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ПОЯВИЛИСЬ НОВІ СВІДЧЕННЯ 
В ОБОРОНІ 1. ДЕМ ЯНЮКА 

Джерзі Ситі, Н. Дж. — 
Філадельфійський щ о д е ^ 
ник „ І нквайрер44 з 20^го бере 
зня ц. р. подав ширшу нс^ 
винку з Тель Авіву п. н. 
„Зростають сумніви щодо 
обвинуваченого нациста^. 

З цієї новинки читачі дo^ 
відуються, що радіо в Ізpa^ 
ілі І9^о березня поінфо^ 
мувало, що зізнання тих, 
які пережили голокост cтaв^ 
лять під щораз більший 
сумнів чи Іван Дем4янюк, 
який тепер чекає суду в lз^ 
раілі, є справді тим „Іваном 
Грізним44 з табору Треблнь 
ка, як стараються його об^ 
винуватити. 

Ізраїльське радіо інфс^ 
мує, що Авраам Ґольдфарб, 
який пережив концтабір в 
Треблінці зізнав перед двад 
цяти роками, що „Іван 1 ^ ^ 
нийм і ще один із поліцистів 
згинули в тому таборі під 
час повстання гУязнів у 1943 
році. Гольдфарб помер мн^ 
нулого року але його зізнан 
ня недавно в іднайшли в 
архівах університету Бap^ 
Ілян. недалеко Тель Авіву^ 

Радіо Ізраіля лодалсзЛ^ 
го березня зміст свідчень 
Ґольдфарба про забиття 
Івана такими словамш „Ми 
протяли дрог . , а друга гpy^ 
иа побігла до приміщень, де 
вбивали в4язнів газом, з а б ^ 
ли „Івана Грізного44 та його 
товариша, що там були, і 
кинула їх у вогонь, яким ми 
підпалили газівнГ. 

Свідчення Ґольдфарба 
списав ізраїльський студент 
який в i960 році писав np t^ 
цю про голокост. Свідчення 
Ґольдфарба на дев4ятьох 
сторінках машинопису пe^ 
редано до комісії, яка з а ^ 
мається підготовкою суду 
над І. Дем^йнклсимг ^ЧТ9ї 

Ізраїльський науковець з 
інституту Яд Вашем Іцак 
А рад написав у своїй книж^ 
ці про голокост, що „Івана 
Грізного44 перенесли з Трсб^ 
лінки до концентраційного 
табору Собібор тому, він не 
міг згинути в Треблінці. 

Свідчення А. Ґольдфарба 
які тепер відкрили, пoтвep^ 
днв сспанський в4язеньТреб 
лінки. 85фічний Жоакін Ґa^ 
рсія Рібез. який у інтерв4ю 
для еспанського щоденн^ 
ка „Діяро де Сабадсль44 зa^ 
явив, що він дуже cyмнiвa^ 
сться чи її Дcм4янюкcпpaв^ 
ді ця сама людина, що слав 
ний поліцист з Треблінки т. 
зв. „Іван Грізний44. Він твcp^ 
дить, що „Івана Грізного41 

вбили, хоча він сам особи^ 
то не був при цьому прису^ 
ній, а враз з іншими втік 
раніше з концентраційного 
табору в 1943 році. 

Одначе на підставі iнфop^ 

мацій поданих у газеті „ 1 ^ 
квайрер44 Іцак Файнберґ реч 
ник міністерства с п р а в ^ 
ливости Ізраіля, заявив, що 
йому нічого не відомо про 
свідчення А. Ґольдфарба і 
він не дістав цих свідчень з 
університету Барелям , а 
також він не може цієї cпpa^ 
ви дискутувати через легаль 
ні обмеження. 

„Інквайрср44 подає ще для 
пояснення також цілу і ст^ 
рію Івана Дем^нюка^відіб^ 
рання йому американськсн 
го громадянства, закидів 
ОСІ та і його самооборони, 
що він не є ідентичний з 
„Іваном Грізнимм, а все це 
інспіроване совєтським 
КТБ, щоб здескредитувати 
українців на Заході. 

У четвер, 20^го березня, в 
Єрусалимі публічну заяву 
склав Тувія Фрідман, г о л ^ 
ва Жидівського докумеїн 
тального центру у Відні, 
Австрія, у якій пригадав, 
що ще 24^го грудня 1947 
року Еліягу Розснберг злo^ 
жив заприсяжені зізнання у 
Відні, стверджуючи, між 
іншим, що „Івана Гpiзнo^ 
гом вбили в4язні 2^о серпня 
1943 року, що сходиться з 
датою поданою еспанцем 
Рібезом. Т. Фрідман п р ^ 
гадав, що зізнання Е. ro^ 
зенберга були вжиті пізніше 
у процесі проти чотирьох 
німецьких гвардистів, яких 
засуджено в Німеччині на 
доживотну тюрму. 

До речі, зізнання Е. Po^ 
зенберга вжив відтак Жан 
Франсуа Штайнер у своїй 
книжці^погадах, що появи^ 
лась в Парижі в 1967 році. 

В Австралії в 1980 році, 
ще один свідок, Хаїм Штa^ 
єр, підписав заприсяженш^ 

^свідчення, тцо^фото одної 
людини —не І. Дем4янюка, 
яке він побачив в газеті 
„Джуїш Нюз44, цс фото „Іва 
на Грізного44. 

В Ізраїлі перебував м ^ 
нулого тижня адвокат І. 
Дем4янюка Марк СКоннор 
який бачився із своїм кліс^ 
том у в4язниці. 

ВЕЧІР ПЕЖАНСЬКИХ 
В НЮ ЙОРКУ 

Ню Йорк. — Пластова 
Фундація ч Ню Йорку зa^ 
прошує українське гpoмa^ 
дянство на вечір пластунів 
— меценатів фундації Лкь 
бомири і Михайла Пежа^ 
ських з нагоди їхнього кня^ 
жого дару для пластовій 
Фундації, що відбудеться в 
неділю, б^о квітня ц.р, о 
год. ІгЗО по полудні, тут в 
домі Фундації, при 144 Jfy^ 
га авеню. 

Філядельфія готується 
до виборів 

Філядельфія іЯЛ.у ^г У 
суботу, 15^о березня, в ^ 
бувся тут у приміщеннях 
УOKЦентру бенефіс для 
Чарлза Догерті, який к а ^ 
дидує цього року від Респуб 
ліканської партії до Палати 
Репрезентантів з 1 Зчм oкpy^ 
ги Філядсльфії. 

Вечір цей офіційно відкри 
ла довголітня активістка 
Комітету1 Оборони Н а ц ^ 
нальних і Людських Прав 
України та одна з opгaнiзa^ 
торок клюбу „Приятелі Чa^ 
рлза ДогертГ, Віра Андре^ 
чик. Після цього привітав 
Ч. Догерті його довголі^ 
ній приятель д ^ О. Черник. 

Після привітів промовив 
кандидат. Він сказав .що з 
укра їнцями з4єднує його 

був тим, який поширив to? 
нуючий малий конгресовий 
комітет балтицьких нарс^ 
дів теж на Україну і опісля, 
при допомозі філядельф^ 
ського комітету, р о з б у ^ 
вав цей комітет до числа 100 
конгресменів ідеж сенатор 
Гайнц з Пенсильванії є члe^ 
ном цього комітету^ Bпpo^ 
довж останніх шістьох po^ 
ків Догерті допомагав фiля^ 
дельфійському комітетові 
та деяким іншим українс^ 
ким організаціям теж сво^ 
ми зв4язками у політичних 
колах Пенсильванії. 

У понеділок, 12^о травня 
ц.р., відбудуться передв^ 
бори. Участь виборців у 
передвиборах є звичайно 
багато менша, як у виборах 

довголітня дружба. Підлож^^^дистопаді, коли виборча 
жя цієї дружби, мабуть у гарячка доходить до HanW 

щої напруги. Коли б украпь 
ці пішли до передвиборів 
справді масово, Ч. Догерті 
міг би здобути перемогу. У 
зв4язку з тим, що Ч. Д о г ^ 
ті має багато прихильників 
теж серед демократів, він 
міг би здобути перемогу 
теж у головних виборах. 

У вечорі цьому взяло 
участь коло 100 громадян. 

подібності, яка існує між 
долею довго поневолених 
ірляндського й українськсь 
го народів. Ч. Догерті гoвo^ 
рив теж про Ад гок Ком^ 
тет в справах Балтицьких 
народів і України, який він 
очолював під час двох своїх 
каденцій у Конгресі ЗСА у 
1980ЧЙ роках. Слід згaдa^ 
ти, що власне Ч. Догерті 

В Англії помер сотник Б. Микитнн 
Лондон. — Тут у неділю. 

І б ^ о березня 1986 року, 
помер на 6NMy році життя 
сл. п. сотник Богдан Мик^ 
тин, провідний і заслужений 
член української громади 
в тій країні і діяспорі. 

Сл. п. Б. Микитин нарс^ 
дився 7^о січня 1925 року в 
селі Швейків у Шдгaєцькo^ 
му повіті. Початкову і ce^ 
редню освіту здобув г po^ . 
динному селі і Станиславс^ 
ві, а вищу, військову, в стар 
шинській школі І Українс^ 
кої Дивізії У НА. Був члc^ 
ном ОУН. Почерез бої на 
східньоу фронті, Белярію і 
Ріміні, прибув в 1947 році 
до Великобританії і тут oд^ 
ружився. Був співосновн^ 

ком багатьох українських 
громадскьких, комбатан^ 
ських, господарських та 
інших організацій. За час 
свого трудолюбивого жнг^ 
тя він був гарячим украй^ 
ським патріотом, пpимip^ 
ним християнином і а к т т ^ 
ним сторонником поміснос 
ти і патріярхату УКЦ, мав 
багато помислів і глибоко 
переживав труднощі україн 
ського зорганізованого жит 
тя в діяспорі. 

Похорони Покійного вц^ 
булнея в п4ятницю, 2Гго 
березня в Манчестері. Заліь 
шив у жалобі дружину Бpo^ 
ниславу і двох дочок, Map^ 
ту і Іванку. 

Українські студенти протестували 
на виступі Є. Євтушенка 

Ню Йорк. — Щоденник 
„Нюздей44 з 8^о березня 
1986 року подав обширну 
односторінкову статтю pc^ 
ра Леслі Генском про oc^ 
танній публічний виступ 
совєтського поета Євгенія 
Євтушенка на форумі Квінс 
коледжу в Ню Йорку. Згшг 
но з репортажем журналі^ 
тки, цей виступ відбувся 
саме у 20^іччя дсб4югу Єв^ 

Туреччина домагається більше 
допомоги від ЗСА 

В ПА РЛ Я МЕНТІ КА НАДИ 

Посол Андрій Вітер 
fB сучасному канадському 
парламенті с пять послів і 
два сенатори українського 
походження. Крім них с 
ще два посли до Палати 
Громад. ЯКІ с частинно 
українського походження 
fodun з батьків українець 
українка^ Ми nocmapac^ 
мось провести інтерїю з 
усіма, і сьогодні noчuнac^ 
мо з наймолодшого посла, 
Андрія Bimpaj. 

Оттава іС. Яворський^ 
^ Андрій Вітер, посол про 
гресивно^онсервативної 
партії, був вибраний до пap^ 
ляменту у вересні 1984 року. 
Він І наймолодший 09 po^ 
ківі з п4яти послів українс^ 
кого походження в cyчacнo^ 
му канадському парляме^ 
тх. Посол Вітер репрезентує 
виборчу округу Паркдсйл 
—^ Гай Парк у Торонто, о ^ 
ругу, яку перед ним довгі 
роки репрезентували посли 
польського походження 
Джсссі Фліс і Стенлі Г а ^ 
лаш. 

Андрій Вітер народився в 
Німеччині і приїхав з бат^ 
камн до Канади в 1947 році. 
Тут він здобув початкову, 
середню і вищу освіту, о ^ 
римавши диплом з cкoнo^ 
мії в університеті Вотсрлю. 
Будучи економістом, він 
працював адміністратив^ 
ним консультантом. А.В^ 
тер одружився з Вірою Ko^ 
вальською в 1972 році. В 
школі і в університеті він 
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Посол А. 

брав активну участь в yкpa^ 
інськнх студентських і мo^ 
лодечих організаціях. 

За відносно короткий час 
свого „послування44. A.BU 
гер показав себе здібним, 
продуктивним і ельокент^ 
ним представником не лі^ 
иіе своєї виборчої округи, 
але й цілої української су^ 
пільности. Він відважно вис 
тупав в парляменті і поза 
парляментом в обороні 
людських прав і проти пepe^ 
слідування українських па^ 
ріотів у Совєтському Coю^ 

зі, Андрій Вітер виступав 
також проти переслідувань 
ня борців УА людські права 
інших національностей, т ^ 
кнх лк литовці, лотиші. пo^ 
ЛЯКИ, мадяри та інші Він 
виступав проти імІНИ кa^ 
надських іміграційних cтa^ 
тутів. які обмежували б пра 
ва східньоевропейських втi^ 
качів. які шукали б fipaaa 
азилю в Канаді. 

Посол Вітер дуже гостро 
висловлювався проти рЬ 

іЗакінчення на crop, 3^ 

тушенка в цьому самому 
коледжі і на американській 
землі. Цікаве, що тим pa^ 
зом, як звітує Л. Генском, 
заля була заледве внповне^ 
на на дві треті, але добре 
стережена поліційними влa^ 
стями. 

Як пише „Нюздсйп, цс 
було потрібне, бо в часі 
програми група студентів з 
Українського Cтyдeнтcькo^ 
го Клюбу почала голосно 
протестувати. Авторка pe^ 
портажу, добре пoiнфopмo^ 
вана про всі протести в чa^ 
сі гостинних виступів Єв^ 
тушенка на американській 
землі, пригадує, що декіл^ 
ка років тому, коли Євту^ 
шенко читав свої поезії в Ст. 
Пол. Міни., група українців 
кинулася на Євтушенка на 
сцені і в наслідок того він 
зламав ребро, яке колись 
дитиною мав зломане, пc^ 
ребуваючи на Сибірі. 

Вона підреслює, що тим 
разом протест українців 
обмежився до викликів, які 
були зокрема сильні в часі 
читання поеми „Бабин Яр44 

Хоча слухачі не могли зpo^ 
зуміти, як пише журналіст 
тка, значення викликів, пpo^ 
тест був так гарячий, що 
поліція мусіла силою yev^ 
нути українських студентів 
із залі. 

