
немов весняні води... 
ВІДКРИЛИ ОКРЕМЕ КОНТО ЗБІРКИ 

НА ОБОРОНУ ДЕІУГЯНЮКА 

Ню Йорк. ^ Як повідо 
мляють з організації Амс^ 
риканці в Обороні Л ю д е ^ 
ких Прав в Україні, яка 
займається інтенсивно 
справою правної оборони 
Івана Дем^нюка. для вигх^ 
ди українських громадян, 
що бажають допомогти фи 
нансово. відкрито у кред^ 
тівці . .Самопоміч^ в Ню 
Йорку окреме конто. Конто 
мас число 12441. а чеки слід 
виставляти на AHRU Legal 
Found. 

Досі, як інформують з A^ 
ОЛПУ зібрано вже на пpaв^ 

ну оборону Івана Дем,янюка 
90,000 долярів і їх передано 
на видатки з цим зв^зані. 
Як відомо адвокат І. Д е м ^ 
нюка Марк СУКоннор, пepe^ 
бувас тепер в Ізраїлі і пpa^ 
цюс над зібранням людей, 
які, як вже інформовано, 
стверджують, що „Іван 
Грізний^ та Іван Дем?янюк 
цс дві різні особи. 

Дальша правна оборона 
І. Дем^нюка вимагатиме 
великих фондів, тому АОХЬ 
11У просить українську грен 
маду складати свої датки на 
цей фонд. 

Після років розлуки 
донька поєдналась з матірю 

Ст. Пітерсбурґ, Фла. ^ 
48 років розлуки і чека^ 
ня скінчилось у п^тницю, 7^ 
го березня ц.р., на мiжнa^ 
родному летовищі в Тампа, 
коли Анна Чепак нарешті 
з^дналась із своєю д о н ^ 
кою Ольгою Приймою. яка 
приїхала сюди із Совєтс^ 
кого Союзу. 

Анна Чепак пробувала 
видістати свою доньку з 
„країни радм від 1938 року. 
Сама виїхала з України в 
1938 році до Ню Йорку, бо 
думала що звідсіль буде 
легше перевезти свою po^ 
дину до Америки. Пляни її 
драстично змінились коли в 
1938 році п мужа забрали до 
польського війська. Вінзпь 
нув в 1939 році. Ольгу вихo^ 
вала бабуня в селі Чижів. 

В інтерв^ю з місцевою г ^ 
зетою в Ст. Пітерсбургу, А. 
Чепак виявила, що по в і ^ 
ні в 1950 році, вона поча. 
ла знов домагатися дoзвo^ 
лу, щоб сюди перевезти 
маму і доньку, але влада 

постійно відмовляла. 
В 1963 році вдалось їй пe^ 

ревезти маму, яка померла 
в 1975 році. В 977 році А ^ 
на з другим своїм чолови 
ком переїхала з Лонг Ай^ 
ленду до Ст. Пітерсбургу. 
Впродовж років А. Чепак 
їздила в Україну, де відв^ 
дувала свою доньку. В часі 
останньої подорожі в 1984 
році, Ольга дозволу ще не 
мала. 

На саме Різдво 1985 року, 
А. Чепак в телефонічній 
розмові з донькою довідд^ 
лась, що існує можливість 
переїзду. Вранці б^го бepeз^ 
ня син Ольги пoтeлeфoнy^ 
вав до А. Чепак з Москви та 
повідомив її, що мама вpe^ 
шті отримала дозвіл пepeї^ 
хати до Америки. 

Приїхавши сюди 7^о бe^ 
резня, Ольга залишила в 
Совстськім Союзі двох с ^ 
нів і двох внуків. І так на 48^ 
му році свого життя, Ольга 
входить в нову його стадію. 

Шість Округ УНСоюзу матимуть 
Річні збори 

Джерзі Ситі, Н. Дж . ^ З 
Організаційного Відділу 
УНСоюзу інформують, що 
в суботу. 5чо і неділю, б^о 
квітня, ц.р., шість союзових 
Округ відбудуть свої Річні 
збори. 

Чікагівська Округа, яка 
обЧднує 32 відділи, шо w^ 
раховують біля 5,000 члc^ 
нів, відбуде свої збори в 

суботу, 5д о квітня, в залі 
Дому „Левів.? , при 2353 
Чикаго авеню. Початок нa^ 
рад в год. Зчй по полудні. 
Округу очолює Михайло 
Ольшанський. Головний Уp^ 
яд під час нарад будуть репре 
зентувата д ^ Іван Флис. 
головний предсідник. ,^р 
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Богдан Лелкий 

і 

по душні 

І наче сон являється мені.. 

