяславський дoro^ 
вір і скасування гетьманс^ 
ва 1764 року. Хоч Москва 
ще панує в Україні, плюцол 
рує нашу землю і тримас 
людей у нечуваному терорі, 
вона не може знищити віл і^ 
ного духа українського f^ 
роду, ідеї ІУ Універсалу, бо 
це є ідея нашого світлого ми 
нулого і ця ідея стане нa^ 
шим світлим майбутнім. 

Змістовну святочну д о п ^ 
відь виголосив визначний 
політичний діяч у діяспорі^ 
д ^ Зенон Городиськнн. Він 
вдало продемонстрував тяг 
лість нашої історії, пoчинa^ 
ючи від Аскольда і Дира, 
славу і могутність Киівс^ 
кої Руси з її мудрими князя^ 
ми, які намагалися вcтaнo^ 
вити династичні зв^зки з 
тоді могутньою Візантійсі^ 
кою імперією. Чи не найваж 
ливішим історичним актом 
було хрищення Рус^УкраЬ 
ни Володимиром Великим, 
внуком св. Ольги, княгині 
Київської. Рівноапостол^ 
ний христитель поклав трі^ 
валі основи для нашої дep^ 
жавиі християнську віру. 
соборність українських ^c^ 
мель і її військову міць. 

На протязі нашої історії 
були високі злети, були і тра 
гічні поразки. У найважчі 
періоди нашої історії рощ^ 
лися пророки, генії. Україна 
підіймалася з руїн і в і д р о 
жувалася. Останнє таке вІДт 
родження держави сталося 
у 1917^20 роках. Акти caмo^ 
стійности і соборности слід 
поіувняти з нашою світлою 
р а н н ь о ю історією. Акти 
проголошення самостіннос 
ти і соборности України в 

днях 22^о січня 1918^9 po^ 
ках має всенаціональне знa^ 
чсиия для сучасних і манбут 
ніх поколінь. У відозві Укра 
їнської Національної Ради 
говори гьcя^ „Український 
Народеї Голосимо Toбiвic^ 
тку про Твоє визволення із 
віковічної неволі. Від нині 
ти господар своєї землі і 
вільний горожанин УкраЬ^ 
ської Держави^. Далі Од 
нині Українська Народня 
Республіка стає самостій^ 
ною із волі українського нa^ 
родУ. 

Українська Держава була 
визнана багатьма дepжaвa^ 
ми світу. Вона обмінялася з 
ними амбасадорами, пoco^ 
льствами та консулятами. 
Хоч Росія знову підкорила 
Україну, акти самостійно^ 
ти і соборности зобов^зу^ 
ють нас і сьогодні. Великий 
поет Ольжич cкaзaв^ „Дep^ 
жава не твориться в будуч ^ 
чині, держава будується н ^ 
аіГ 

У першій частині мистець 
кої програми громада Трсн 
тону вперше мала пpиєм^ 
ність почути спів інж. Богда 
на Чаплинського, тенора, 

соліста Філядельфійської 
опери. Мистець виконав 
кілька арій з українських 
опер та народних пісень. 
Акомпаньював співакові 
маестро Ролянд Фіорі. Інж. 
Б. Чаплинський виступав і 
у славній Корнеті Голл і хай 
цс доповнення буде замість 
рецензії. 

У другій мистецькій ча^ 
тині дебютував нoвocтвope^ 
ннй жіночий хор під к̂ epiв̂  
ництвом Софії Шульц. Це 
був. так би мовити, різдв^ 
ний подарунок для Tpcнтo^ 
ну. Від довшого часу в Грен 
ТОНІ НЄ буЛО ч о р . Ми S І.1 

же не маємо своїх мистец^ 
КИХ СИЛ. rOMJ ІІОНМЧ Г.іКОІ 
мистецької и шийці щиро 
вітаємо. Цн поява і шина 
під кожним ої лядом хор є 
справді соборним. Cпiвaч^ 
кн, переважно молоді жінки 
і чудовнії диригенті 

Софія ШульпгБерик паро 
лилася в Америці. Вона має 
закінчену вищумузичну о ^ 
віту. с дуже талановита і лю 
бить свій фах. Вона вчить 
музики у американських 
школах, диригує церков^ 
ним хором у православній 
церкві Св. І рійш в Трентоні, 
грає на кількох музичних 
інструментах Вона є мa^ 
тір5ю малих дітей, але дня 
музики знаходить час і твo^ 
рить чуда. Сьогодні хор під 
П керівництвом підтвердив 
це. 

Останньою ючкою хору 
була „Молитва за Україну^ 
М. Лисенка в обробці С. 
Шульц. Вона прозвучала 
луже зворушливо. 

Програма іакінчилася на 
ціональним гимном ..Ще не 
вмерла Україна^у внконаїь 
ні хору і всіх присутніх. 

Ь. Скорупськя 

В обороні... 
іЗакінчвння зі crop 21 

Ш с п м с н , ліь 

У 

ци, опісля 
ректор. 