Коли Євтушенка після 
закінчення його виступу 
спитали про протести ^к^ 
раїнців, він заявив що „це не 
було п^ємне44, але що він 
до такого звик. Він навів 
приклад, коли одного разу 
виступав в Гсльсінках з і ру^ 
пою совстських танцюри^ 
тів, на сцену кинулася гру^ 
па ..неофашистів44 і в нас^ 
лідок того була поранена 
одна із танцюристок, яка, 
як заявив Свтушенко, ..вже 
ніколи опісля не могла т а ^ 
цюватн44 

Свій репортаж Л. Г е ^ 
ском закінчує ствердже^ 
ням, що прийняття влаштсь 
ване американськими сту^ 
дентами для Євтушенка піс^ 
ля його виступу було cep^ 
дечне і дозволило йому зa^ 
бути про „зустріч44 з україн^ 
цями 

Анкара, Туреччина. ^ 
Під час виміни листами між 
державним секретарем 3 4 ^ 
наних Стейтів Америки 
Джорджом Шулцом і мініс 
тром закордонних справ 
Туреччини Вагітом Галс^ 
фоглю, останній домагався 
більше допомоги від ЗСА і 
підписання нового дoгoвo^ 
ру, який висуне Туреччину 
на листу передових держав, 
альянтів ЗСА, на території 
яких розміщені амернка^ 
ські бази. Такий договір 
мусіли б схвалити обидві 
сторони Конгресу і це дало 
б турецькому партнерові 
запоруку певностн і рівн^ 
часно мілітарної гарантії на 
випадок всяких труднощів у 
міжнародній політиці чи 
агресі ї , ,великого сусіда14 

Туреччини, тобто Совстс^ 
кого Союзу. 
. Досі на першому місці 

допомоги ЗСА фігурує Із^ 
раїль, який отримує кoжнo^ 
го року три й більше б іл^ 
йони долярів, але він т е р ^ 
торіяльно значно менший 
від Туреччини і на його 
території взагалі немає aмe^ 
риканських баз і не с т а ц ^ 
нують військові гарнізони. 
Туреччина натомість дає 
право для ЗСА і Пiвнiчнo^ 
Атлантійського Oбopoннo^ 
го Союзу CHATOJ користу^ 
ватися 15^а військовими 
базами, які с стратегічно 
дуже важливі для оборони 
західньоевропейських парт 
перів в HATO, але отримує 
тільки один більйон дoпo^ 
могн ЗСА. Від 1980 року 
Вашінгтон не відновляв д ^ 

говору і користувався т іл^ 
кн обопільною eкзeкyтив^ 
ною домовленістю між ypя^ 
дамн ЗСА і Туреччини, про 
довжуваною кожного року. 
Білий Дім і Пентагон вол^ 
ли б, щоб такий стан з а л ^ 
шився також далі хоч пo^ 
годжуються на збільшення 
допомоги для тієї країни, 
яка є важливим з кожного 
погляду партнером в pбo^ 
ронній спільноті Заходу. 
Анкара, очевидно, проте^ 
тує проти активности вip^ 
мсн в Америці, резолюції в 
Палаті Репрезентантів із 
засудом турецького гснощь 
ду з Першої світової війни і 
пов4язаности допомоги з 
Грецією, соціялістичний 
уряд якої ставить все нові й 
нові труднощі для ЗСА. 

Державний секретар Дж. 
Шулц виїхав в кінці минуп^ 
го тижня до Европи і пepe^ 
буватиме там 10 днів. Він 
особисто відвідає Туречч^ 
ну, Грецію, Францію та і ^ 
ші країни. В Італії Шулц 
зустрінеться з Папою Івa^ 
ном Павлом И. 

Департамент оборони до 
магається для Туреччини 
щонайменше 1, 2 більйона 
долярів допомоги річно для 
змодернізування тамошніх 
збройних сил 1800,000 вoя^ 
ків^ які входять у склад 
збройних сил HATO. Це 
найбільша збройна сила в 
Н АТО після ЗСА і Західьноі 
Німеччини і з цим фактом 
треба рахуватися. — заявив 
недавно кореспондентам 
секретар Департаменту обо 
рони Каспар Ванбергср. 

У СВІТІ 

ПЕРЕГОВОРИ У СПРАВІ зменшення війська в Европі 
знову закінчилися неуспішно, тобто без жадних видних 
результатів. Кеннет Л. Ейделман, директор контролі 
озброєня і розброєневої агенції, заявив кореспондентам в 
Білому Домі, що переговори будуть продовжуватися в 
майбутньому, не зважаючи на 12^ітні безплідні розмови . 
Представники Південно^тлантійського Оборонного 
Союзу і Н АТОі і Варшавського Пакту стоять на становищі 
що коли обидві сторони говорять то немає загрози для 
ворожих дій чи війни. Небезпечною є ситуація коли ніхто 
з ніким не говорить, ^ каже Ейделман. 

У ЗВ4ЯЗКУ З АКТИВНІСТЮ ігс муністнчних партизанів у 
Філіппінах і наказом ген. Фіделя Рамоса поставити в стан 
військової иоготівлі армію, в Манілі поширились чутки, 
що заходи президента Коразон Акіно довести шляхом 
переговорів з комуністами до припинення боїв не мали 
успіху і що Філіппіни готуються до продовження борот^ 
би з підтримуваними Москвою і її сателітами комуніст 
тичними з4єднаннями і їхніми скрайньо^іівимн ..aльянтa^ 
мн44. В кінці минулого тижня ген. Рамос заявив на засіданні 
кабінету, що комуністична активність не то. що не 
зменусться. а радше навпаки, збільшилася в деяких 
провінціях і становить загрозу для нормального життя 
філіппінців. При тому він перестеріг військових команщь 
рів, що наказ про припинення боротьби чи зак.тючення 
перемнр4я з комуністами може вийти тільки з його 
міністерства, що вказує на деякий хаос в головному 
командуванні армією. 

КИТАЙСЬКЕ ПРЕСОВЕ агентство Гсінгуа повідомило. 
що в Пекіні знову розпочалися переговори між совстеькою 
і китайською делегаціями у справі наладнаний прнкордогь 
ннх спорів і відновлення зв4язків співпраці МІЖ K^нraнcь^ 
кою Народною Республікою і Совєтським Союзом. 
Совєтську делегацію очолює на переговорах Іван Архіпов, 
який в 1950 роках був радником совстської амбасадн в 
Пекіні, а китайську заступник npcM4cp^iiHicTpa КНР Лі 
Пєн. Вже обговорено справи торгівлі, науки й економіки 
Не зважаючи на наближення Москви і Пекігп в деяких 
ділянках, політика КНР не підлягає зміні, особливо в 
ділянці міжнародної політики, оборони і критики coвcтcь^ 
кої експансивної політики в багатьох частинах світу 

З ПАКІСТАНУ ПОВІДОМЛЯЮТЬ, що вояки урядової 
комуністичної афганської армії масово втікають до 
Пакістану, або Ірану. На протязі тільки минулого тижня 
на сторону повстанців, або до Пакістану втекло понад 900 
вояків урядової армії. Очевидно, речники уряду Бабрака 
Кармаля категорично заперечили ці інформації і назвали 
їх пропагандою проти Афганської Народної Республіки. 
Акредитовані в Пакістані кореспонденти також повідд^^ 
ляють. що серед афганських дезертирів є маленька 
частина совстських вояків. Вміжчасі пакістанськс^афгаи^ 
СЬКІ переговори під наглядом представників ОН продов^ 
жу ються і є вигляди, що обидві сторони договоряться в 
усіх справах крім одної виведення совєтських окупацій 
них військ І Афганістану, бо про цю справу може рішати 
тільки Москва 

ЖАК ШІРАК БУВ ївприсяжений на становище нового 
премЧр^іінісгра Франції. Церемонія іапрнсяження R 
присутності президента Франсуа Міттерана, відбувалася в 
Елізсйському палаш. Ж. Шірак подав до відома список 
ради міністрів, узгідненоі раніше з президентом Ф 
Міттераном. Міністром закордонних справ в консерватнв 
кому уряді став Ж а ^ Б с р н а р д Ремонд, професійний 
дипломат і ще недавно амбасадор Франції до Совєтського 
Союзуі міністром оборони Андрс Жіро, економіки і 
фінансів Едуард Баллядюр. внутрішніх справ Чарльз 
Паска, юстиції Альбен Чалляндон. культури і зв^зку 
Франсуа Лсотарл. мешкань і і ранспортації Пер Мегайно 
рі, закордонних територій Бернард Понс. шкільництва і 
виховання Рене Монорі. соціяльних справ і затруднення 
Філіп Сеіуен. індустрії і туризму, Ален ^1aдeлeн.ciльcькo^ 
ю господарства Франсуа Пйом, кооперації Мішел Оріяк і 
ів4язку з парляментом Лнтре Россіно 

ПАПА ЗАКЛИКАЄ НАРОДИ 
СВІТУ МОЛИТИСЯ ЗА МИР 

Рим. Італія, г^ Папа Іван 
Павло 11, розпочинаючи 
Страсний тиждень т р а д ^ 
ційною торжественною Слу 
жбою Божою і процесією з 
з пальмами, у якій взяло 
участь біля 75,000 осіб, зa^ 
кликав у своїй проповіді усі 
народи світу, а найбільше 
молодь, молитися за закпи 
чення ворожнечі і тepopиз^ 
му в світі та загальний мир, 
бо, на його думку, світові 
все ще грозить страхіття 
нуклеарної війни з н т ^ 
гічними і непередбаченими 
наслідками. Голова Kaтo^ 
лицької Церкви вважає, що 
людство мас право вимaгa^ 
ти від керівників держав 
поміркованої і мирної пo^ 
літики. а тим самим вимa^ 
гати права на життя їх ca^ 
мих і чергових поколінь. 

Вія делля Консіліаціоне 
авеню в Римі була вниов^^ 
на тисячами вірних, які pa^ 
зом з Папою ішли процес^ 
сю до площі св. Петра на 
якій Світійший Отець, чи^ 
ленні кардинали, архиепн^ 
копи й єпископи правили 
полеву Торжсственну Бo^ 
гослужбу. Очевидно, цер^ 
ковні і політичні спостер^ 
гачі більше звертали уваги 
на проповідь Папи, яка тим 
разом була присвячена м а ^ 
же повністю справі миру і 
м о л и т о в за превернення 
спокою в багатьох країнах 
світу, які переживають вoє^ 

нну чи іншу кризу. Він ЩДГ 
тримав проголошені ^aхo^ 
ди Організації ОбЧднаних 
Націй у справі миру, які 
будуть зроблені в цьому 
році, році миру. 

Щоб не залишатн жадних 
сумнівів де стоїть СЬОІ ОДг 
ні Католицька Церква. Г ^ 
па наголосив важливість 
спільних молитов, т о б ю 
усіх католиків та інших хрн 
стиян, з тими, які ІСПОВЬ 
дують інші релігії у бafa^ 
тьох країнах світу. При тo^ 
му він відмітив, що Вапь 
кан запросив представників 
релігійних спільнот прибув 
ти в жовтні цього року до 
Італії і разом з кaтoликa^ 
ми молитися та заста їк^ 
лятися над справами миру. 
Як відомо, РимоЖатолиць 
ка Церква відзначатиме в 
жовтні св. Франсіска. який 
жув у ХНІ столітті. 

Папа окремо привітав 
молодь, яка чисельно зiбpa^ 
лася на площі св. Петра, бо 
вона символізує майбу^ 
ність Церкви. 

Цьогорідні святкування 
пальмової fmyTHoO неділі в 
Римі дійсно нагадували 
своїми торжественнимн тра 
диційними відправами в4їзд 
Ісуса Христа до Єрусалиму 
і започаткування Великого. 
або Страсного тижня кa^ 
жуть церковні cnocтcpiгa^ 
чі. 

В АМЕРИЦІ 

УПРАВЛІННЯ ХАРЧІВ і ліків виявило, що три ліки у 
формі капсулок — Контак. Дастек і Телдрин є цошкодже^ 
ними та щоб особи які недавно їх купили не вживали їх. хоч 
лягбораторійні проби лтказалтг. тцо капсулки не були 
затроєні. як це було раніше з Тайленолем. 

ДЕПАРТАМЕНТ СПРАВЕДЛИВОСТИ обвинувачував 5 
міст в повіті Гадсон. Ню Джерзі, кажучи, що вони 
занечнщують воду в ріці Гадсон. Джерзі Сип. Порт 
Берген. Вест Ню Йорк. Байон і Гобокен мусять платити 
кару в сумі 10.000 дол. за кожний день занечищення води. 

ТИСЯЧІ ВОДІЇВ автомобілів з Ню Йорку і Філядсльфії 
вживають фальшиві адреси, щоб платити менше забезп^ 
чення. а на цьому терплять мешканці стейту Ню Джерзі, бо 
власне цього стейту адреси подають обманці. Пошта н 
Нюарку заповіла інвестнгацію в цій справі, щоб ювіда^ 
тись котрі люди є правдивими мешканцями с т е і т Ню 
Джерзі, а котрі ні. 

СЕКРЕТАР ДЕПАРТАМЕНТУ оборони ЗСА Каспар 
Вайнбергср і канцлер Західньої Німеччини Гельму і Коль 
повідомили, що вони прийшли до згоди про участь 
Західньої Німеччини в створюваній ЗЧднанимн Стейтамй 
Америки системі протиракетної оборони з елементами 
космічного базування. Цими днями до Вашінмонч 
прибуде міністер економіки Західньої Німеччини Мартін 
Беніеман, який пипише з представниками ЗСА офіційний 
договір про участь Західньої Німеччини в американській 
програмі. Таким чином Західня Німеччина стане другою 
країною НАТО. яка зв4яжс себе договором про співпрацю 
зі ЗЧднанимн Стейтамй в створенні космічної оборони. 
Першою країною стала Англія, яка підписала гакий 
договір на початку грудня минулого року 

П Р О К У Р А Т О Р М А Н Г Е Т Т Е Н У Рудольф Джуліяні 
повідомив, шо в Квінсі, Н. ft., поліція конфіскувала один з 
найбільших за всю історію боротьби з наркотиками в Ню 
Йорку склад кокаїни ^ понад 1.000 фунтів. Кохаїна, яка 
оцінюється більш як 50 міл. дол.. була привезена прива^ 
ннм літаком на одне з летовищ Ню Йорку Заарештовано 
сім осіб, в тому числі відомого розповсюджувача наркотгь 
ків з Маямі Томаса Дсльос Ріоса. 

ПАЛАТА РЕПРЕЗЕНТАНТІВ 389 голосами проти сімох 
одобрила видатки на зміцнення системи безпеки американ 
ських дипломатичних представництв. На цю програму 
в найближчі п4ять років буде використано 4,4 біл. дол. 
,,Прийнявши цю резолюцію, ми дали знати всім терорн^ 
там світу, що захистимо наших дипломатів44, ^ сказала 
після голосування Барбара Микулскі. Прийнята резолкь 
шя передбачає також виплату винагород особам, які 
будуть давати 34сднаним Стейтам інформації про терор^ 
стів. Передбачена також компенсація американцям, які 
попали до рук терористів. За кожний день перебування в 
полоні закллдники будуть діставати з федеральних фондів 
66 долярів. Компенсацію дістануть всі американці, 
колишні закладники. починаючи з 1979 року. 