Ще й нині бачу церковцю стару 
З дубових брусів, наче на картині. 
Доріжка виться під гору. 
Село лежить в долині. 

І ..Жучка11 й ,,3едьманам й ,,Воротаря1 

І,,Зайчика1 й ,, Через попові лози11, 
Крізь прірву літ так чую я, 
Неначе сміх крізь сльози. 

І наче сон являються мені 
Сільських дівчат веселі хороводи, 
Лунають співи голосні. 
Немов весняні води. 

Не знаю, чи ще церковця стара 
Стоїть, і чи гагілок там співають. 
Та на Великдень буду я 
З тобою. Рідний Краю. 

„Вілледж ЗG4te^^ ПОМІСТИВ 
відповіді на статтю 

про М. Лебедя 

У СВІТІ 

Джерзі Ситі, Н. Дж. Ч 
Газета „Вілледж Бойс^ з 
25^о березня 1986 року пo^ 
містила в рубриці „Листи 
до редакції^ два листи з 
критикою обширної статти 
репортажу Джо Конасона з 
lNro лютого 1986 р. п. н. 
„Ловіть нациста^. 

Перший лист пера ироф. 
Володимира Бандери з Тем 
пел університету у Фiля^ 
дельфії стверджує, що с т а ^ 
тя Дж. Конасона є „жорсто^ 
ким прикладом провокації і 
дезінформації^ і він як po^ 
дич Бандери, спростовує 
фальшиві інформації авто^ 
ра статті про. С. Бандеру і 
про це. шо націоналісти 
коляборували з нацистами. 
Він теж пригадує факти, які 
автор не уважав за відпсь 
відне включити, що в нiмe^ 
цькому конецтраційному 
таборі згинули два брати С. 
Бандери, як також, що ca^ 
мого С. Бандеру забив 
агент КҐБ. В. Бандера 

та українські, 
тестують^ проти того. 

ГА РВА РДСЬКНЙ ПРОСКТ 

Нюарк жертвує 150,000 дол. 
Ірвінгтон, Н.Дж. ПЯХі. 

^ Тут відбулися звичайні 
Загальні збори Комітету 
Тисячоліття Хрищення Py^ 
с^У країни ^ Гарвардс^ 
кий Проект, Відділ Нюарк і 
околиця, на яких булоствер^ 
джено. що завдяки зусшь 
лям кількох громадян, при 
дуже інтенсивній допомозі 
жиючих на тій території 
членів Головного Дiлoвo^ 
го Комітету, Нюарк й oкo^ 
лиця жертвували вже понад 
150,000 дол. на здійснення 
Гарвардського Проекту. Бь 
льш як половина цих пo^ 
жертв вже вплачена, а редь 
та буде незабаром зложс^ 
на 

Богдан і Марія Робаки 
жертвували 25,000 дол.. Ща 
лнішя „Тризубу кредитівка 
„Самопоміч^ та парафія св 
Івана Хрестителя по 10,000. 
Penny включають дві пo^ 
жертви по 25,000. як ф у ^ 
датори томів і менші або 
більші пожертви від 2,000 
до 25 дол. разом мa^ 
буть біля 200 осіб. Імена 
двох фундаторів їразом 
50,000 долЛ будуть на їхнє 
бажання подані пізніше. 

До новообраної Управи 
були обранії Михайло Ця^ 
пка, голова, Зеновія Bopo^ 
бець С28^й Відділ СУАХ 

Управа Ссидять, і.йвау. І. Я. Хамхлнк. Є Цяпка. І 
Воробець. М Цяпка. М. Робак. Б. Робак, fcто чть з.ііва^ 
.7. Псх. В Васічко. В. Шпирка. М Заницнкиіі тс і Івани VK 

заступник голови, дальше 
заступниками ĉ  інж. Д. Де^ 
мидюк СТУІАі, од Юрій 
Тритяк і Пласті, д ф Богдан 
ворох СУЛТПА^ л. псх 
СООЛ^ Членами Управи 
були вибранії Марія Робак, 
секретар. ,т^р Тарас Шeгc^ 
дин, мір Володимир Baciч^ 
ко, фінансовий. Володимир 
ГКУЙ, Іван Іванчук. ироф. 
М ЗавИЦЬКНЙ, проф. А. 
Діелзик, П. та П. Шпирка. 