На підставі отриманих 
оферт, він вибирає певні 
програми, при чому oдcp^ 
жуе вже готові оголоше^ 
ня, які дає до друку і за які 
йому приходиться платити 
Що є Київ? ^ Він не знає, 
але програму одержав та 
замовив у Айсберга, тсл 
С9І41 339^200 у Кінгстоні. 
Н. Й., або C212J 223^1171 в 
Ню Йорку. Подаю ці числа. 
щоб інші також могли до 
нього зателефонувати. 

Айсберга немає у бюрі. 
залишаю власний телефон. 
а вміжчасі виписую листи 
до ,,1нквайрераи та русла ч 
17. Далі телефони до чин^ 
ників Пласту, СУМА та 
Ліги Проти Знеславлення. 
щоб скоординувати ці зуст^ 
лля і шоб вони увінчались 
успіхом. Слід взяти тут до 
уваги, що листа на фipмo^ 
вому папері, від установ чи 
організації, які вони пред^ 
ставляють, матимуть п с ^ 
шенство. 

Перед висилкою цього 
допису. ^ телефон від А ^ 
сберга. Так в нього є на 
програмі ряд передач, н 
тому і про ,,рашен тімл. 
Кієв? ^^ Не знає ЩО то є 
Україна9 — Чув ЩО такс 
існує. ^ Коментаторів він 
замовив, один ^ Баб Чсйс. 
а другого не пригадує 
Чому той другий називав 
українську дружину пості^ 
но „paшeн,^ — Він не знає. 
Він звертався до coвcтcь^ 

коі амбасадн у Ваіпінгтоні. 
але вони відмовились пoлa^ 
ти інші дані, іа вийнятком 
вимови на JBH дружина та її 
з магу ні в 

Подумайте лиш. що вони 
відмовились подати, що це 
українська дружина, яка 
займає третє місце в гoкc^ 
йовін лізі СССР Мабуть.цс 
було зроблено з певною 
методою,зумисне, бо В той 
самий час відбував шестт^ 
змагову тх рх у ПІВНІЧНІЙ 
Америці першунтокею СС^ 
СР, дружина Червоної ар^ 
міі. яка виграла і^ять та 
програла одні змагання 

Турне київської о ..Соко^ 
ла11 чогось за темнене ві.ь 
сутністю інформації у пpe^ 
сі ЗЄА Нерпи змагання з 
престиже ви м аматорським 
клюбом виграли 16г3 другі 
з аматорською дружиною, 
нашвндко зібраною дружи^ 
ною ЗСЛ ч Ровя Айленді, 
6іЗ. Про дальшу рутч .,eo^ 
колаи не подається .IOBHUV 
ма. Мабуть іумисно не л ^ 
пустили ,.Соколаи до міст з 
українськіїst населенням 

Вкінці, нам, як cкaзa^ 
но. було у вступному роз 
діді, на жаль, не з а л ^ 
шається німої о іншої о. як 
протестувати проти таких 
перекручень га нeтoчнoc^ 
гей, Але сподіємось що з 
МОЛОДОГО покол іння ВИрОО 
туть йолі1 які не допустять 
ДО таких разючих перскрч^ 
чень 

Вступайте 
в члени УНС 

Нова... 
іЗакінчвння зі стор. 2j 

чинник політичної стабілі^ 
ности суспільствая. 

А ось несміливі обережні 
обіцянки. „Партія буде po^ 
бити все необхідне для пo^ 
стійного зросту прибутків 
працюючих і підвищення 
добробуту всіх верств JD та 
соціяльних груп, але в зa^ 
лежності від економічних 
можливостей країни^. 

Партія погрожує, що не 
дозволить заробляти б іл^ 
ше нормального CJJ. П а ^ 
тія викорчовує нетрудові 
приходи, усі відхилений від 
СОЦІАЛІСТИЧНИХ засад poз^ 
поділу, антисуспільних 
форм розподілу благ, ліннв ^ 
ства і спекуляції. В психс^ 
логії совєтських людей ще 
залишились пережитки бa^ 
жання власности. 

Що ж крім погроз обіцяє 
партія у своїй „новій^ Пpo^ 
грамі? Вирішити мcшкaнe^ 
вс питання до 2000 року. 
Тоді кожна родина буде 
мати помешкання. Пріорть 
тет і далі залишається за 
тяжкою індустрією, т.зв. 
воєнноюпромисловістюХй 
лька разів згадано н е о б х ^ 
ність ліквідації кoлгocпнo^ 
кооперативної власности. 
Програма не обіцяє, що 
економіка стане на шлях 
ринку. У Програмі нeпo^ 
трібно багато говориться 
про єдність соціялістнчних 
країн Сможе, її HeMa?J. Такі 
країни мають все більше 
„об,єднуватисяп, шо в pc^ 
зультаті дасть „єдність на 
ційм, бо тільки в такій пєДг 
ностГ, себто знищенні нa^ 
цій, можливий комунізм. 

Тому партія щедро к о р ^ 
стовусться такими виpaзa^ 
ми, як „всі, як одини, „oд^ 
ним кроком^, „морально 
політична єдність^. П р о ^ 
рама поп жує про брак 

ідейносте, проти бажання 
запозичувати чужі ідеї. Ли 
тература і мистецтво мa^ 
ють бути джерелом „радеч^ 
ти і відпочинкуи. 