В ЄРУСАЛИМІ ВІДБУВАЮТЬСЯ секретні амернканс^ 
колзраїльські військові переговори в рамках угоди про 
співробітництво, підписаної в листопаді 1983 року після 
нападу арабських екстремістів на казарми американських 
піхотинців у Ливані. В результаті цього на па w тоді 
іагинуло 239 американців. Обі сторони відмовилися 
коментувати зміст переговорів, але ізраїльське радіо 
повідомило, що, можливо, мова піде иро розміщення в 
Ізраїлі американського військового обладнання вартістю 
f̂ 6 міл. дол . яке може бути використане ка випадок 
виникнення кризової ситуації. Останній раг такі переговс^ 
ри ВІдбуЛИСЯ В ЖОВТНІ МИНУЛОГО рокч 

ЩОБ ПРИПИНИТИ підроблювання грошей. Уряд 5СА 
зробить малу зміну в усіх паперових банкнотах Дeпapтa^ 
мент скарбу д о д а в а т и м е малу нитку, на якій буде 
мікроскопічним друком написано ..ЗСА44 ЗМІНУ буде 
ВИДНО якщо піднесеться банкнот до світла або через 
побільшуюче скло. Нові гроші повинні бути ГОТОВІ до lh 
МІСЯЦІВ 
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Програв битву ^ виграє війну 

У четвер, 2СЬго березня ц.р., у Палаті Peпpe^ 
зентантів переведено голосування над вимогою 
президента Реґена, щоб признати 100 мільйонів 
долярів для протикомуністичних партизанів у 
Нікарагуа. ,,3ам виявились 210 конгресменів — 
„проти11 222, таким чином пропозиція Президеьн 
та перепала 1 2 ^ а голосами. Очевидно, 
президент Реґен відчув свою поразку, але 
заявив, що він далі буде боротися за ту справу і 
переконаний, що остаточно виграє. У наступно 
му тижні відбудеться над тим самим внеском 
Президента голосування в Сенаті. Там республн 
канці мають більшість і до них приєднується 
завсіди якась кількість демократів із кoнcepвa^ 
тивного Півдня Америки, так що вимога П р е з ^ 
дента щодо допомоги партизанам у Нікарагуа 
напевне знайде більшість ,,зам. Тод і мусить 
прийти до вирівняння становища обох палат 
Конгресу і те вирівняння, — твердять добре 
поінформовані телевізійні коментатори, — піде 
по лінії компромісу, що його запропонував сам 
Реґені щоб негайно виплатити партизанам у 
Нікарагуа тільки 25 мільйонів на мирові цілі, а 
решту 75 мільйонів переслати їм за три місяці, 
під час яких будуть вестися переговори з урядом 
сандіністів щодо мирової залагоди конфлікту. 

Усі в Конгресі і поза ним знали, що тут не 
йдеться про 100 мільйонів, а про принциповий 
підхід до проблеми боротьби проти ,,coвєтизa^ 
ції, комунізації, і тоталітаризаціГ Нікарагуа — як 
висловилась колишня амбасадорка в ОН Джін 
Киркпатрик. У двопартійній системі Америки не 
існує проблеми більшого чи меншого пaтpioтиз^ 
му. Демократи є не меншими патріотами А м е р ^ 
ки і не меншими звеличниками демократичної 
системи, як республіканці. Різниця у тому, що 
навіть дуже видатні демократичні д іячі не 
навчилися ще правди, що з Москвою чи с л у х к ^ 
ними Москві її сателітами не можна „ д о г о в о р ^ 
тисям щодо зміни їхньої монопартійної диктато 
рської системи. Різниця між американськими 
двома керівними партіями ще та, що пaтoлoгiч^ 
ний страх перед ,,повторенням В^тнаму11 існує у 
таборі Демократичної партії більше, як в респуб^ 
ліканському. Яскраво і з точкою над , , і м вислсь 
вив це найбільш авторитетний речник Дeмoкpa^ 
тичної партії, голова Палати Репрезентантів 
Томас О1 Ніл, який заявив, що вимога президента 
Реґена про допомогу партизанам ,,веде до 
війни11. Йому правильно відповіли, що саме 
відмова такої допомоги і залишення вільної руки 
комуністичному режимові в Нікарагуа веде 
найпевніше до війни, але це однодумців СНіла 
не переконало. 

Демократичний табір в ЗСА з його органами 
масової інформації звикли наче традиційно 
закидати республіканцям, що вони, республік^ 
нці, воліють реквізувати міжнародні проблеми 
„конфронтацією11 ^ ійнокО а не „пертрактац^ 
ми11 Ж и р н и м и з а с о б а м и ^ Тим часом існує 
історичний — хоч парадоксальний — факт, що у 
ХХ сторіччі всі війни велись за президентури 
демократів, а республіканцям припадала роля 
замирювання отих конфліктів. У Першу світову 
війну Америка встрянула за Вудро Вілсона, хоч 
він вів виборчу агітацію під гаслом невтральноо 
ти Америки. До Другої світової війни приступила 
Америка за Ф.Д. Рузвелта, який перейшов до 
історії, як той великий СОЦІАЛЬНИЙ реформатор, 
та в ділянці закордонної політики виграв війну, 
але програв мир. Корейську війну повів Гаррі 
Труман і загирив шанс перемоги, відкликавши з 
головного командування геніяльного полковсл^ 
ця генерала Даґлеса МекАртура і щойно настугь 
ник Трумана Д.Д. Айзенгавер загрозою с к и н е ^ 
ня на Манджурію атомової бомби примусив 
комуністичний Китай та його сателітів Північну 
Корею до перемирЧ яке існує дотепер. Урешті 
В^тнамську війну повів Линдон Джансон і 
спартачив шанси вигри, слухаючи своїх лiбepa^ 
льних дорадників у Вашінґтоні, які спутали руки 
і ноги полководцям у В^тнамі. Відмова дальших 
фондів протикомуністичному режимові у СаРн 
ґоні вможливила перемогу комуністів і пepeкpe^ 
слила заходи Ніксона закінчити Е^єтнамську 
війну її , ,в ,єтнамізацієюм . Ту саму помилку 
зробила у минулий четвер Палата Репрезентанн 
тів. 

Щасливо, Америка має тепер за президента 
людину енергійну, вперту, послідовну, яка знає 
знаменито суть комунізму і нездатність кpeмлiв^ 
ських правителів відмовитись від своєї д о к т р ^ 
ниі ,,Що моє — це моє, а що твоє, то про це 
можемо говорити11. Сандіністський уряд в H i t ^ 
раґуа перетворює ту центральноамериканську 
країну в одну фортецю і в мостовий причілок 
СССР на американському континенті. Америка 
не може допустити до цього. Було б для амер^ 
канського народу куди краще, щоби сандініс^ 
ський уряд провалився в наслідок громадянсь^ 
кої війни, при чому Америка дала би видатну 
допомогу грішми, зброєю, вирядом і вишколом 
тамошніх партизанів. Тоді не треба би самому 
висилати туди війська. Демократи в Конгресі 
саме це провокують. 

Вислід останніх лapля^ 
мейтарних виборів f l6^o 
березня ц.р. ^ у Франціїнacy^ 
вас деякі думки про вартість 
демократичних політичних 
устроїв та їхню недолугість. 
Колискою демократичної 
парляментарної системи с 
Великобританія. Там вона 
виросла і вросласьужиття, 
і ледве чи можна нині мати 
сумніви стосовно її доціл^ 
ности н ефективности в цій 
країні Коли б хотів хто П 
поправляти, ледве чи що 
путнього продумав би. Б р ^ 
танськнн виборець не голсь 
сус властиво в своїй окрузі 
на кандидата на члена пap^ 
ляменту. Віддаючи голосна 
того кандидата, він голосує 
на лідера своєї партії і на 
його програму. Лідер той 
стас автоматично п р е м ^ 
ром, коли партія здобуде 
більшість, то має обов^зок 
переводити програму партії 
в закон, здійснити те, що 
приобіцяв перед виборами. 
А маючи більшість у пapля^ 
менті. він Е всилі це здійсшь 
ти. В цій системі існує повна 
гармонія між викопним і 
законодатними органами 
влади, а суди не мають пpa^ 
ва квестіонувати , , з а к о т ^ 
CTn̂  актів нарляменту. Пap^ 
лямент мас необмежену зa^ 
конодатну силу Іміг би, 
наприклад, звичайною yх^ 
валою перемінити монар^ 
хію на республіку і воно 
було б ,,конституційними, 
жартують, що не мав би 
тільки сили перемінити ж і ^ 
ку в мужчину, або навпаки. 
Меншість, опозиція, мас 

Микола Бараболях 

ПАРАДОКСИ ПОЛІТИЧНИХ 
СИСТЕМг ФРАНЦУЗЬКИЙ 

КАЗУС 
право критикувати, і таким 
чином змагатись, щоб при 
наступних виборах вона 
взяла верх, але позатим 
вона безсила. 

Американський дepжaв^ 
ний устрій побудований на 
принципі сепарації органів 
влади та „контроль і оаляїь 
сівп Cchecks and balances^ 
Президента Конгрес не мс^ 
же відсунути, хіба засуді^ 
ши його в окремому п о о ^ 
пуванні, а суди мають конь 
ролю над його актами як 
теж конгресу. Це система 
грала доки не появивсь на 
овиді совстськнй комунізм, 
і не став підгризати коріння 
американської демократії. 
Якщо йдеться про викопну 
владу — Президента, то ії 
силу підірвала вЧггнамська 
халепа. Президенти загшь 
лись задалеко, поборюючи 
комунізм на невідповідн^ 
му місці. Внаслідок того, 
Конгрес тепер у дуже 
п р и к р и й спос іб путає 
в е д е н н я П р е з и д е н т о м 
зовнішньої політики. А це 
дуже небезпечне з уваги на 
зосередження влади в 
авторитарній, кремлівській 
системі. Ось хоч би нині як 
прикрим є питання КХ^ 
м і л ь й о н о в о ї д о п о м о г и 
„контрам^ у Нікарагуа, 

щоб перешкодити створе^ 
ня причілку для Кремля на 
південному кордоні А м е р ^ 
ки. Совстськнй уряд шле 
без н і я к и х п е р е ш к о д 
військову допомогу комунЬ 
стнчній затії на кордоні 
ЗСА, а нам не вільно 
д о п о м о г т и , наприклад , 
дисидентам у Польщі, 
супроти якої ЗСА мають 
серйозні зобов^зання, не 
менші як супроти жидів. 
Нині мається враження, що 
демократичні конгресмени 
ставлять pecrгyблiкaнcькo^ 
му Президентові колоди під 
ноги, щоб його здезавувати 
в очах виборця перед1 

осінніми виборами. Ось як 
грають рол ю ці „контролі і 
балянаГ на практиці. Пa^ 
ралізують багато кори^ 
них і конечних заходів 
викопних органів. А що вже 
говорити про Верховний 
Суд... П^ть номіноваких 
Президентом під знаком 
політичної орієнтації, а не 
вибираних, суддів, має силу 
п е р е к р е с л и т и не р а з 
потрібні і конечні заходи 
двох інших органів влади. 

Франція зразу після рево^ 
люції, а відтак після прнвер^ 
нення республіканського 
устрою в 1870 році СТретя 
Республіка^ імітувала б р ^ 

танську політичну систему. 
Трудність була в тому, що 
те, що грало свою ролю в 
історично вкоріненій дво^ 
партійній системі у Великс^ 
британі ї , не в ідпов ідало 
Франції, де вкоренився ідео^ 
логізм і на тому тлі було 
багато політичних партій 
там творились і могли існу^ 
вати тільки коаліційні ypя^ 
дн. В час 11 Тої Республіки 
Свід 1870 до 1940 було там 
понад 100 коаліційних кабь 
нетів міністрів, а втpимy^ 
вались вони при владі пере^ 
січно по півроку. Очевидно 
такі уряди не мали змоги 
здійснити ніякої програми. 
Після Другої світової війни 
повторилось те саме у ІУ 
Республіці 09464958J. Епь 
логом того стану була с г ^ 
бість французької політн^ 
ної системи, програ у Д р ^ 
гій світовій віяні Франції, і 
окупація Птлсром.ч 

Шарль де, Голь, герой 
Франції, впав на помисел 
скомбінувати американську 
„президентськуи к о н с п л ^ 
ційну систему Сяка доки не 
було комунізму у світі діяла 
в ЗСА справно^ з парлямс^ 
тарною. Схвалена в 1958 
році, на його почин конспь 
туція, називає Раду мініст^ 
рів викопним органом відг 
повідальним перед пapля^ 
ментом, як у Великобріт^ 
нії, але щоб ії підкріпити, 
ставить понад нею і в її 
проводі президента дepжa^ 
ви незалежного від пapля^ 
менту. Президент головує 

Оакінчвння на crop. 3j 

Усі ми, українці, горді з 
того, що Карпатська УкраЬ 
на, здебільшого Богом і 
людьми забута Срібна Зeм^ 
ля, напередодні Другої CBU 
тової війни прокинулася до 
незалежного життя і 12^о 
березня 1939 року Сойм 
Карпатської У країни в cклa^ 
ді 32^х постів опрацював 
конституцію для країни, 
встановлюючи водночас із 
цим її державний прапор, 
герб, державну мову іспіл^ 
ний з усією Україною гимн. 
Боротьба Карпатської У ^ 
раїни та її трагедія вплину^ 
лн основно на зміну нacтaв^ 
лення і на формування дep^ 
жавницької і соборницької 
свідомостн українського 
населення, а зокрема кap^ 
патських українців. На пo^ 
діях Карпатської України 
виховалося багато молоді, 
яка залишилася вірною у ^ 
раїнській національній ідеї. 

Коли з кінцем ЇХ віку 
появилися за Карпатами 
мадяри, вони вже знайшли 
там руські оселі. В ХІ cтo^ 
літті розпочалися політичні 
взаємини закарпатців т Ч ^ 
дярами. З того часу пoчaлa^ 
ся взагалі боротьба мадярів 
із словенами. В тій борот^ 
бі наш елемент поніс великі 
втрати. Ця українська о ^ 
ласть поза хребтом Карпат 
відкриває браму Соборній 
Україні до Середущої Eвpo^ 
пи під економічним о п ^ 

^дом, а під стратегічним твo^ 
рить причілок з південного 
заходу. 