Контрольну КОМІСІЮ oчo^ 
лнв мгр Ярослав Рак, а 
членами є Надія Ьігун та л^ 
р Роман Кравчук, До 
Управи в мір1^ 
можна буде кі 
інших людей. 

З б о р и пО р І 
діловому дусі. 
голова Головні 
ВОГО Ko.MiTClN 
пан Ворох давав 
нення і доповнення. 

потреби 
ооптуватн 

і ішлн в 
присутній 
і о ДІло^ 
і ^ і С і є 

ВНЯСх 

опрокндус також твepджe^ 
ння Дж. Конасона. що ,,ем^ 
гранти із Східньої Евроии 
розвинули жорстоку кaмпa^ 
нію щоб знищити ОСГ. 

Правдою є ^^ пише В. 
Бандера у своєму листі до 
редакції ^ „що балтійські 

гпільноти пpo^ 
щоб 

ОСІ працювало на підставі 
матеріялів. доставлених 
КҐБМ 

Другий лист є пера відсь 
мого знавця історії України 
ХХ сторіччя і автора кннж^ 
ки „Український націоі^ 
лізм 1939^1945й ДжанаАрм 
стронга. Він стверджує, що 
журналіст „Вілледж Войси. 
хоча цитує правильно із 
книжки „Український нa^ 
ціоналізм,,

1 але витягає ^ v 
одинокі цитати з контексту 
Однак, науковець з притис^ 
ком заявляє, що Дж. Кона^ 
сон неправильно цитує урив 
ки із телефонічної розмови 
з ним. зокрема коли йдеться 
про ствердження, що М. 
Лебідь вбивав інших укра^ 
їнців які були суперниками 
його в ОУНГ. ДмсАрм^ 
стронг запевняє, шо як у 
своїй книжці, так і у розмові 
з Дж. Конасоном він ̂ aя^ 
внв. що цс оскарження мли 
шилося без доказів, а М. 
Лебідь постійно його з а г ^ 
речус^. 

У ВІДПОВІДЬ на листи. ,,В^ 
лледж Войс^ рівночасно 
містить образливу рсплікл 
Дж. Конасона. ВІН ВІДПО̂  
ВІДає, що Дж Лрмстронга 
цитував вірно і хіба цей 
тепер жалує за свою иц^ 
рість. Читачів вілклнкус то 
книжки Лрмстронга 

Проф. В. Баядері він вкь 
повідаг що ..нацистська іде^ 
ологія і коляборація і нею 
усіх елементів ОУН є ІСТО 
ричннм фактом, а не com і̂  
ською пропагандою і укра^ 
їнськочімернканські провід 
ники іробили б краще, якби 
не вибілювали пі І ЧОЇ 
дінкн ОУН^ 

Також американський 
журналіст уважає, щоубйв^ 
ство Степана Бандери не 

іЗакінчення на crop 31 

І ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ повідомив, що споживчі ціни в 
І лютому зменшилися на 0.4 відсотка в порівнянні з 
j січневими. Цс було перше місячне зменшення споживчих 

цін з грудня 1982 року і найбільше за останні 32 роки. 
Повідомлення Департаменту праці було з радістю 

І зустрінуте^ Білому Домі... Ця новина поряд з повідомле^ 
ням про тс. що особисті прибутки американців зросли в 
лютому на 0.6 відсотка, означає, що американці зapoбля^ 
ють більше і за зароблені гроші можуть купити більше^, — 
сказав речник Білою Дому Лсррі Спікс. Багато економі^ 
тів вважають, що споживчі ціни зменшаться і в березні. В 
квітні і травні вони можуть залишитися без змін, а потім 
знову почнеться підвищення. Однак річна інфляція навряд 
чи перевищить З ВІДСОТКИ. 