У Програмі є погроза 
алькоголікам та поруч пс^ 
треба висувати „молодих 
перспективних працівників1 

„Це дасть запоруку посту^ 
пу. Фактично нова Про^ 
рама Горбачова — це з н ^ 
вага Сдосить BHpa3HaJ пс^ 
передніх генеральних с е ^ 
ретарів. Є в ній осуд кул^ 
ту особи, підкреслюється 
відхід від ленінських норм 
партійного і державного 
керування. Маємо кризть 
ку суб,сктивізму та в о л ю ^ 
таризму СХрущовї. Засуд^ 
жено Брежнєва, Андропова 
і Черненка за. недіяльність, 
інерцію, а промови замість 
діяння. Минулі керівнипг 
тва не зрозуміли Счи не м о ^ 
ли 3p03yMiTHj „економічне 
становищеп. ^̂ ^ Не бачили 
необхідности глибоких 
змін у всіх сферах житлГ. 

Виходить, що після Cтa^ 
ліна всі генеральні сект^ 
тарі були невдахи. Все це 
зміниться за Горбачова. 

Тепер у СССР рочинаеті^ 
ся „вивчення^ нової П р о ^ 
рами. Вона буде одноголо^ 
но схвалена. Будуть узяті 
нові соціалістичні з о б о в ^ 
зання. 

І ось пройде якийсь час і 
знову чергова „нова^ Про^ 
рама засудить Горбачова за 
„неуспіх економіки^, за ком 
промітацію в Парижі, за 
„розбазарювання дepжaв^ 
ннх коштів для особистого 
збагачення Скупівля самоц. 
вітів для жінки в Лондоні^ 
за „шукання дешевої пo^ 
пулярности ^poзмoви з лi^ 
карем і медичною сестрою 
в московському шпиталі J і 
взагалі за „неповажне псь 
водженняи та кокетування з 
американським капіталі^ 
мом. 

ПАРОПЛАВ „МІНЕРВАИ прийняв сигнали тривоги СОС 
і негайно з^днався з береговою охороною Фльоридн. 
Кораблі прибережної охорони вийшли в море і побачили 
20 миль від Форт Лодердейлу човен з гаїтянцями, який 
тонув. В човні, що вміщує ЗО осіб, було 67 громадян 
острова Гаїті. На допомогу кораблям прибули три 
гелікоптери, які взяли на поклад 28 осіб. Решта були 
врятовані кораблями прибережної охорони. 

В НЮ Д Е Л І , С Т О Л И Ц І ІНДІ Ї , поліція арештувала 
індійського бизнесмена і обвинуватила його в шпигунстві 
на користь ЗЧгднаних Стейтів Америки. Рама Сваруп на 
протязі кількох років передавав представникові америка^ 
еької амбасадн засекречені матеріяли, але індійці не 
кажуть про які саме матеріяли Йдеться і чи Сваруп 
передавав їх за гроші чи з інших мотивів. 

f Замість квгтіа на могилу ^ 
Великого Приятеля пластунів 1 Добродія Пласту 

сл. п. інж. Володимира Сушкова 
зложили на пластову пресу його Друзі 

Із „Золотої ОсенГ а Кергонксоні 
суму 290 дол.і 

дф Б. М. Бабій, Бігун М., д ф Гура І. Л. , до Кондра Б. М.. д р 
Мороз Р. О., Паш T., мгр Рубич М „ Mfp Раалюк Р. О., СлоСч^ 
да Г. А., Таращук Л. , Турчин Я. К., Тяф М., Хамула Г., Хухра 

Д., д ^ Ціханський 1 . Я., Лціа А ,̂ У 
^ 

Замість каттіе на СІ їжу могжіу 
нашої Дорогої ТБТИ 

бл. л. Зіни Коритко^Думин 
складаємо 500 00 допяріі 

на БУДОВУ ПОМІСНОІ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 
їм. СВ ТРОЙЦІ а СІЛЬВЕР СПРІНҐ. Мврнленд 

ХРИСТЯ І ОЛЕКСАНДЕР ГРОМОЦЬКІ 
та дггиг ОЛЕКСАНДЕР, ЄВГЕН І ДіЯНА 

Замість квітів на свіжу могилу 

св. п. д ^ а Івана Рудавського 
v 

Дорогого Товарний Друга з юних піт повуту в Новому Санчі та cnlrr^ 
нмх мандрів Лемківською Землею, складаємо пожертву 

в сумі 200 00 допярів 
на У К Р А Ї Н С Ь К И Й І Н С Т И Т У Т М О Д Е Р Н О Г О 

М И С Т Е Ц Т В А в Ч И К А Г О . 