Події в Карпатській У ^ 
раїні в 1938^939 роках о о ь 
лихнули українським нapo^ 
дом Карпатської України, 
яка була прилучена Сеіь 
Жсрмснським договором у 
1919 році до Чeхo^Cлoвaч^ 
чини, а 15^о березня 1939 

Іван Боднарук 

ДО ІСТОРІЇ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ 
КАРПАТСЬКИХ УКРАЇНЦІВ 

року проголосила свою ca^ 
мостійність. Сойм Карпа^ 
ської України кілька днів 
раніш ухвалив такі законні 
Країна стає незалежною 
державою з назвою Кар^ 
патська Україна. Є вона 
республікою, а и державна 
мова є українська, краска 
державного прапора є синя 
вгорі, а жовта внизу, гep^ 
бом є дотеперішній кpaйo^ 
вий герб і тризуб, а дepжaв^ 
ним гимном „Ще не вмерла 
Україна^. Такі то події відг 
булися 46 років тому в най^ 
більш забутій закутині у ^ 
раїнських земель. Творщ^ 
ми цієї держави були зaкap^ 
патці й українці з інших 
українських земель. У ЗСА і 
в Канаді наші поселенці 
збирали гроші на оборону 
Срібної Землі. Ті події на 
Карпатській Україні обЧдг 
нали українські творчі сили 
в усіх країнах нашого посе^ 
лення до одної пращ над 
будовою рідної держави. 

Але Гітлер дав дозвіл 
мадярам окупувати наше 
Закарпаття, а сам зайняв 
Судети. Він використав 
справу Карпатської УкраК 
ни у своїй розгрі з П о л ^ 
щею, Совєтським Союзом 
та іншими державами. За це 
мадярський регент Горті 
вислав пізніше П т л е р о й Ь 
подяку і зобов^зання бути 
його союзником у війні, що І 
назрівала. 

Для оборони країни зорг^ 
нізовано „Карпатську Січи 

під проводом Дм. Kлeмпy^ 
ша. к о л и празький уряд 
назначив чеського мocквo^ 

філа, ген. Лева Прхалю, 
членом уряду Карпатської 
України, почалися нспоро^ 
зуміння і сутички між чес^ 
кими вояками та січовнк^ 
ми. Вкінці Чехи не тільки 
покинули Карпатську У ^ 
раіну, але й відмовились 
передати зброю тим, що 
хотіли її боронити. Мадяри 
перейшли границю і стали 
займати Закарпаття. Р а ^ 
ком І^го березня 1939 року 
почалися бої січовиків з,, 
мадярами на копанських 
полях. Під час наїзду мада^ 
рів чеські військові відділи 
під командою Прхалі н а ї ^ 
ли на січовиків з другого 
боку. Під натиском мадярів 
уряд і Сойм Карпатської 
України подалися до Вел^ 
кого Бичкова, а звідти на 
скитальщину. 

Під час відродження Зa^ 
карпаття велику ̂ роботу в ^ 
конали українці з інших 
земель України. Вони о р і ^ 
нізували між іншим шкіл^ 
ннцтво і Пласт. В роках 
192^1929 дуже заслужився 
в організуванні Пласту1 

проф. Леонід Бачинський. 
Гимн закарпатських л л а ^ 
тунів мав символічний сх^ 
борницькиЙ характері його 
текст написав приднігп^ 
нець Спиридон Черкасенло, 
а музику галичанин Я. Яро^ 
славенко. Той гимн c i ^ v 
ють сьогодні всі пластуни. 
Ось слова першої строфиі 

Гей, пластуни.1 Гей, юнаки? 
Ми діти сонця і весни, 
Ми діти матері природи1. 
До нас шумить зелений бір, 

В ліси, поля до вільних гір. 
На ясні зорі, тихі води. 

Закарпатські пластуни в 
кількості 60 осіб узяли 
участь у Світовому Джeм^ 
борі в Геделе коло Будап^ 
шту, в серпні 1933 року. 

У неявннх.у той час мiж^ 
народних обставинах, в оо^ 
личчі збройного наступу 
мадярів і гітлершсько^ст^ 
лінського альянсу, карпатс^ 
українська держава не м о ^ 
ла встоятися. Алеж так же 
само, як історичні акти 22^ 
го січня 1918.й 1919 років, 
також і дата 14^го березня 
1939 року залишається для 

^ нас дороговказом у борот^ 
бі українського народу за 
повне визволення, великим 
ідеалом, що його треба здь 
йснити. Встановлена дep^ 
жавним законом Сонму 
Карпатської України мета 
освячена кро^ю соток бop^ 
ців ^ вояків і старшин Kap^ 
патської Січі, — мученнцг 
твом президента Карпатс^ 
кої України, о. монсеньйора 
Августина Волошина, та 
багатьох послів Сойму і 
членів уряду в московських 
тюрмах і концтаборах. І 
саме ця кров і мучеництво 
утривалюють проголои^ 
НИЙ колись ідеал у серцях 
сучасних і майбутніх п о к ^ 
лінь України. Боротьбу г ^ 
ройських січовиків Зaкap^ 
паття вшанував поет Яр 
Славутич у своєму творі, що 
його залюбки виконують 
сьогодні на концертах і став 
він популярною думою про 
карпатських січовиків. Псь 
чинається він словамиг 

То не лист останній 
за водою 

По широкій Тисіпроплива.. 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 

Тсодор Тереі^Юськів 

Концерт Ю. Осінчук у Ню Йорку 
Воно навіть менше вaж^ 

ливе хто, де і коли грав в 
обличчі явища, що наша 
публіка таки спромоглася 
кінець кінців прибути гpo^ 
мадно на фортепіяновий 
концерт. І то серед тижня, в 
робочий день і ввечері ^ м а 
годО. Це досі нечуваний і 
невиданий тут у нас випa^ 
док. З неприхованою прио 
мністю можна ствердити, 
що величенька, одна із кpa^ 
щнх заль, Талі голл, хоч і не 
була зовсім випродана, бу^ 
ла заповнена слухачами на 
індивідуальному речиталі 
піяністки Юліяни Осінчук 5^ 
го березня ц.р. Крім наших 
учасників імпрези з Ню Шь 
рку і околиць, було тут дo^ 
сить багато й американців. І 
ось виринає прецікавий к^ 
пит, що спонукало людей 

.прийти на цей фopтeпiя^ 
новий вечір? 

Знайти на це відповідь не 
так то і просто. Адже світсн 
ва слава Л. Колесса на 
своїм виступі 1951 року мa^ 
ла майже порожню Каріа^ 
гі Голл. Пізніше знамешь 
тий піяніст Б. Максимович з 
Дітройту не міг би був пoч^ 
ванитись великим числом 
слухачів у Тавн Голлі. А 
вже нещодавно на концерт 
блискучої Л. Артимів, в цій 
же залі, з призначенням 
доходу з концерту нашому 
Музеєві т на сором ^ пyб^ 
ліка не дописала. Щодо 
багаточисленности публіки 
на концерті Юліяни О с і ^ 
чук, то до цього причин^ 
лось не лиш н імХ що вже 
має своє мистецьки значе^ 
ня, але й це, що більшість 
публіки була неукраїнська, 
7^ для якої піяністка була вi^ 
дома із своїх попередніх 
виступів. М я Юліяни має 
уже своє мистецьке знaчeн^ 
ня. Однак беручи під увагу 
згаданих піяністів осяяних 
славою, тут мусіли з н а ^ 
тись ще й інші вагомі чшь 
ники, що згромадили нa^ 
ших культурників на цей 
концерт. 

А саме, наші люди мусіли 
мати деякі докори совісти, 
коли не прийшли на ун^ 
кальний концерт зі е в п ^ 
вою премЧрою симфонії 
Людкевича в осені торік, у 
Карнегі Голл, з політичних 
МОТИВІЕІ в душах їхніх ост^ 
ло незаспокоєне бажання 
піти на поважнішу мистеш^ 
ку імпрезу іпс особисто вi^ 
доме мені з деяких людс^ 
ких звірюваньУ Тепер же 
знову ті, що не поїхали на 
концерт Шевченка до Ba^ 
шінгтону 9^о березня cкa^ 
зали собі „підемо хоч би на 
цейи. Вкінці може найісто^ 
нішнй чинник у цій пcихo^ 
логічній розгрії ми глибоко 
і різко відчуваємо, як то 
наші недруги заповзялися 
тепер і бажали б нас просто 
живими заклювати. В кож^ 
ному з нас через оце будит^ 
ся, навіть зовсім підсвіо^ 
мо, почуття, побувати pa^ 
зом зі своїми і довести всім, 
що ми таки j культурно 
живемо та, не зважаючи на 
політичні зрізничкування, 
потрапимо зійтись та cтвo^ 
рити одну національну cпa^ 
яність і однодушність. У 
цьому випадку тільки м у з ^ 

чну. Однак відрух самий, як 
навіть підсвідомий, проте 
він вагомий і який же вцпн^ 
дний. 

А правдивість тих помь 
чень доказувала б саме нe^ 
звична, але похвальна пове^ 
дінка публіки, яка о п л е с ^ 
вала від самого початку 
концерту піяністку, як свою 
представницю, не тільки 
щиро і віддано, але навіть 
демонстративно. Юліяна 
започаткувала свій виступ 
Моцартовою Фopтcпiянo^ 
вою сонатою, ч. 13, ^ д у р . 
Навіть, як підбір цього твo^ 
ру не був найщасливіший, 
особливо на початок про^ 
рамн, публіка гучними і 
протяжними оплесками 
змусила піяністку ще і дpy^ 
гий раз появитись на сцені 
вже по першій точці. Помі^ 
наючи М о парта, треба стт^ 
рдитн з признанням, що цей 
концерт Юліяни був — досі 
— її вершинний, себто 
найуспішніший мистецький 
виступ. А відносно Моид^ 
та. то відомо, що є і піяністн 
світової слави, які не зум^ 
ють заграти цього кoмпo^ 
зитора. 

Композицію контрастжь 
хо характеру, дуже вимо^ 
ливу технічно, Варіяції с ^ 
йозні. тв. 54, Мендельсона 
виконала Юліяна з повною 
піяністичною зрілістю і у ^ 
піхом. Проте найкраще 
мистецьке досягнення в пep^ 
шій частині, — а як дальше 
виявилось, і в цілій п р о п ^ 
мі — осягнуло Рондо К а ^ 
ризНе Е ^ р , тв. 14, того ж 
Менделсона. Тут справді 
була нагода подивляти тeм^ 
перамент , бравуру, гну^ 
кість і швидкобіжність пa^ 
льців Юліяни. 

Самозрозуміло, що aмe^ 
риканської премЧри, Фop^ 
тепіянової сонати ССонат^ 
бaляди^, ч. 2, тв. 18, Бориса 
Лятошинського, очікували 
ми з найбільшим зацікавле^ 
нням. Твір цей постав по 
відомих „Відображенняхп 

1925 року і він яскраво pe^ 
презентує той короткий час, 
коли українські комлозігтсь 
ри могли йти майже гогіч^ 
пліч із західніми музиками 
в модному тоді атоналізмі. 
І найповажнішим його 
представником у нас є саме 
Лятошинський. Цей час відг 
лиги тривав коротко, бо 
вже від 1926 року треба 
було творити все в стилі 
соцреалізму. Отже як воно 
добре, що ми не віддал^ 
лись занадто від Заходу і в 
цьому напрямі, бо і в нас 
існують важливі композиції 
атонального стилю. Одною 
з них є саме ця соната, що її 
Юліяна заграла з caмoпeв^ 
ністю і розмашним дpaмa^ 
тизмом. Треба признати, 
що твір написаний мoлo^ 
дим композитором пpoфe^ 
сійно, він цікавий і чинить 
на слухача помітне враже^ 
ня. Дуже добре сталось, що 
Юліяна включила його в 
свою програму і зaзнaйo^ 
мила нас з ним. 

На закінчення почули ми 
славнозвісну Фортепіянову 
сонату, ч. З, ^моль, тв. 58, 
Шопена. У виконанні Ю л і ^ 

Оакінчення на crop. 3̂  

Борис Антоненко^Давидовнч 
f^ ro серпня 1899 — 8^го травня 1984J 

ПОЕЗІЇ Б. AHTOHEHKA^ 
ДАВИДОВИЧА 

і Передані з України для публікації після смерти автора J 

^ ПОЕЗІЙ 

В Богочасннцькому таборі, що за 75 км від Tpaнccнбip^ 
ської залізничної колії, мені випало зустрітися з одним 
чоловіком незвичайної долі. Це був Борис Катсрнчснко. 
Хоч я ніде не рекомендував себе як письменника, але зате 
органи безпеки через свою агентуру підказувалиі „Це 
колишній письменник, який був у добрих умовах, а тепер 
опинився в поганих і. очевидно, незадоволБний з ц ь о ^ так 
от греба прислухатись, що він каже, в чому він виявляє 
своє невдоволення, для того, шоб створити новий 
матеріял для ньогом. Як це здебільшого й водилось тоді. 

Отож, почувши, що прибув письменник, таки справжній 
ніби письменник АнтоиенкчьДавндович. до мене в шахті. 

ІІ я працючав тоді шахтарем, ^ під час якоїсь перерви 
підійшов незнайомий мені молодик, десь моїх років, і 
каже і 

Я б хотів спитати вас, чи варта мені писати, або 
точніше, складати вірші, які я почав отут тільки в неволі. 

Я іапікавнвсяї „ПрошуГ 
І він мені почав читати. Те, що він прочитав, подобалось, 

Гнмбільше, то ці вірші він не писав, бо писати це теж 
писати на самого себе новий матеріял, що міг загрожувати 
і розстрілом. а укладав у голові й держав. Вірші мені 
подобались, тимбільше. що в умовах тодішнього славо^ 
ловія Сталшові це було щось надзвичайне. 

Продеклямую деякі з нихі фй 

і 

І. Хутір Михайлівський 

Епіграфі Земле Руська, ти вже за шелом^нем ссиі 

Пам^такх вузенькі грати наскрізний арештантський 
вагон, 

за вікном осіння мряка 1 і порожній, брудний перон. 
Тиха станція з назвою Хутір, 1 де проходив колись 

кордон, 
Мертво стоїть, мов довіку закута 1 в летаргійний 

радянський сон. 
Одлстіли назад кілометри. І Ось і рідній землі уже 

край... 
Що ж тепер? Чи то жити чи вмерти? І Стисни серце, 

мовчи, не питайї 
Нас везуть до Північної Кафи, J зголоднілих новітніх 

рабів, 
На повільну роковану страту, 1 без сокири, петлі й 

батогів. 
Утікали останні ХВИЛИННІ І мов по мертвому, вдарив 

десь дзвін. 
Поїзд рушив. Пішла Україна j за вікном у німу , ^ ^ 

чінь. 
Не стогнала заплакана мати. не прощалася з нами 

сім^. 
Тільки крапля іржаво по ґратах 1 потекла, як кривава 

. сльоза. 
Тільки крапля... А більше нічого 1 не зідхнуло вслід по 

нас. 
Лиш де^тс^те ліхтар семафору f знагла блисне і знову 

погас. І 
І погасло у грудях дихання, 1 ані звуку в вагоні не 

чуть... 
Земле рідна, ти вже за шелом^нсм, j земле рідна як 

без тебе буть? 
Он за деревами там ще клаптик, І там ще тиха мить... 
Земле рідна, ти вже j за шелом^нсм, і земле рідна, як 

без тебе жить? 
Байдуже, без. жалю і любови ^ ти за безцін чужим 

віддана... 
Але серце моє з тобою. І Ти — моя. 
За вікном мерехтить драговина, 1 за борами встає десь 

. . Москва. г t 
І 

Земле рідна, моя Україно, ти по смерть мені ^ одна. 

2. Карусель 

Я теж гадаві тюрма це страта мосї волі і думок, 
важкий замок, надійна варта, життя розбите, бита 

карта. 
Ну, це гадки дитячії Я в тюрмі пізнав таку бeзмeж^ 

ність світу, 
що ті глухі, замкнуті дні, безсонні наче ночі, сонні 

ранки 
мені здаватимуться літом. 
Острог, Бастнлія. темниця. гсфенгніс, ДОПР або 

візниця ^^ яка різниця? 
Моя тюрма то центр землі. Закону вічного тяжіння 

підвладні 
люди і Ідеї 1 вони невпинно до тюрми ідуть страхати 

каруселлю. 
Тут ще недавно був Спартак. сидів Блянкі. Тарас 

Шевченко, 
ну, десь Жслябов. Залізняк, сьогодні я і невідомий ^ 

енко. 
Повторність явно ж доконечна? тримає настерезний 

світ, 
що творить циклі безкінечні, щоб повернути знов у 

ціль. 
Ось гляньг кривавиться Париж, і і всемогутній 

РобесгГср 
Уже вищав Дантона кату. Але працює карусель 
І РобесіГср піде на страту. . 
Такий цей світі нераз зотліле знов відтвориться в 

віках... 

Не вмру і я, бо не вмира одвічна безнастанна путь. 
Не вмреш і ти. тюрмо святая, акумулятор наших 

мук. 
Безсмертний гордий людський дух і не зверне з клятої 

дороги, 
що йде уперто до тюрми 1 по суді слідчих і вартових, 
разом з тобою і зі мною 1 і міліонами, як ми, 

f Продовження на ст. 3^ 



4.56. СВОБОДА, ВІВТОРрК, 25^0 БЕРЕЗНЯ 1986 

В ПАРИЖІ ЗНОВУ експльодувала бомба, а другу вдалося 
поліції зневтралізувати. Дві особи загинули, а біля 28 осіб 
зазнали поранень, 10 з них знаходяться у критичному 
стані. Посадник Парижу, тепер прсмЧр^іністер централь 
ного уряду. Жах Шірак прибув на місце випадку і наказав 
перевести докладне слідство та шукати за скритовбивцями 

Длр ЄВГЕН ОЛЕНКО 
внутрішні хвороби 

приймає у КВІНСІ і виіжджає на виклики домів 
Дентист ОЛЬГА ОЛЕНКО 

Профілактика хворі б асам і зубів. Лікування і протезування Космс^ 
тична стоматологія. Прмимасг^я ппі 

АпрССа у Мзніетгемі 
ROCKEFELLER C E N T E R 

630 5th Avenue. Room 1803 
New York. N Y 10020 

мі за попереднім доповненням 
Aiipeca у Квінсі 

105 37 64th Avenue 
Forest Hills NY 11375 

121214590111 

к^дегдегягсядеяаг?^^ 
ФУНДАЦІЯ УВУ 

організує ШОСТУ з ЧЕРГИ СпТітитижневуї 

СТУДІЙНУ ПОЇЗДКУ І 

„СТЕЖКАМИ БАТЬКІВ ПО ЕВРОПГ g 
від З^о липня до 11^о серпня 1986 року 

для студенті о 18^5 років життя і 
Спід керівництвом д^ра Петра Ґояі 

8 ЧАСІ ПЕРЕБУВАННЯ В МЮНХЕНІ, крім курсіві 
одноденні поїздки в Альпи і оглядини історичних ^aм^ 

ків ^ ..втеплами^ ^ Ґарміщ. Зальцбург. Міттенвальд, Вн 
день. Дахав і інші 

ТРЕТІЙ. ЧЕТВЕРТИЙ і П ЯТИЙ тиждень ^ Венеція. Рим. 
Монте Кассіно. Помпеі або Капрі. Соренто. Люрд. Женева 
— Віпларс, Монтро. Париж, можливо Ротердам. Брусель. чи 
Люксембург 
, Як частина поїздки, СТУДЕНТИ можуть одержати кpe^ 

дити за один або два курси. fElectwel Оплата за курс 110 
доларів р або 6 кредитів^ 

1. Словенська культура і цивілізація ітри кредитні. 
2 Історія східньої Европи с,три кредитні 
3 Семінар — Українці в діяспорі вибрані проблеми 
КОШТИі Lufthansa прямо до Мюнхену, Eurailpass Ьоі 

кпяси на один місяць 410 доп. 
ПОВНЕ утримання в українських інтернатах три тижні 

ІНШІ готелі, частинне харчування, автобус на льокальні чи 
цілоденні прогульки 995 доп ^ 1.299 доп 

ПОВНИЙ КОШТОРИС за 39 днів приблизно від 1.995 
до 2,280 дол. 

З огляду на обмежену скількість місць першенство мa^ 
ють перші зіопошені із завдатком 150 00 дол 

ПРОСИМО ЗГОЛОШУВАТИСЯ до 15 квітня 1986 р. 
a^ В справі програми і стипендії дф Петро Гой fTen.J — 

2l2^54^57Aj у вечірніх годинах 10 І 2 ^ і або на адресу 
UFU Foundation. 203 Second Avenue New York. N Y 10003. 

і ПЕРШЕНСТВО на стипендії мають п студенти, яких 
батьки або вони самі є членами Фундації Чпенство Фyндa^ 
ції УВУ від 100 дол. вгоруї 

61 ТРАНСПОРТІ літак, Eurailpass. звертатися на адресу 
відомої української агенції Залучуючи чек на 15000 доп.1 

АДРЕСА KOBASNlUK TRAvEL lNC , 157 Second Avenu 
New York. N Y 10003 Tel 1 212 254.8779. 

І 

І 
^vw^SBvvae^var^a^vae^veso^ 

Парадокси... 
t Закінчення зі crop. 2j 

на засіданнях Ради мінісь 
.рів. Де Ґоль диктував, що 
Рада має постановити, мінь 
стри потакували, і конфлиг^ 
тів не бувало. Не існувало 
теж великих непогоджень 
між головним виконним 
органом С президентом^ та 
законодатннм органом, і 
його репрезентантом Pa^ 
дою міністрів, за президеіь 
тури наступників де Ґоля — 
Помпіду і Жіскара д Т ^ 
тень. Права коаліція мала 
до 1981 року більшість у 
національній асамблеї і 
конфлікту не могло бути. В 
1981 році збіглись вибори 
на президента, якого внои^ 
раеться на сім років, і до iш^ 
ціональної асамблеї, яку 
вибирають на г̂ ять років. 
Виборцям було досить вп^ 
ди консерватистів, вважа^ 
ли, що час на зміну, і ліві 
партії перемоглиі гірезид^ 
нтом вийшов соціяліст Мгг̂  
теран, а ліва коаліція ект^ 
дена з соціялістів, р а д н ^ 
лів і комуністів стала біль^ 
шістю в 49Ьчленній нацк^ 
нальній асамблеї. Чопь 
рьох комуністів включено в 
члени Ради міністрів. І далі 
продовжувалась відносно 
гармонійна співпраця між 
лівим президентом І лівим 
законодатннм органом. 
Але завдяки перевазі к о н ^ 
рвативний настроїв у світі, 
які позначились у перевибЧь 
рі Регена в ЗСА, і перевагою 
консерватистів під пpoвo^ 
дом Маргарет Тачер у Bê  
ликобритаюї, у парлямеїь 
тарниХ виборах у Франції 
16^ о березня повернула до 
позиції більшосте в націс^ 
нальній асамблеї права кс^ 
ліція. І виринає проблема 
президентчюціяліст мусить 
назначити премЧром уряду 
представника переможної 
правої коаліції Сяк кандид^ 
тів на той пост називають 
таких правих лідерів як Шь 
рак, д^стень, Барре, BciLnJ, 
а на Його пропозицію, усіх 
інших членів Ради мініст^ 
рів. І так соціяліст Міттеран 
має президіювати над кабь 
нетом із самих консервати^ 
стів. Це так як би в ЗСА 
внаслідок парляментарних 
виборів в листопаді ц.р. та. 

СОЮЗ УКРАЇНОК АМЕРИКИ, 86^ий ВІДДІЛ в НЮАРКУ, Н. Дж. 
запрошує ВШ. Громадянство 

на ДОПОВІДЬ яку вигопосить 

Проф. Іван Пучечко 
іСтейтовнй Коледж Джерзі Сит^ 

на тему 

„УКРАЇНЦІ ЗА РУМУНСЬКОЮ ЗАСЛОНОКГ 
СМіста. села 1 присілки Мармарощини, Буковини 1 Добруджаї 

Друга частина доповіді буде 
Ілюстрована ПРОЗІРКАМИ з Історичною анапізою 1 коментарями 

Український Народний Д і м , 140 Prospect Avenue. Ірвінгтон, Н. Д ж . 
П^ятницп, 4^го квітня 1986 p., початок год. 7 ЗО печ. 

Піспя доповіді — КАВА і СОЛОДКЕ 

добутої демократами біл^ 
шостн в обох законода^ 
ннх палатах, президент Р г̂ 
ген мусів призначити на 
пост державного секретаря 
наприклад, Томаса СУНіла 
Сколи б вій кандндувавХ а на 
секретаря оборони Теда Ке^ 
ннеді і т. д. і з ними вести 
державну політику. Мітте^ 
ранова каденція кінчиться 
аж у 1988 році. Що з такого 
політичного подружжя ввг 
йде — побачимо. 

Нема на світі ідеальної 
демократичної політичної 
системи. На мою думку, ще 
найбільш удалою й ефе^ 
тивною є таки британська. 
Американську систему „ксь 
нтроль і балянсів^пер^где^ 
люється. Багато американ^ 
ських політиків мріє про те, 
щоб існувала гармонія між 
законодатними і виконшь 
ми органами влади. А то 
мається враження, що на 
терені американського К о ^ 
гресу йде радше безпере^ 
бійна драчка, передвиборча 
кампанія. Наприклад, тепер 
демократи хочуть переї^ 
нати виборців, що републь 
канець нікудишній презіь 
дент, репрезентує якісь неі^ 
нуючі американські імперь 
ялістичні затії Снапрнклад, 
хоче накинути Нікарагуа 
політичну систему, не дбає 
про нужденні суспільні вep^ 
стви в країні^ хоч які успіхи 
має Реген в економічній 
відбудові країни та в закорн 
донній політиці. В конгресі 
парохіяльні інтереси беруть 
верх над тим, що корисне 
для цілосте країни. Говоріь 
ться в Конгресі, наприклад, 
про вкорочення видатків на 
оборону, але коли п р ю ^ 
дить на розгляд питання 
зліквідування кількох н е г ^ 
трібних військових баз на 
терені ЗСА, то під тиском 
репрезентантів льокальнсь 
го інтересу, бо бази є джер^ 
лом приходів у даній мicцe^ 
BOCTHJ. ЩО хочу сказати, то 
теї виринають серйозні уст^ 
роєві проблеми в дeмoкpa^ 
тичних системах, й амерн^ 
канська система далеко не 
ідеальна. 

Франція запозичила дc^ 
що з американської системи 
і це може кидати деякі кол ô  
ди в її політичний процес. 
Поживемо — побачимо як 
виглядатиме французька 
політика під соціялісти^ 
ним президентом і кoнccp^ 
вативною більшістю пapля^ 
менту. 

Посол... 
іЗакінчвння зі crop. 1 j 

шення Комісії Дешена виси 
лати членів комісії до О ^ 
ветського Союзу в п о ш у ^ 
ванні доказів і свідчень про^ 
ти мнимих нацистських зло 
чинців у Канаді. Він також 
гостро критикував фальши^ 
ві і необосновані обвину^ 
вачення канадських украі^ 
ців з боку репрезентанта 
Сімома Візенталя на Каш^ 
ду. Посол Вітер зaoхoчy^ 
вав канадських українців 
звертатися до членів пар ,^ 
менту в їхніх округах, ви s ^ 
гаючи припинення цієї анти 
української кампанії. Хоч в 
Онтаріо і в східній Каналі 
відгук на цю пораду був 
позитивний, на жаль, в к^ 
хідній Канаді лише мале 
число канадських украї^ 
ців висилали листи до своїх 
послів. . 

Андрій Вітер уважас, що 
українці в Канаді мають 
слабо зорганізовану систс^ 
му впливання на канадс^ 
кий уряд. Тоді коли інші 
національні меншини МІ^ 
ють дуже сильні „лоббГ. 
які вимагають віл уряду 
певних кроків в обороні 
їхніх інтересів, українці ік^ 
кладаються на оказійні зус 
трічі з політиками Сякі на 
жаль не все с добре з о р ^ 
нізованО і ці зустрічі не все 
бувають успішні. 

Посол Вітер також зату^ 
бований канадською поль 
іикою бaraтoкyльтypнoc^ 
ти. Хоч він в основному 
погоджується з її заг альшь 
ми принципами, він poзчa^ 
рований тим, що ця політі^ 
ка не мас відповілннх прел 
ставників в адміністрації, 
які були б щиро віддані 
самій ідеї культурного п.ікь 
ралізму. Негативним с яві^ 

Концерт... 
іЗакінчення зі crop 2 

ни помітні були такі цінно^ 
ті, як ніжне піяніссімо та 
барвиста лінія кантилени. 
Про її громохкий динамізм 
нема що і згадувати, бо він у 
неї завжди був та і тепер 
увипуклював її iнтepпpeтa^ 
цію. 

З трьох наддатків Сетюду 
Косенка і Шопена та мaлo^ 
виконуваного АльбеніцаК не 
лише найбільше подобався 
Косенків Етюд тв. 8, ч. 8, 
особливо співучим трелем, 
але він був, як і Рондо з 
першої частини програми 
завершенням концерту. 