Оксана Г А В Р И Щ А К ^ А К 
Марта ГАВРИЩАК.ЯРОШ 
Марія ФЕДУН^САВИЦЬКА 
Люба ФЕДУНЧВАНЧУК 

^ Ню йорк. січень 4 

Головна Управа Українського Лікарського 
Товариства Північної Америки 

зі смуткоц. повідомляє, що дня 21 го січня 1986 року 
відійшов у ВІЧНІСТЬ 

бл. п. д ^ 

ІВАН РУДАВСЬКИЙ 
п і к а р ^ т в р и н а р , довголітній голова Обеднання Украін. 
ських Ветеринарних Лікарів, наш приятель, відзначений гкь 
чесною грамотою Українського ЛІкарсьного Товариства 

Північмої Америки. 
а 

ВШановній Дружині Покійного. Синам І Родині 
глибокі співчуття. 
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ВІДКРИТІ 
ПОЗИЦІЇ ПРОТЯГОМ ЦІЛОГО РОКУ 

НА СОЮЗІВЦІ 
F o o r d m o r e Rd. . K e r h o n k s o n , N Y . 1 2 4 4 6 

У п р а в и т е л ь С о ю з і в к и — обовнзковв знання 
української мови 

З а с т у п н и к у п р а в и т е л я 
Б ю р о в и й у р я д н и к 
Н а г л я д а ч н а д п о к о ї в к а м и 
З а с т у п н и к к у х а р я 
Включені кімната і харчі Всі 
на науку на кожну позицію .Л.1 

згідно з досвідом.^ 

Телефонувати — 

п. В о л о д и м и р К в а с — 9 1 4 6 2 6 . 5 6 4 1 

фіти. Приймається 
і за домовленням та 

ПОРІДОМЛЕННЯ 
Адміністрації „Свободи1 

П О В І Д О М Л Я Є М О ВСІ О Р Г А Н І З А Ц І Ї 
І П О О Д И Н О К І О С О Б И . 

ЩО АДМІНІСТРАЦІЯ 
НЕ БУДЕ ПОМІЩУВАТИ ЖАДНИХ 
^ О Г О Л О Ш Е Н Ь ^ ^ ^ ^ 

якщо попередні рахунки 
НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ 

Окремих писне в тій справі не будеться 
відписувати 

ВСІ Р А Х У Н К И М У С Я Т Ь Б У Т И З А П Л А Ч Е Н І 
Д О 15 Д Н І В В І Д Д Н Я П О Я В И . 

ГУБЕРНАТОР СТЕЙТУ Ню Йорк Маріо Квомо повідо. 
мив про впровадження нових табличок на автах мешкан. 
ців стсйту. На зміну табличкам жовтого кольору, які були 
запроваджені в 1966 році, прийдуть червоно^иньо^ілі. На 
білому фоні будуть числа і букви синього кольору, 
розділені зображенням Статуї , ,Cвoбoди , , червоного 
кольору. Нові гаплички впроваджуються з Uro ЛИПНЯ. На 
запитання, чому кольор нових табличок буде саме таким, 
як кольори американського прапора. М. Квомо відповіві 
..Щоб нюйоркці відчували себе частиною всісї KpamH^. 

Д в і ори книжок і внлавнипг на. які бажають , щоб про 
їхні книжкові видання буди И іцолсшіикл помішені 
бібліографічні нотатки , вістки іі огляди, повинні 
11 риси lit пі ю рс іикпп . Свобо иГ1 р.і іом и лвомн 
примірниками даного твору також і адресу, де іаку 

публікацію можна набути, та її П І Н У . 

У Лос Анджелесі виготовили 

Лос Анджелес. ^ Вссня. 
на програма, яка включає 
писання писанок, почнна. 
сться тут в Українському 
Мистецькому Центрі, при 
4315 Мелровз авеню, в субо 
ту 22.ro лютого. Центр спо 
НЗОруС ЦЬОГО року ДСМОЦ. 
трування писання писанок, 
та з нагоди цьогорічної те. 
ми „Амбасадори доброї 
волГ всі символи та взори 
віддзеркалюватимуть цю 
тему. 

Український Мистецький 
Центр, шо ного очолює Да. 
рія Чаиковська. матиме 
шість лекцій, під час яких 
дорослі і літи матимуть 
нагоду навчитись лещо про 

весняну програму 
писання писанок під керів. 
ництвом Зеновіі Вжссневсь. 
кої і Памелн Каммішс. Лек^ 
niv будуть в суботи і неділі, 
22.ro, і 23то лютого, як 
також ^^^^o, 2.го, 15.ro і 16. 
го березня від год. 12.ої до 
4.оі по полудні. Кошт за 
лекції писання писанок — 15 
дол . для дітей від 1 0 4 4 
років. 20 дол. від дорослих. 

Від 23^ о березня УМ Центр 
матиме також виставку пи^ 
санок, показ фільму „Пи. 
санкап Славка Новнцького, 
і продаж пасок. За дальши. 
ми інформаціями слід теле. 
фонувати на число J213J 
668^172. 

ж 
І Комітет Оборони Української Спадщини 
і та 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

закликають Вас 

І СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ 
У. на його працю та акції дпя 
І 1 П о ш и р ю в а н н я п р а в д и п р о У к р а ї н у 
у 2. П о б о р ю в а н н і о ч о р н ю в а н н я та з н е с л а в л ю . 

вання у к р а ї н ц і в 
3. О б о р о н и ф о м а д я н с ь к и х п р а в у к р а ї н ц і в 

Пожертви просимо пересилати чеками, або пош. 
ТОВИМИ переказами на. 