Як доказують три надд^ 
тки, розрадувана публіка 
була у своїх оплесках дуже 
ласкава, щедра — та зaдo^ 
волена успішним вислідом 
концерту Ю. Осінчук. Може 
і фортепіян насправді поч^ 
нає подобатись вкінці таки 
нашій публіці. Цс вже най^ 
знща пора. 

ще, що українці, які у всл^ 
кій мірі причинились до 
створення багатокульту^ 
ної програми, не мають 
жадного урядника ні в д ^ 
ректоріі бaraтoкyльтypнoc^ 
ти, ні в бюрі міністра відл 
іювідального за цю пpoгpa^ 
му. Тому там немає людини, 
яка могла б компетентно 
інформувати міністра і уряд 
про українські проблеми. 
Було б бажаним, щоб в с^ 
мому бюрі премЧ^мініс^ 
ра був відповідальний уряд 
ник, який слідкував би за івг 
тересами багатокультурнос 
ти взагалі і українців зoкpc^ 
ма. 

Посол Андрій Вітер зaв^ 
ЖДИ готовий допомогти гро 
малі і його бюро є досту^ 
НИМ ЛЛЯ тих, хто цієї допо^ 
моїй потребує. 

Поезії... 
і Закінчення зі crop. 2j 

іде ясною він ходою І у далечінь майбутніх днів 
Благословенні ж будьтеї І вічний рух і віз. і що рухає 

життя на каруселі. 
1 хай святиться ця тюрма, 1 де рівні всі. бо кожний 

з нас 
зневільнює людей. 

СПродовження будеї 

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ виявляє, що вживання 
оливкової оливи замість товщу в стравах зменшує 
кількість холестеролю в тілі. Ця олива є дуже добра дія 
тих осіб, які мають високий рівень холестеролю. 

Замість китиці каїтіа для несподівано згаслої 

бл. п. МарП Гарматій 
людини золотого серця 1 справжньої української гостиииости ^ 

складаю 100.00 доларів 
на СТУДІЮ МИСТЕЦЬКОГО СЛОВА ЛІДІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОІ. 

ТАІСА БОГДАНСЬКА, 

З глибоким смутком повідомляємо, що після короткої недуги упокоїлася в БозІ 
20^ го березня 1986 р. на 7 9 ^ у році життя 

наша Найдорожча МАМА 

бл. п. 

МАРІЯ САМОЙЛОВ 
уроджена 20^го березня 1907 р. в Україні в м. Дебальці 

ПАНАХИДА у неділю, 23^0 березня 1986 p., о год. б^й веч. в похоронному заведенні 
П. Яреми при 129 Іст 7чиа вул. в Ню йорку, Н. й. 

ПОХОРОН у понеділок, 24^о березня 1986 p., о год. КЬій ранку в катодрі са. Волод^ 
мира при 160 Вест 82^а вул. у Ню йорку, а звідтам на укг ький православний цвинтар 
са. Андрія.у Саят Бавнд Бруку, Н. Дж. 

ВІЧНА їй ПАСГЯТЬІ 
БОРИС — син з дружиною МЕРІ КЕТРИН 
ВІКТОРІЯ — донька з родиною 

ГОЛОВНА ПЛАСТОВА БУЛАВА 
у поважному смутку повідомляє 

ціле пластунство у вільному світі, 
що я дні 19^го березня 1986 року 

відійшов з Волі Всевишнього 

t 
сл. л. пл. сен. керівництва 

ВІКТОР ЯВОРСЬКИЙ 
ГОЛОВА ГОЛОВНОЇ ПЛАСТОВОЇ РАДИ 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися в пятницю, 2 W o березня І суботу, 22^го березня 
1986 року. 

Родині нашого Друга складаємо вислови щирого співчуття. 
ВІЧНА ЙОМУ ПАМЯТЬІ 

Члени Головної Пластової Булави 

Щиро вітаємо достойних членів, фундаторів Фундації 
УВУ, відомих українських підприємців і щедрих 
жертводавців на українські народні, наукові і виховні ціпі. 
Панство Миколу і Марію Бойчук, які зложипи свою чергову 
княжу пожертву в сумі 220.000 00 дол. НА СПЕЦІАЛЬНИЙ 
ФОНД ДЛЯ ПОТРЕБУЮЧОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 
МОЛОДІ. Крім того на отримання кілька десяток бідних 
шкопярів і студентів в Бразипіі через інші установи зложили 
вони понад 30,000 00 дол. Разом Панство Бойчуки зложили 
понад чверть мільйона долярів. Завдяки Спеціяпьному 
Фондові Бойчуків, — зробпено заходи побудувати ДІМ 
УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТА їм. МИКОЛИ І МАРІЇ БОЙЧУК, 
в місті Куритибі, Бразилія. На своєму ПОСТІЙНОМУ 
СТИПЕНДІЙНОМУ ФОНДІ при Фундації УВУ г,ПСФ1 ім. 
МИКОЛИ і МАРІЇ БОЙЧУК є 62,270 00 ДОП.І із процентів цього 
фонду в їх Імені приділяється щорічно декілька стипендій на 
студії в царині україністики 

Щиро вітаємо нових достойних членів фундаторів 
Фундації УВУї відомого підприємця Михайла Пирського, 
який сумою 23 тисячі дол. започаткував свій ПОСТІЙНИЙ 
СТИПЕНДІЙНИЙ ФОНД ІПСФІ їм. Михайла І св. п. 
АНАСТАЗІІ ПИРСЬКИХі відомого жертводавця і мецената 
Павла Німця, який черговою пожертвою 1,000.00 дол., — 
доповнив свій ПОСТІЙНИЙ СТИПЕНДІЙНИЙ ФОНД їм. 
ПАВЛА НІМЦЯ. Із процентів цих фондів щорічно в їх їм. 
будуть приділятися стипендії на студії або доспідну працю в 
царині україністики, визначного суспільно^олітичного 
діяча д^ра Романа Малащука, який черговою пожертвою 
640.00 дол. доповнив свій ПОСТІЙНИЙ СТИПЕНДІЙНИЙ 
ФОНД їм. д.р. РОМАНА і св. п. МАРІЇ МАЛАЩУКІВ. 

Зокрема щиро вітаємо достойних фундаторів, 
меценатів І членів, які постійно розбудовують свої фонди, а 
саме Іиж. Івана і Надію Краьчуківі Михайла І Марію Івас^ 
кееичіві Пелагію І Василя Кучкудівї д ^ . Олександра 
Стрільбнцькогої Марію Бакалоцьі Укр. Крод. Кооп. в 
Пассейкуі і Укр. Крод. Кооп. в Рачестер. 

Щиро і дружньо вітаємо нових членів фундації, а саме 
Іиж. Володимира і Галину Балабані Марію Марусям Юлію 
Вертипорохі Стефаиію Лошкої дф. Петра Пшика, і сотні 
постійних і нових жертводавців на українську науку через 
Фундацію УВУ. 

ПОДАЄМО УКРАЇНСЬКІЙ ГРОМАДІ ЧЕРГОВИЙ СПИСОК 
ЖЕРТВОДАВЦІВ НА ФУНДАЦІЮ УВУ В АМЕРИЦІ 

Бойчук, Микола І Марія S220 000 00 
Пирський, Михайло S23.000 00 f23,550 00J 
Іиж. Кравчук, Іван І Надія S6.000 00 f 17.852 521 
Іввськевич, Михайло І Марія S5.000 00 0 5.000 00J 
Німець, Павло 51,000 00110,005 001 
д.р. Малащук, Роман S640 00 110.000 OOt Канада 
Марусяк, Марія S500 00 f 525 00 і 
Мицак^ЮрІй 1300 00 f950 001 

По 200 00 дол. зложилиг 
Гарматюк, Стефан і Софіяі Кучкуда, Васипь і Пелапя 

f1.300.00Ji frp Стріпьбицькнй Олександер f1.550 00у. Trip. 
Васипь і Опьга fBOO 001 

По 150 00 дол. зложилиг 
Васьків, Осип і Марія, д ^ . Салнк, Васипь Воподнмирі д^p 

Темницький, Юрій і Софія J650 001. 

ФУНДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
З ВЕЛИКОЮ ПРИЄМНІСТЮ І ВДЯЧНІСТЮ ІНФОРМУЄ ff 

УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ У ВІЛЬНОМУ СВІТІ 
ПРО ДОСТОЙНИХ ЖЕРТВОДАВЦІВ 

Вересень — фу день 1985 

По 100.00 дол. зложилні 
Байляк, Роман І Анна. Бакалоць, Марія C2.335.00Ji інж. 

Балабан, Володимир і Галина C1.000.00J,1 Безсонів, Володкн 
мир і Юліяі Бекіш, Мирослав і Ідаї БІраковський. Богдані 
Вертипорох, Юпія J500.00J1 мгр. Залуський, Володимир і мир. 
Наталіяі Заяць, Микола,1 Д Ф . Кознарська, Маріяі Костюк. 
Григорій і Маріяі Куклв, йосиф і Маріяі Кульчицький. Андрійі 
Лешко Стефанія JSOS.OOJi Макар, Івані Максименко, Атанас і 
Маріяі Мартинюк, Володимир і Оляї Мацюк, Ярославі д^р. 
Мороз, Роман і Оляї Натина. Василь і Аннаї дф. Ничай, С т ^ 
пан і Ірена J700.00J1 інж. Огар, Василь і Оксана,1 

Палашевський. Любаї ДФ Панчук, Ярослав і Ярославаї д^р. 
Пшик. Петро CS00.00J1 Романюк. Евгені Савка, Миколаї Cтa^ 
ростинко. Юрійі Укр. Фед Кред. Кооп. Самопоміч в naccev^ 
ку. Н. Дж. і2.000 0011 Укр. Фед. Кред. Кооп. Самопоміч в 
Рочестері, Н.й. fTM.OOfc д^p. Целевич, Богдані Щудлюк. 
Орест і Славія. 

По 50.00 доп. зложилиг 
Вербовські, Іван і Оляї Вірстюк, Франко і Оленаї Ґулак. 

Васипьі Жирук. Галинаї Залізняк, Юліян 1 Мирославаї Іванчук. 
Андріян і Ліпіянаї Клобооич, Володимир, адвокаті д ^ . Когут. 
Несторі д^p. Козак. Наталіяі Коссак, Олександер і Неоніляї 
д ^ . Кравчук, Роман і Наталіяі Д Ф Мацюк. Андрійі Пайсон. 
Леві Паньків, Юліяні Пізнюк. Володимирі дф Прокоп, Мирсь 
слав і Люба f655.00Ji Ткачук, Аркадійі Укр. Централя в 
Пассейку. Н. Дж.і вгР Фодик, Евстахій і Стефаніяі ОгР 
Фопьварків. Оксанаї Чорнобіпь. Андрій f710.00Ji Шведах. 
Зеноні дф. Штайн, Михайлої інж. Яременко, Антін СббО.ОО^ 
Лешик. Микола 43.00і Небеш. Орест 30.00, Серабин. Степан 
і Френцис 30.00. Тенюк, Яким 28.00 ^ 

По 25.00 дол. зложилиі 

Андрушків, Софіяі Балабан, Василь і Оляї Бахір, Василь. 
Білан, Іван. Блаженніший Митрополит Мстислав Скрипник , 

І915.00ІІ Боднаренко, Павло і Дуняі Бозіо. Микола І Софія, 
проф. Бойцун, Анна Маріяі Букачевські, Ярослав і Ярослава. 
Вопошин, Опександраї Вомпель, йосифі Гайда. Ігор і Ромаї 
Гладкий, Михайлої Глух. Роман і Валентина^ майор Голутя^ 
Галик. Степан і Аннаї Гусарук, Евгені Гуссар. Стелляї 
Дембіцький, Миколаї ОгР Дзюбик. Роман і Аннаї Долінський. 
Адріян і Лярисаі дф. Домбчевський, Іларійон і проф. Аннаї 
Домбчевський, Роман і Любаї Думкар, Юліяі Єреґе, Василь і 
Наталіяі Ікавий, йосифі Катеринюк, Еміліяні Керннцький. 
Роман і Оляї Коваль, Васильї Когут, Стефані Козах, Михайло 
Корпятович. Павпінаї Костик, Степан і Надіяі Крупський, 
Адріяні Кузик. Володимирі Миронович, Кузьмаї Лесіа, 
Михайло і Даріяі Лівчак, Богдан f725.00Ji Ліпарі. Людмилаї 
Лозинський, Миропюбі ^ р . Луценко, Леонард і Лярмсаі 
Луцький, Евген і Оксанаї Маркевич, Аннаї Москаль, Тводор, 
дф. Мостович, Леонід і огр. Оксанаї Новак, іренаї Оліних, 

Федір tl5,355.00Jj Архітект Осадца. Аполімарій Підстригач. 
Леонід і Параскевіяі Покора. Стефан і Стефанія Прийма 
Володимирі Рижий, Адам і Катерина. Роговський Мирослав і 
Любові о. Середович, Васипьі Стадник. Стефан Тарасюк 
Юрійі Терпак. Михайпо і Любаї Тимець Михайло і Анна. 
Троян. Петрої Укр. Нар Дім в Пассейку. Н Дж Фонтана. Дан 
і Лярисаі Цебрій, Григорій і Дораї Циган. Юрій І Анна Марія 
Чаппя, Васипьі Черияк. Адріян і Ніна Чорний Микола і 
Стефаніяі Чорний. Стефані Шевчук. Ілля і Марія Шевчук 
Тиміш і Евгеніяі p^p Шебунчак, Богпан і п р Софія 
Шкоруда. Стефаніяі д^p. Шпитко. Микола і Ірена Яріш. 
Андрій. 

По 20 дол. зложилиг 
Біловус. Стефані Вальчук. Володимир Катерина. Boм^ 

пепь, Романі Гончарів. Катерина, Ґрисяк. Марія. Долннський. 
Любові Допяк, Розапіяі Заращак. Данило Колтунюк Орест. 
Антонінаї Лаврів, Васипь. Макар. Іван Марків Катерина 
Марчуха. Петро і Аннаї Масповський. Зенон Міцяк, йосиф. 
дф. Мриць. Богдан і Тамараї Романків Неля Юречко 
Васипь і Опя 

По 15.00 дол. зложилиг 
Дгр. Аріза, Едґардо і Оляї Аттон, Іван Марія Балабан 

Остап і Урсупяі Безубяк, Іван і Анастазш Бодель. Микола. 
Бордун. Василь, Васипькевич, Роман ^ ЕМІЛІЯ Ваиик. Матвій і 
Маріяі Венґер. Михайпо і Пепапя. Винник Іван іЧнкагоК 
дф. Гаврнлюк. Орест і Аннаї Головка, Олександер Гребем 
чук. Михайло. Ґаліновський. Я,і інж Ґоляш Степан і інж 
Надіяі Ґрохопа. Данило й Іренаї Дуб. Михайло ^ертруда 
Калмук. Ксеняі Кікцьо, Михайпо Климко Мирослав і Галина 
Ковалівський. Юрій. Козак, Павло і Наталія. Комар Созон і 
Іренаї Королишин. Теодорі Корсунь. Венямнн і Віра Кривий 
Михайлої Кузьмин, Павло і Таняі Кузьо. Мирослава. Кулик 
Теофіль і йоаннаї Курпяк, Михайло. Куцан Бсдан і Анна. 
Кучер. Івані Лесько, Іван, Лехшькии. Іван Лозинський 
Маріяі Ломницький. Володимир і Дарія Масс Семуель. 
Микопенко. Микопа і Катерина Д р Мотиль Марія Р 
Никопенко. Нінаї Німипович. Яків і Аналіса, Підгірний Іван 
Попаця, Васипь і Оленаї Попович Володимир і ЧЗстина. 
Посипайпо, Маріяі Походай. Іван Райнер Адам і Ірена 
Романюк, Роман і Софія, Рудзінський. Пюбомир і Ґерта д ^ 
Савицький, Юрійі д^p Сенковськин Теодозій і Ірена 
Сврафин. йосиф і Софія, Сокіл, Василь Сопьдрессен Іван 
Стасів. Микопа і Анна. Твердохпіб Петро и ірена Фонтана 
Дан і Лярисаі Харидчак. Елеонора Харинок Гелен Хромяк 
Дмитро й Іванна, Цегельський. Андрій, Черевайко Микола и 
Аннаї Чорний, Михайлої Юрковський Петро Яворський 
Іван І Опя. 

По 10.00 дол. ЗЛОЖНЛИІ 

Х^р. Билов, Любомир і Дарія. Бшинськии Олександер і 

Стефаніяі Борис. Ілляї Войцєх, йосифі Гомнак. Петро. 
Грибик. Васильї Гриник, Михайло і Беції Демус. Анатопь 
Довбенко. Катеринаї Захарків. Маріяі Корж, Василь і Опя 
Коцибала. Аркадіяі Коцмбала. Святославі Лесюк. Омелян 
Масюк. Володимир і Наталіяі Медик, Филип і Валентина 
Мичковський. Юрій Г Хрнстинаї о. Мудрий, Любомир 
Незнаний. Петро і Катерина, Присяжний. Павло і Марія інж 
Раковський, Роман і Люба. Рітачка. Юрій і Марія. Світличма. 
Надія, Телешевський. Іван і Евстахіяі Трунко Я . Шевчук. 
Климентійі Яфремова. Галинаї Васипькевич Катря в 00 

По 5 00 дол. зложила 

НН — Скрентон. Па.. Вінич, Віктор і Надія. ДеБлю 
Кеннет і Мартаї Луців. Йосифі Креховецький, Корнель і Саві 

Щиро дякуємо всім жертводавцям, які завжди щедро 
відзиваються на наші заклики. ^Якщо Ваша пожертва 
до Фундації прийшла по першім січні 1986 р . вона буде пс^ 
міщена в слідуючому списку за січень^вітень і986р десь у 
травні ц. p.j. 

В літньому семестрі 1985 р. при Вашій щедрій допомозі 
Фундація УВУ виплатила 145 стипендій на різні студійні 
програми УВУ. Стипендисти були молоді українські сту. 
денти, які походипи з різних країн Европи й Америки fBen^ 
пя, Англія. ГОППЯНДІЯ, Швеція. Франція. Німеччина. Австрія 
Італія. Польща. Чехо^ловаччина, Югославія. Бразилія. 
Канада і 3CAJ. Між ними було декілька чужинців, ям 
студіювали українську мову, історію, музику 

Стипендії звичайно покривали оплату за навчання і 
кошти прожитку в українському гуртожитку 

Фундація фінансувала перший академічний курс для 
студентів з європейських країн Порівняльний фолкльор, 
українські народні пісні І бандура^ який пройшов дуже 
успішно фінансувала три семестри на УВУ в Мюнхені 
англійської мови І українознавства для біженців з Польщії 
уділила дотації в сумі 6 800 00 дол. на видання збірників у 
французькій мові, які появилися заходом університетів УВУ і 
Сорбони 

При допомозі студійної програми СТЕЖКАМИ БАТЬКІВ 
ПО ЕВРОПІ 1985 частинно осягнено визнання українського 
вкладу і українських жертв під Монте Кассіно. При 
монасті.рі і чині Бенедиктинів покпикано ПОСТІЙНИЙ 
ФОНД ПОМИНАЛЬНИХ ВІДПРАВ, з процентів якого 
щороку ченці монастиря будуть відправляти Богослужби і 
Панахиди за впавших українських вояків 

Копи Ви ще на вислали своєї пожертви на много. ранну 
працю Фундащі УВУ. — ЗРОБІТЬ це сьогодні чи завтра, щоб 
долучитися до спільної громадської і національної Діі 

Всі пожертви І датки на Фундацію УВУ, на постійний чи 
одноразовий стипендійний Фонд — можна відтягати від по 
датку. 

Чеки просимо виписувати нас UFU Foundation та внcилa^ 
ти на адресу Фундації УВУ 

Ukrainian Free University 
Foundation, inc. 

203 Second Avenue ^ New York. N Y 10003 

Проф. Петро Ґой 
гопова Фундації УВУ 

Д^. Ярослав Моц̂ щ 
скарбник Фундації УВУ 
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СВОБОДА, ВІВТОРОК, 25^0 БЕРЕЗНЯ 1986 4.56. 

ДО ЗСА ПРИБУЛА З МОСКВИ 11 річна школярка Катя 
Лічсва. її візита звязана з пам^ттю про американську 
школярку Саманту Смит, яка загинула в лстунській 
катастрофі. Катя перемогла в конкурсі, який проводила 
організація Американські діти за мир. Вона відвідає Ню 
Йорк. Вашінгтон. Чикаго, Лос Анджелес, Гюстон. 
Советська школярка привезла для матері Саманти листи 
від дітей з СССР. а президентові Роналдові Регенові і 
американським дітям подарунки. Однак зустріч Президен 
та з К. Лічевою не заплямована. Катю супроводжує її мама 
Маріна і делегація совєтського комітету оборони миру. 

ПОВІДОМЛЯЄМО, ЩО 

СПЕЦІЯЛІЗУЄТоСЯ В НАЙКРАЩИХ МАСНИХ ВИРОБАХ 
^ Шинки мало солені, з кісткою і без кістки. 
^ Ковбаси краяні і мелені, кабаноси. 
в Сальцесони, паштети, кишки, полядвиці. 
і Різного роду домашні вироби 
в Для вигоди ц ієнтів маємо спеціяльне fvacuumj oпaкo^ 

вання 

Вже можнаробити святочне замовлення на тел. 
J201J 375 3181 

О. і Н. ЛАЗІРКО 
шшшшшшшшшшшшшшшш 

122 40th Street 
lrvington, NJ. 07111 

Увага.1 Бостон й околицяі Увага.1 

Окружний Комітет Відділів УНСоюзу 
стейтів Массачусетс і Мейн 

повідомляє, шо 

в суботу, 5^0 квітня 1986 p., о год. 6ЧЙ по пол. 
в залі Української Католицької Церкви 

при 148 Форест Гіпс вул., ДЖЕМЕЙКА ПЛЕЙНС, Маса 
відбудуться 

ЗАГАЛЬНІ РІЧНІ ЗБОРИ 
в яких зобов язані взяти участь члени Управи Окружного 
Комітету. Делегати на З^шу Конвенцію та Відділові Уря^ 

довці таких Відділів УНСг 

178 в Манчестері, 181 в Топшан, Мейн , 224 Сейлем 
та 238. 307 і 374 а Бостоні . 

ПРОГРАМА НАРАД. 

1. ВІДКРИТТЯ 
2 Виб президії для переведення зборів 
3 Від^ гання протоколу з минулих Річних зборів 
4 Зв щ мленів Управи і Контрольно? Комісії 
F п ,сія над звітами 
^ ^і.оння абсолюторП уступаючій Управі 
7 ибір Управи і Контрольної Комісії на 1986 р. 
8 Слово СТЕПАНА ГАВРИША, головного організатора 

Українського Народного Союзу. 
9 Запит,і до члена Екзекутиви 

10. Схилення лляну праиі на біжучий 1986 рік 
11. В і и і запити 
12 3 иття нарад 

У зборах візьме участь 

Степан Гавриш, головний організатор УНС 

За ОКРУЖНУ У П Р А В У І 

Володимир Гетьманський Дмитро Мельник 
голова касир 

Дмитро Ґалонзка дф Іван Дідюк 
секретар гоп. К. Комісії 

Комітет Оборони Української Спадщини 
та 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

закликають Вас 

СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ 
на його працю та акції дпя 

1 Поширювання правди про Україну 
2. Поборювання очорнювамня та знеславлк^ 

вання українців 
3. Оборони громадянських прав українців 

Пожертви просимо пересилати чеками, або nou^ 
товими переказами на 

Ukrainian Heritage Defense Fund 
do Ukrainian National Association 

30 Montgomery Street. Jersey City. NJ . 07302 
враз із виповненим вирізком цього заклику 

Просимо лопати суму пожертви, своє їм я п р ^ 
вг.ще та адресу 

Сума пожертви S 

місцевість 

їм я та прізвище 

число дому, вулиця 

стейт поштовий кор 

ПРАЦІВНИКИ ПУБЛІЧНОЇ транспортації у Філядель. 
фіі покінчили свій гґятиденний страйк після переговорів. 
Рішено що працівники одержать кращі умовний праці та 
підвишки у платнях. У наслідок того, оплата за їзду буде 
підвищену на 25 центів. 

Г РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
Відділ ОУА „САМОПОМІЧ1 

в Нюарку, Н. Дж. 
відбудуться 

в неділю, 13^о квітня 1986 p., о год. 4Чй по пол. 
у Пластовому Домі, 736 Саифорд Аве., Нюарк, Н. Дж. 

Членів запрошує до умасти 
УПРАВА ВІДДІЛУ 

Михайло Цяпка.юпова Роман Лапичак, секретар 

УВАГА збори тчиуться півгодини пиміше з важністю ph 
шень без огляду на мисло присутніх чпенів 

Увагаї Чикаґо й окопицяі Увагаї 
Окружний Комітет Відділів Українського 

Народного Союзу Чикаґівської Округи 
повідомляє, шо 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
відбудуться 

у суботу, 5^о квітня 1986 p., о год. ЗИй по пол. 
в залі дому ,,ЛевІв,,

І Чикаго, Ілл 
при 2353 Чикаго Авеню 

Участь в нарадах повинні взяти урядовці Окружного КомЦ 
тету, конвенційні делегати на Зт^шу Конвенцію і пpeдcтaв^ 

ники ВІДДІЛІВІ 

17, 22, 33. 35. 51 , 6 1 . 1 0 0 . 1 0 3 . 1 0 6 . 1 0 7 . 1 1 4 . 1 2 5 . 1 3 1 . 1 3 6 . 
139. 157. 176. 190. 22G. 221 . 243. 250. 259. 301 . 379. 395. 

399, 423. 425. 452 і 472. 
НА ПОРЯДКУ НАРАДІ 

1. Відкриття 
2. Вибір Президії для переведення зборів 
3. Вибір Номінаційноі Комісії 
4. Відчитання протоколу з попередніх зборів 
5. Звіти уступаючої Управи і Контрольної Комісії 
6. Дискусія над звітами 
7. Уділення абсолюторії уступаючій Управі 
8. Вибір Управи і Контрольної Комісії 
9. Слово головних урядовців 

10. Схвалення пляну праці на 1986 рік 
11 Різні справи і закриття зборів 

У зборах візьмуть участьі 

Д ^ І в а н О . Ф Л И С , головний продсідник УНС 

Д ^ ф М И Р О Н К у р О П а С Ь , заступник гол. продс. УНС 

Ґльорія Пашен, заступниця гол. предс. УНС 

інж. Анатолій Дорошенко, гол. контролер УНС 
Г е Л в Н О л е ^ С к а Т Т , головна радна УНС 

За ОКРУЖНУ УПРАВУ. 
Михайло Ольшпнськнй, голова 

Роман Припхай, секр. Дженема Блідий, скарбник 

Окружний Комітет Відділів УНСоюзу 
ОКРУГИ ТВЕРДОГО ВУГІЛЛЯ 

повідомляє, що 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
відбудуться 

в неділю, б^го квітня 1986 p., о год. 2ЧЙ по пол. 
в Scrafford Motel, comer зот̂ 54 Hwy. Hometown, Pa. 

До участи в зборах запрошується всіх Відділових 
урядовців і делегатів на З^шу Конвенцію 

наступних Biддiлiв^ 

Бервік, 164 і 333 
Фраквілл, 242, 382 

Фрілонд, 429 
Магоней Ситі, 305 

І Мек Аду, 7 

Майнерсвілл, 78. 129. 285 
Мт. Кармел, 2 
Шамокін , 1 
Шенандога, 98 
Ст. Клор, 9. 3 1 . 228 
ЛІгайтон, 389 

ПРОГРАМА HAPAД^ 

1. Відкриття 
2. Вибір Президії для переведення зборів 
3. Відчитання протоколу з минулих Річних Зборів 
4. Звіти членів Управи і Контрольної Комісії 
5. Дискусія над звітами 
6. Вибір Управи і Контрольної Комісії на 1986 рік. 
і. Доповідь головного предсідника УНС 

д^ра ІВАНА О. ФЛИСА 
8. Запити до представника Екзекутиви 
9. Схвалення пляну праці на біжучий рік 

10. Різні справи — закриття нарад 

У зборах візьме участь 

Д^р Іван О. Флнс, головний продсідник УНС 

За ОКРУЖНУ УПРАВУї 

Тимко Бутрой, голова 
Адольф Слоаїк, касир Галина Словік, секретар 

Л Л 
ІУХ STF 

scope tRaoeL f ЮС 

УКРАЇНСЬКЕ БЮРО 
ПОДОРОЖЕЙ 

Марійки Гельбіґ 
C201J 371 4004 — 845 Sanford Avenue. Newark. NJ. 07106 Toll free — 

^800^42^267 

УВАГАІ 7 ДНІВ у ЛЬВОВІ УВАГАМ 
ПИСАНКА 
їВеликдень у ЛьвовО 

28 квітня о 8 травня 1986 р. 
Будапешт — Львів — Будапешт 

S1250.00 
Провг. Квітка Семанишин 

ЛЬВОВЯНКА 1 
ІАвтобусна прогулькаі 

12 до 24 травня 1986 р. 
Дебречин — Львів — Кошиці — Відень 

51465 00 
Пров.і Марійка Гельбіґ 

^ Limited Space available Call today — Toll free ^800^42^267 Jl 

Пресовий Фонд „Свободи^ 
Ha цьому місці друкуємо імена тих ВШ. Громадян, що HBV 
діслали свою пожертву на фонд „Свобо дии 1 дитячого жуїь 
налу „Ввсвякам та лотверджусмо а подякою висоту ода̂ ь 

жаної суми. 