Ukrainian Heritage Defense Fund 
cfo Uk ra in ian N a t i o n a l Associat ion 

3 0 M o n t g o m e r y Street . Jersey Ci ty . N.J. 0 7 3 0 2 
враз із виповненим вирізком цього заклику 

Просимо подати суму пожертви, своє ім4я. п р ^ 
вище та адресу 

Сума пожертви S 

їм я та прізвище 

число дому, вулиця 

М і с ц е в і с т ь СТЄЙТ паштпнии кол 
^g^^zs^c 

г АНГЛІЙСЬКЕ ВИДАННЯ 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНИ 
за редакцією проф. ВОЛОДИМИРА КУБІЙОВИЧА 

А л ь ф а б е т и ч н а . б а г а т о т о м о в а Е н ц и к л о п е д і я У к р а ї н и п о в и н н а б у т и вг 

к о ж н о м у д о м і а м е р и к а н ц я і к а н а д ц я у к р а ї н с ь к о г о п о х о д ж е н н я . Б а з о г ^ 
на на 25 р о к а х п р а ц і , п о н а д 100 н а у к о в ц і в у ц ілому світі ^ є п е р ш о р я д н и й 
п о к а ж ч и к ж и т т я і к у л ь т у р и у к р а ї н ц і в в У к р а ї н і і у д і я с п о р і Ц е й вeличa^ 
вий н а у к о в и й п р о е к т п р е д с т а в л я є к о м п л е т н е з р е в і д у в а н н я і д о п о в н е н е 
в и д а н н я по с ь о г о д н і Е Н Ц И К Л О П Е Д І Ї У К Р А Ї Н О З Н А В С Т В А і п р и г о т с 
ване п ід п а т р о н а т о м Н а у к о в о г о Т о в а р и с т в а їм Ш е в ч е н к а 0 9 5 5 . 8 1 J і Ка 
н а д с ь к о г о І н с т и т у т у У к р а ї н о з н а в ч и х С т у д і й j 1 9 7 ^ 8 1 J і Ф у н д а ц і ї К а н а ^ 

с ь к и х У к р а ї н с ь к и х С т у д і й C1976.81J 

ENCYCLOPEDIA OF UKRAINE 

ТОМ І ^A^F^ Перший з чотирьох томів 

S115 00 ^ S4.50 пересилка 

Це п е р ш и й том в е л и к о г о твору у к р а ї н с ь к и х н а у к о в ц і в у д і я с п о р і 

968 с т о р і н , має п р и б л и з н о 2 .800 г а с е л 

Вповні і л ю с т р о в а н а 

П о н а д 450 і л ю с т р а ц і й ч о р н о т і л и х . 5 к о л ь о р о в и х . 83 м а л и б з них 
к о л ь о р о в і 

В е л и к а к о л ь о р о в а з л о ж е н а мала У к р а ї н и з 32 с т о р і н к о в и м о к р е м и м 
д о д а т к о м назв м і с ц е в о с т е й п о в я з а н і о к р е м о в так ій с а м і й оправ і , 

як к н и ж к а 

З а м о в л я й т е т е п е р і шліть чек на S119 50 д о 

SVOBODA BOOK STORE 
ЗО M o n t g o m e r y Street ш Jersey City. N.J. 0 7 3 0 2 

Мешканців стеиту Ню Джерзі зобов язує 60ь стейтового податку 

Іван Кедрин 

ЖИТТЯ ^ ПОДІЇ 
— люди 

СПОМИНИ та КОМЕНТАРІ 
Ціна S21 25 з пересилкою 

Мешканців стеиту Ню Джерзі зоф^ 
вязуе 6S стейтового попатку 

S V O B O D A B O O K S ^ O R E 
30 Montgomery Street 

, ^ М ^ И к . 

UKRAINIAN 
і COOKFIRV 

r 
by Savella Siechisnin. 

TRADITIONAL UKRAINIAN COOKERY 
by Savella Stechishin 

fHindhnf ind postirf chirif^ 
mcludedl — S16 .00 

New Jersey residents 

add 6gc sales l f l i 

SvOBOOA B C W M O D I 
JO М^Чот^г, Strr t̂ 
fnU l l i . N І 0?J0^ 

L в и . „ „ . . . „ „ . . J 

Філядельфія. 
f Закінчення зі crop. 1j 

Молоді бандуристки школи се. Миколая виконують 
українські пісні. 

яка є головою Комісії для 
громадських зв^зків римо. 
католицької митрополії і 
Кардинала Кроля. 

Проклямацію мейора Фі. 
лядельфії Вілсона Ґуда від. 
чнтала Ленора Бсрзон, яка є 
директоркою спеціяльних 
проектів Міської управи. 
Дуже відомий і популярний 
у Філядельфії, довголітній 
радний Тачер Лонгстр іт 
відчитав проклямацію MN 
ської ради. 

Доповіді виголосили кон. 
гресмсн Лорснс Кофлін, 
який уже багато років с 
добрим приятелем Комітс. 
ту Оборони Національних і 
Людських Прав України і 
письменник і колишній полі 
тичний в^зень Святослав 
Караванськнй. 