ЛИСТА ч. 4. 

П. Яросеанч, 
Кензас Ситі 

М. Тнмець, Овк Лови 
Я. Нестерук, Гартфорд 
Н. Бачннська, Денвер 
В. Дсмчук, Буркс 
О. Куса, Лсйк Ворт 
0. ЛЄБСКСЦЬ, СТ. 

Ст. Пітерсбург 
С. Матківський, 

Рочсстср 
А. Гсрман, Джерзі Ситі 
П. Дудар, Монтрсаль 
Д р̂ П. Попадюк, 

Міннеалоліс 
І. Балансцькнй, Апопка 
М. Гаргай, Ляшін 
І. Гута, Трой 
П. Карпів, Вашінгтон 
С. Кнриленко, Белойт 
В. Мельннчин. 

Франк форт 
І. Олійних, Бет 

20.00 
17.00 
14.00 
12.00 
12.00 
12.00 

12.00 

12.00 
10.00 
10.00 

10.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 

7.00 
7.00 

В. Самійленко, Свортмор 7.00 
Р. Л. Хоі^ях, Мк Лін 
М. Фафенднк, Шебойген 
М. Франко, Піттсбурґ 
Й. Бережницький, 

Філадельфія 
В. Іванців, Рочестер 
Г. Козар, Силвер Спрінг 
І. Кузь, Пассейх 
М. Кушнір, Парма 
С. Савчук, Елмгирст 

7.00 
7.00 
7.00 

3.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

І. Була, Ессекс Джанкшен 4.00 
Р. Домбчевський, 

Рочестер 
Б. Рибчук, Н. Колдвелл 

4.00 
4.00 

І. Лотоцький, Норт Порт 3.00 
М. Токар, Сиракюзи 
Б. Артимишин, 

Гантінггон 
Т. Барабаш, Порт 

Шар льоте 
В. Бойко, Менвілл 
М. Велич, Сиракюзи 
0. Весоловський, Чикаго 
Д. Вкрста, Рочестер 
В. Вишиваний, Ню Йорк 
А. Волошин, Парма 
Л. Ґеоргіенко, 

Міннеаполіс 
Д Ґеча, Н. ПлеЙнфілд 
В. Гасвський, Парма 
І. Гнатів, Йонкерс 
С. Горак, Чарлстон 
П. Грабович, Веніс 
С. Де Васіл, Маямі Біч 
Б. Жслехівський, 

Купсрсбург 

3.00 

2.00 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
100 
2.00 

2.00 
2.00 
2.00, 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

2.00 

Дф М. Іванидький, 
Ромеовілл 

В. Іванчншнн. Бронкс 
Й. Іванчук. Виндгем 

2.00 
2.00 
2.00 

В. Камінський, Вільметте 2.00 
Т. Кікцьо, Брнджваю 2.00 
М. Кіндрачук, Ґлен Спей 2.00 
І. Кобасовськнй, Колонія ZOO 
М. Коваль, Чикаго 
Я. Козак, Гантінгтон 
Дф В. Кокорудз, Овіґо 
Е. Команишин, Чикаго 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

К. Креховецький, Гемден 2.00 
В. Криса, Говел 
С. Лащнк, Лсксінгтон 
А. Лончина, Чикопі 
Д. Лясевич, Бруклин 
М. МаЙорчах, Геркімер 
В. Мазяр, Мейплвуд 
С. Мазяр, Сан Гозе 
В. Мандюк, Ірвінгтон 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

М. Москаль, Спрінг Веллі2.00 
М. Мотиль, Санісайд 
П. Номилович, Стактон 
М. Ніньовський, Воррен 
П. Одарченко, Та кома 
М. ОстафіЙчук, Асторія 
П. Павленко, Евергрін 

Парк 
Л. Петрі, Чикаго 
І. Піддубний, 

Філадельфія 
Г. Підлусьха, Лівінґстон 
І. Плешхевнч, Воррен 
Д ^ В. Прокопів, 

Відспорт 
Р. Проців, Чикаго 
0. Рак, Лонг 

Айленд Ситі 
О. Ратич, Едисон 
А. Ройовський, Бруклин 
М Скайоцурка, 

Гантінгтон 
А. Слюсарчук, Савтфілд 
І. Солук, Голлівуд 
Д Стахів, Миддлсекс 
В. Столярський, Омага 
А. Стрільбицький. 

Форт Вейн 
В. Табачук, Клірвотер 
А. Токе, Форт Лодердейг 
А. Турчин, Трентон 
Е. Турянський, Воррен 
С. Цимбала, Брууклин 
П. Чуй, Марльборо 
Г. Шараневич, Піттсбурґ 
А. Ямрозик, Ню Йорк 
І. Попівчак, Відспорт 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

2.00 
2.00 

2.00 
2.00 
2.00 

2.00 
2.00 

2.00 
2.00 
2.00 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

2.00 
2.00 

і 2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 

ЯК ПОВІДОМЛЯЄ ГАЗЕТА „Ню Йорк Ситі Трибюни. 
25 сенаторів звернулися до президента Роналда Регена з 
листом, в якому просили його не дотримуватися умов 
американськосовстського договору САІГЬІ. Цей договір 
підписаний в 1979 році президентом Д жим мі Картером і 
генеральним секретарем ЦК КПСС Леонідом Брежнєвим, 
не був ратифікований Сенатом. Термін його дії закінчився 
в грудні минулого року. Однак ЗСА виконували і далі 
продовжують виконувати умови цього договору. Лист 
сенаторів до Президента зв^заний з заплянованим у ЗСА 
демонтажем підводних човнів ,, 1 1 0 ^ ^ 0 ^ і заміною їх 
човнами типу „Трайденти. Згідно з умовами договору, 
сторони не повинні перевищувати певного рівня стратеї^ 
них зброєнь. Тому при введенні в стрій нових підводних 
човнів „Трайдент , ЗСА ліквідують човни ,.Пoceйдoн^^. В 
листі Р. Регенові сенатори переконують його не робити 
цього, мотивуючи свою точку зору тим, що Советський 
Союз порушував і порушує умови договову САЛТ^^2. 

РЯТІВНИЧИЙ КОРАБЕЛЬ, який весь час шукає за 
залишками „Чeллeнджepa^^ знайшов три великі куски 
мсталю, які можливо належали до правої ракети. Презіь 
дентська комісія, яка веде слідство трагічної експльозіі 
„Челленджерап, виявила, що між знайденими кусками є 
частина ракети, яка спричинила експльозію. Цього вони не 
знатимуть аж доки усіх кусків не переглянуть. Корабель 
щодня випливає 20 до 50 миль від Кейп Каневерал та 
шукає решток міжпростірного корабля. 

Окружний Комітет Відділів УНСоюзу 
Олбанської Округи, Н. Й. 

повідомляє, що 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ 
ЗБОРИ ОКРУГИ 

відбудуться 

в неділю, б г̂о квітня 1986 p., о гоя ЗЧй по пол. 
в залі Українського Клюбу 

при 402 2^та вул . WATERvLlET. N.Y 
із слідуючим порядком нарад 

1. Відкриття 
2 Вибір Президії для переведення зборів 
3. Відчитання протоколу з останніх Річних зборів 
4 Звіти уступаючої Управи і Контрольної Комісії 
5 Дискусія над звітами 
6. Уділення абсолюторії уступаючій Управі 
7 Вибір Окружної Управи і Контрольної Комісії 
8 Доповідь головного радного ВОЛОДИМИРА КВАСА 
9 Залити до представника Екзекутиви 

10 Схвалення пляну праці Округи на 1986 рік 
11. Внески, запити і побажання 
12. Закриття нарад 
До участи в зборах є запрошені всі Відділові урядовці, деле^ 

ґати на ЗЬшу Конвенцію та члени наступних Вїдділіві 

13. 57. 88. 150. 191. 286, 478 і 477 

У Зборах візьме участь 

Володимир Квас, головний радний УНС 

По нарадах буде ПЕРЕКУСКАТОСТИНА 

За ОКРУЖНУ УПРАВУї 

Павло Шеачук Род. Іван Дурбак 
секретар укр. иови 

Василь Ввршока 
касир 

голова 
Петро Урбош 

секр. анг. мови 

її 
В І Д І Й Ш Л И ВІД Н А С 

ГАЛИНА ФІЛШСЬКА, член 
УНС Відд. 430 Т.ва „Дністер^ 
у Філадельфії, Па. померла 3^ 
го серпня 1985 року на 76̂ иу 
році життя. Нар. 24мо червня 
1909 року ш Тернополі, УкраЬ 
иа. Членом УНС стала 1963 
року. Залишила у смутку мужа 
Богдана, енна Юрія, дочок — 
Зеню Черник з родиною і iv^ 
рікьБожеігу. Похорон відбу^ 
са ^го вересня 1985 року на 
цвинтарі Пречистої Діви Марії 
у Філадельфії, Па. 

Вічна ї й Пам^тьІ 

Секретар 

ПЕТРО КРУПА, член УНС 
Відд. 53^о їм. св. Мнколая в 
Піттсбурзі, Па., помер 14ч̂ о 
жовтня 1985 року на 63^MJ році 
життя. Нар. 1921 року в 
Західній Україні. Членом 
УНС став 1979 року. Залишив 
у смутку дружину Анну і 
чотири дочки ^ Лесю, 
Андрійку, Лідію і Стефанію тн 
дві внучки. Похорон відбувся 
17^о жовтня 1985 року на 
цвинтарі св. Володимира в 
Піттсбурзі. 

Вічна Йому Намить І 

Д. Головатий, секр. 

ТЕОДОР ФІРЦОВИЧ, член 
УНС Відд. 37^г о ім. св. Юрія в 
Чикаго, Ілл., помер 2Ьго 
жовтка 1985 року. Народився 
1921 року в Смолиці, пов. Рава 
Руська, Зах. Україна. Залишив 
у смутку дружину Пелагію, 
синів Богдана, Володимира і 
Тараса, доньку Хрнстину Оль̂  
гу та дальшу родину та лрияте̂  
лів в Америці і Україні. Похіи 
рон відбувся 25^о жовтня 1985 
року на цвинтарі св. Микола я в 
Парк Ридж, Ілл. 

Вічна Йому Пам^тьІ 

В. Семків, секр. 

ТАНЬКА БЕГУНЯК, член 
УНС Відд. 1 9 5 ^ в Пікскіллі, 
Н.Й., померла 25^о жовтня 
1985 року на 94̂ му році життя. 
Нар 25м о жовтня 1889 року в 
Україні. Членом УНС стала 
1921 року. Залишила у смутку 
синів Павла, Віллі яма, Mихâ  
йла, Юріа, Доналда і Франюц 
доньок — Анну Маречек і 
Гелен Кондреа. Похорон від̂  
бувся 28̂ го жовтня 1985 року 
на цвинтарі Успення в Пікск^ 
лі, Н.И. 

Вічна Й ому П а м ^ т ь І 

Секретар 

ІВАН КУРЕЦЬ, член УНС 
Відд. 168^ о ім. св. Василів в 
Перт Амбою, Н. Дж., помер 
19̂ го жовтня 1985 року на 68̂  
му році життя. Нар. 7м о лютo^ 
го 1917 року в Перт Амбою. 
Членом УНС став 1949 року. 
Залишив у смутку доньок — 
Анну Гвгерман і Джеррі Kŷ  
рсць. Похорон відбувся 22̂ го 
жовтня 1985 року на цвинтарі 
Говпловн, Н.Дж. 

Вічна Йому Пам ,ятьі 

І. Бабин, секр. 

МИКОЛА АНТОШКІВ, член 
УНС Відд, 2ІЬго в Статен 
Айленд, Н.Й., помер 2^0 серіь 
ня 1985 року ня ^ м у році 
життя. Няр. 31м о липня 1913 
року в Ню Йорку. Членом 
УНС став 1948 року. Залишив 
у смутку дружину Ольгу, дхь 
ньок ч? Алісію Лайонсі Mapiя̂  
нну Майра. Похорон відбувся 
5мго серпня 1985 року ня цвт^ 
тарі Пайнлон Меморіял Парк, 
в Лонг Айленд, Н.Й. 

Вічка Йому Пам ,ятьІ 

О. Гермянюк, секр. 

U ^ 
^ тІ^АвГІ4ІНГТГВИ 

?6 First Avenue 
Tel j?1?l 473^550 

New York, N Y T0009 
НОВА АДРЕСА „АРКИ^ 

26 Перша Авеию. ріг 2мзї вулиці 
в Ню Яорку. Н. Й. 

^ГТЮ SURMA 
11 East 7 5nwt Лей iw іум90М 
Євгом Борозииський. який видас вв̂  
сепі каз^к. прислав мам кілька своїх 
віршиків Нпр такий Просим до 
Сурми зайдіть, гарну книжку там кŷ  
піть У Сурмі попри книжки, с чудо^ 
ві писанки Чокаємо на більше таких 

віршиків. 

^ FUNERAL D1RECTORS Л 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Заимаетьсн похоронами 
в BRONХ. BROOKLYN 

NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

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

C 2 ^ 674 2568 

Купуйте місця поховання в 
Українському Націоналному 

П а м ^ т н и ^ Мавзолею 
Івід 1,340.00 — 3,438 00 ДОпО 
Ціна включає гранітну плиту 

і напис. 

4111 Pennsylvania Avenue. S E 
Washington. D.C. 20746 

Про подробиці можна повідатись 

— відвідавши нашу канцелярію при вищеподаній адресі, 
— або телефоном а урядові години від понеділка до пят^ 

ниці від ГОД 10 вранці до 4 по полудні, телефонуючи на 
наш кошт їколекті J301J 56^0630, поза урядовими год^ 
нами f301J 85^8864. 

— або переславши негайно цей купон на адресу 

UKRAINIAN MEMORIAL INC. 
P.O. Вох 430 в Dunkirk, M D 20754 

І 

Прошу прислати мені безкоштовно докладні інформації про 
місив поховання на Українському Національному Цвинтар^ 

Памятнику або подзвонити мені 

В МАВЗОЛЕЇ В ЗЕМЛІ 

Name 

Street ^ 

City State Zip 

Telephonei Area CoOe Number 

^ ^ 