Конгресмен Кофлін ска. 
зав, що він не поділяє оптц. 
мізму, що його голосять 
різні політичні коментато. 
рн відносно змін, які мали б 
мати місце в С С С Р . , ,Я 
знакУ, сказав він, „що 
терпіння українського на. 
роду продовжувалися v 
і985роцГ. 

С. Караванськнй сказав, 
що переслідування україн. 
ціз в СССР мас виміри вій. 
ни, війни проти людської 
г ідностн і проти українства 
взагалі. 

У мистецькій частині цьо. 
го відзначення Дня Солідар 
ности виступила група мо. 
лоденьких бандуристів шко 
ли св. о. Миколая, що. їх 
привела їхня учителька Сес. 
тра Бсрнарда, а учениця 
другої клясн Дар ця Книш 
дуже гарно і несподівано 
сильним голосом відспіва. 
ла пісеньку „Чом, чом, чом 
земле моя^. 

Активістки філядельфій. 
ського Комітету Оборони 
Національних і Людських 
Прав України уже давно 
виявили свої здібності ста. 
вити українські справи на 
сторінки американської пре 
си, на екрани телебачення 
та на хвилі радіо. 

Тим разом дві великі, 
дуже прихильні статті поя. 
вилнсь у найбільшому фь 
лядельфійському щоденни. 
ку „Філадельфія Інквaйpep^, 

Оіаклад понад мільйон^ обі 

статті із великими знімками 
напередодні і після Дня Со. 
лідарности. 

У неділю, І2^то січня пo^ 
я вилася у „Філядел ьфія інк^ 
вайрерім велика стаття Aдa^ 
ма Левина п.н. „Апель в 
обороні людських прав і 
культури України4 

Покликуючися на слова 
голови комітету У. Maзyp^ 
кевич автор статті каже, що 
важною ділянкою діяльно^ 
ти комітету і Дня Coлiдap^ 
ности є держати прізвища 
українських політичних в^з 
нів перед очима широкого 
загалу. „Ці в^зні хочуть 
щоб про них пам^ятали, бо 
це рятує їх від почувань що 
...вони є вже між мертвими і 
всіми забутими^. 

Автор цитує теж думки 
інших членів комітету і між 
ними молодого адвоката 
Андрія Филиповича, що вия 
вив недавно подивугідну 
ініціятиву у зусиллях pятy^ 
вати Мирослава Медведя, 
який сказаві „Україна є 
Ахіллевою п^тою Совстсі^ 
кого Союзу... Україна пpo^ 
дукуе велику частину зерна 
Совстського Союзу, має 
великі природні багатства і 
мас єдину тепловодну прис 
тань... Коли б Україна ВЦЇГ 
пала від СССР, відпали б і 
всі інші республіки. Тому у 
Совєтському Союзі є так 
багаток українських пол^ 
тнчних в^зн ів . Володарі 
Совстського Союзу боят^ 
ся України. 

У числі „Філядельфія І н ^ 
Baflpcp,t з вівтірка, І ^ г о 
січня, появилася стаття Е. 
Вілліямса, члена^стерана 
редакції цього щоденника, 
п і д н а г о л о в к о м г „ П о к а з 
української солідарності . 

Автор почав свою статтю 
такі „Цс була українська 
народна пісня „Чом, чом, 
чом земле моя4, але так як її 
заспівала Дарія Книш, якій 
йде 7^й ріку, ця пісня зву^ 
чала як — гимн... І коли ця 
пісня скінчилася, у багатьох 
на очах були сльози4. 

У такому прихильному 
тоні була вдержана ціла 
стаття Вілліямса і вона пoя^ 
вилася у супроводі великої 
знімки молоденьких банду^ 
ристок. 

В С І У К Р А Ї Н С Ь К І Д І Т И Д О У К Р А Ї Н С Ь К И Х Ш К І Л І 

ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ 
у щоденнику ,,Свободап Tawy ^Ukrainian WeeklyM 

З уваги на підвишку поштової оплати їпонад 1001bJ за висилку , ,Свободим та 
..Українського Тижневика , , як також поважний зріст ці^лаперу та інших дpyкap^ 
ських матеріялів. Адміністрація ,,Cвoбoди ,^ Б У Л А З М У Ш Е Н А піднести ціни огсь 

пошеиь. 

Ц І Н И О Г О Л О Ш Е Н Ь У Щ О Д Е Н Н И К У „ С В О Б О Д Д ^ 

1 Інч чараз одну шпальту — 
за академії, посмертні згадки, розшуки, подяки t 6.00 

1 Інч через одну шпальту ^І 
за приватні концерти, бизнесові оголошення їзабаьи, фестини, п і ^ 
ніки. бенкети, банки, продаж домів і т д і .. 110.00 

Оголошення на 8 шпальт, без огляду на їж зміст по 110.00 
за кожний Інч 0 Інч х 8 шпальті 

Якшо до оголошення включається знімку 
Фоторепродукція на одну шпальту — 
Фоторепродукція на д і ї шпальти 
Фоторепродукція на три шпальти 

коштуватиме додатковог 
t 8.00 
1 1 0 0 0 
1 1 2 0 0 

Оголошення на чергове число мусить вплинути до Адміністрації 2 дні перед 
появою числа 

ц і н и О Г О Л О Ш Е Н Ь в А Н Г Л О М О В Н О М У Т И Ж Н Е В И К У U K R A I N I A N W E E K L Y ^ 
Ї Н Е Д І Л Ь Н Е В И Д А Н Н Я Ї 

1 Інч через одну шпальту — 
за академії, посмертні згадки, розшуки, подяки ^ f в.00 

1 інч через одну шпальту — у 
зг праватні концерти, бизнесові оголошення Сзабави, фестини, 
пікніки, бенкети, банки, продаж домів, і т fl.J — S10.00 

Оголошення на чергове, недільне видання, мусить вппинути 
до Адміністрації до П О Н Е Д І Л К А . 

Телефонічно оголошень НЕ П Р И Й М А Є Т Ь С Я , тільки у наглих випадках. 

Пос.ідкм заплачених рмунк і . за оголошення висипаємо тільки на спеціальне прохання. 

ВИСТУПАЮЧИ НА ПРЕСОВІЙ конференції після 
повернення з країн Західньої Европи, заступник державне^ 
го секретаря Джан Вайтгсд сказав, що „президент Реґен 
лишає за собою право застосовувати проти Лівії військо^ 
ву силу, якщо полковник Кадцафі не відмовиться від своєї 
політики підтримки міжнародного тероризму^. Дж. 
Вайтгед розповів про дії американської Шостої фльоти, 
яка перебуває тепер недалеко від кордону, що його 
Кадцафі сам встановив для Лівії в затоці Сідра, назвавши 
його „лінією с м е р т н і Телевізійна компанія Ен^Б^Сі 
передала повідомлення, що американська фльота мас 
намір зайти в затоку Сідра. Однак Пентагон офіційно 
відкинув це повідомлення. Білий Дім також заявив, що 
нічого не знає про подібні пляни. Вайтгед сказав, що 
питання про те, чи буде вжита до Лівії військова сила, 
залежить виключно від полковника Кадцафі. 

МІНІСТЕР ЗАКОРДОННИХ справ СССР Едуард Ше. 
варднадзе заявив, що неохота американців припинити 
досліди над космічною зброєю, тобто охоронною ініціяти 
вою президента Роналда Реґена, може стати перешкодою 
для чергової зустрічі на вершинах між генеральним 
секретарем ЦК КПСС і президентом Р. Регеном, плянo^ 
ваної на червень, або вересень цього року в ЗСА. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 

НЕДІЛЯ, 
9.го ЛЮТОГО 1988 р. 

Бріджпорт, Па. Річні збори Б^а 
свв. ап. Петра і Павла 383 Відд, 
о год. ІгІЙ по пол. в залі Укр. 
Гор. Клюбу, 494 Форд вул. На 
порядкуг звіт Управи та вибір 
нової на 1986 р. І вибір делегат 
та і заступника на З^шу 
Конвенцію УНС. Проситься 
членство прибути на збори. — І. 
Андрусів, предс. Й. Хома. секр. 

Янґстаан, Огайо. Річні збори 
Б^а св. їв. Хрестителя 230 
Відд., о год. Зчй по пол. в 
українській залі, 914 Franklin 
Avc, Youngstawn..Ohio. Будев^ 
бір Управи на 1986 p., після того 
вибір делегатів і заступників на 
ЗЬшу Конвенцію УНС. Зaпpo^ 
шується всіх членів прибути, ^т 
А. Боровицька. секр. 

СУБОТА, 
1^го ЛЮТОГО 1988 р. 

Елизабет, Н. Дж. Річні загальні 
збори Т ^ а Запорізька Січ 234 
Відд.. о год. 7г30 веч. в малій 
церковній залі св. Володимира, 
лри Ґрієр Авеню. На порядку 
наргш звіти Управи та вибір 
нової на 1986 р. Зараз після 
річних зборів відбудуться з в ^ 
чайні для вибору делегата і 
заступника наЗ^шу Конвенцію 
УНС. Проситься всіх членів 
взяти участь у зборах. — В. 
Головінський, предс. М. Хитра, 
секр. 

НЕДІЛЯ, 
16^о ЛЮТОГО 1988 р. 

Елмайра, Н. й. Річні збори Т^а 
ім. їв. Франка 27^ий Відд., о 
год. 2чй по пол. в залі Укр. 
Амер. Нар. Клюбу в Елмайра 
Гайте. На порядку нараді звіти 
Управи та вибір нової на 1986 р. 
По річних зборах відбудуться 
звичайні місячні наради під час 
яких буде вибір делегатів н а З ^ 
Конвенцію УНС. Проситься всіх 
членів прибути на збори — 
Управа. 

Аддісон, Іпл. Річні загальні збо 
ри Т ^ а ім. Дм. Вітовського 301 
Відд., о год. 12чй дня в 
приміщенні парафії св. Андрія в 
Аддісон, Іпл. Присутність всіх 
членів Відділу обов^зкова В 
разі неприсутности Статутом 
передбаченої кіпькости членів, 
збори відбудуться годину 
пізніше і будуть важні. Опісля 
відбудуться звичайні збори під 
час яких буде вибір депеґата на 
З^шу Конвенцію УНС — Ю 
Паспавський, гоп., П. Bpyбпiв^ 
ський.секр 

Філядельфія, Па. Річні збори 
Т^а ім С. Петпюри 422 Відд.. о 
год. 12і30 по поп в запі 
УПЦеркаи св. кн Воподимира 
при 6740 Н. 5чй вуп у 
Фіпядепьфії. Па. На порядку 
дняі читання протокопу з 
останніх річних зборів, звіти 
членів Управи і К Комісії, 
дискусія над звітами, вибір 
Управи і К. Комісії на біжучий 
рік. внески і закриття зборів 
Відтак будуть місячні збори для 
вибору двох делегатів і їх зa^ 
ступників на ЗЬшу Конвенцію 
УНС. Проситься всіх чпенів 
взяти участь По нарадах буде 
перекуска дпя учасників. ^ Ю. 
Будерацький, гол . В. Євтуше^ 
ко. секр. 

П ,ЯТНИЦЯ, 
21.ro ЛЮТОГО 1988 р. 

йонкерс, гі. й. Річні збори 8^о 
Відд. Т^ва Подільська Січ. о 
гоп. 8чй веч. в домі СУМА при 
301 Палісейд Аве. в Йонкерсі. Н 
Й На порядку нарад, звіти ypя^ 
довців та вибір урядовців на 
1986 p.. як теж вибір делегатів і 
заступників на З^шу Конве^ 
цію УНС. Присутність всіх 
чпенів обов^зкова. — П.Шка. 
фаровський, предс , Марія 
Купьчицька, секр. 

СПРОСТУВАННЯ 

У моїй статті про „МузЬ^ 
кус Бортнянський,,

1 у „Cвo^ 
бодім з 23.ro січня ц.р., ч. 14, 
на 4мй сторінці, зайшла 
помилка, де мало бутиі 

музична інтерпретація, 
що базується теж на музич. 
ній інтерпретації Сяк про. 
тинки, точки й ін. у письмО, 
віддихах коротких і дов. 
ших Сза вимогами правиль. 
ного фразування^ 

М. М. Федорів 

СУБОТА, 
22.ro ЛЮТОГО 1988 р. 

Воррсн. Миш. Збори 20.ro Відд. 
Т.ва Згода, о год. 5.ій по поп. в 
Українському Культурному 
Центрі, кім. ч. 4. 26601 Ryan Rd., 
Warren, Mich. По зборах вибір 
делегатів на З1.шу Конвенцію 
УНС. Приявність усіх членів 
обовпзкова Не питайте що 
УНС зробив для Вас, але що Ви 
зробили для УНС. — Управа. 

НЕДІЛЯ, 
23.ro ЛЮТОГО 1988 р. 

Ню йорк, Н.Й. Загальні збори 86 
Відд. УНС, о год. 5.ій по поп. в 
залі Українського Спортового 
Кпюбу при 122 Друга Авеню в 
Ню Йорку. В програмі зборіві 
вибір нової управи та організа. 
цінні справи. По зборах вибір 
депеґата на 31.шу Конвенцію 
УНС. Приявність усіх чпенів 
обовпзкова г1 їв. Сєрант. фін. 
секр. 

Согеро„. 
ШГАвТМІИГІТвІІ 

26 First Avenue 
Tel f?12M73.3550 

New York. NY. 10009 
НОВА АДРЕСА „ A P W 

26 Перша Авеню в Ню Йорку 

Р І З Н Е 

SURMA M U S I C CO. 

В Сурмі є на продаж нові книжки, як 
рівнож лавні видання по дуже 3mv 
женій ціні Приходіть, шукайте. 

переглядайте. 

ХОЧУ КУПИТИ 

ОБРАЗ 
З ІСТОРИЧНОЮ 
УКРАЇНСЬКОЮ 
ТЕМАТИКОЮ. 

Тел.г C212J 5486889 

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

U K R A I N I A N Ш N A T I O N A L 
FUNERAL WE SERviCE 
Український Національний 
Цпинтар.Памятник попа, 
годжують всі спрвви по. 
везені і похороном 1 по. 
ховвнням в ЗСА. . 

4111 Pensylvania Ave., SE 
Washington, D.C. 20746 

Tel.r POD 568 0630 і Days 
OOD 855 8864 ^ Sat.Sun., 

Eve. 8. Holidays 
MA1L P0 ВОХ 430 

Dunkirk. MD 20754 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONK. BROOKLYN. 
NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
1 2 ^ EAST 7 t h S T R E E T 
N E W YORK, N.Y. 1 0 0 0 9 

^212^ 6742568 

LYTWYN 8, LYTWYN 
UKRAINIAN 

F U N E R A L D l R E C T O R S 
AIR CONDITIONED 

Oocnyra ЩИРА і ЧЕСНА 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey 
Також займаємося похоро. 
нами на цвинтарі в Бавид 
Бруку і перенесенням Т п і ^ 
них Останків з різних країн 

світу 

UN10N FUNERAL HOME 
j 1600 Stuyvesant Avenue 

fcorner Stanley Terr.J 
UNiON. NJ . 07083 

C20D 964^4222 

І 

і wM 