В САН ФРАНСИСКО почався суд над останнім членом 
шпигунської організації, яку очолював Джан Вокер, 46^ 
річним Джеррі Вітвортом. В своїй промові прокуратор 
сказав, що пя шпигунська організація дістала від КҐБ 
понад один мільйон долярів. що с великою сумою. 
Прокуратор твердить, що Дж. Вітворт лістав за свої 
Послуги 332,000 долярів. На суді, який займає біля двох 
місяців, виступить 350 свідків обвинувачення Одні з них 
розкажуть про те. до яких секретів мав юстуй радист Дж, 
Вітворт за 23 року служби при фльоті. інші підтвердять, 
що він витрачав значно більше грошей, ніж дозволяла 
йому його платня. Ллє головним свідком буде Джан 
Вокер, який обіцяв дати свідчення проти Вітворта. якщо до 
його енна Майкла буде прнмінсна менша кара 

БІЛИЙ ДІМ оголосив про введення додаткових заходів 
безпеки і посилення охорони всіх американських оС^ектів. 
які знаходяться за кордоном. На території ЗСА зміцнена 
охорона Білого Дому і особисто президента Роналда 
Регена Виділені додаткові охоронні для секретаря 
Департаменту військово^орської флмпи ДжанаЛімана 
і командуючого морськими операціями адмірала ДжеГ^^ 
са Ваткінса Ці іаходн безпеки зв^зані І ТИМ. що 
лівійський диктатор Муаммар Кахщафі тявив. що в усі 
країни СВІТУ ПІШЛЄ СМерТНИКІВ, щоб знушувати америкаїь 
ців. 

1 

В АМЕРИЦІ 

ЗСДНАНІ СТЕЙТИ А мерики і Індія підписали угоду про 
спільну боротьбу здюзповсюдженням наркотиків. З 
американської сторони угоду підписав секретар Дeпapтa^ 
менту справедливости Едвин Міз, з індійської прем,срв 

мінісгер Раджів Ґан,ц. В інтерв^ після підписання угоди 
F Міз сказав, що ЗСА дадуть Індії технічне обладнання для 
поліції і митників, а також поділяться інформаціями про 
міжнародні злочинні організації. 

ТЕПЕРІШНІ ГАЇТСЬКІ речники іажадали від Бразилії 
видачі КОЛИШНЬОГО шефа поліції, на совісті якого є багато 
лю іських жертв, говориться у листі о бразилійських 
чинників Полковник Альберз ГГі р, втік разом ігаїтським 
диктатором Кльодом Дуваліе і попросив Бра іилію надати 
йомх право політичногоазилюв гіикра Гаксправовін 
отримав, але це не зві н.нчі його від зло1 пнів, доконаних 
ним в Гаїті Бразилія не млі договору 1 аїті про видачу 
політичних втікачів, тому ця справа може іатягнутись на 
роки. кажуть спостерігачі 

СЕНАТ ПРОГОЛОСУВАВ 
ЗА УЦІНЕННЯМ ДОПОМОГИ 

ДЛЯ „КОНТРАС^ 
Вашінгтон. У четвер 

ввечорі. 27^гo березня ц.р., 
сенат голосами 53 до 47 
проголосував за уділенням 
допомоги для нікарагунс^ 
ких антикомуністичних пов 
сганців, або, як називає їх 
сам президент Роналд Pe^ 
ген. „борців за свободу^ в 
сумі 100 мільйонів долярів і 
тим самим залишив ще „жи 
вокГ ідею зміни aMepuKafb 
ської настанови по подій в 
Нікарагуа та можливости 
поновного голосування над 
цієї справою в Палаті Pe^ 
презентантів в половині кв^ 
тня. 

Лідер республіканської 
більшостн в Сенаті сен. Po^ 
берт Дол потелефонував 
Президентові до Kaлiфop^ 
нії, де він тепер прсбувас на 
коротких вакаціях, і пcpc^ 
дав йому добру вістку. Oчe^ 
видно. Дол й інші республи 
канці в Сенаті надіялись на 
більше голосів у зв^зку з 
подіями в Центральній Аме 
рипі, а головно поруше^ 
ням кордону Гондурасу сан 
діністськимн військовими 
відділами, але тільки 11 
демократів голосували за 
уділенням допомоги і 42 
республіканці, тоді коли 36 
демократів і 11 pccпyблiкa^ 
нців^зібералів голосували 
проти. Одні і другі покл^ 
калися на заяву президента 
Р. Регена, що Уряд ЗСА не 
даватиме повстанцям дo^ 
помоги зброєю на протязі 
90^ох днів, щоб таким чіь 
ном дати можливість змею 
шнтн. або зліквідувати к о ^ 
фдікт шляхом переговорів, 
хоч серед законодавців гк^ 
чннас переважати думка, 
що саидіністн. які повністю 
залежні від рішення совс^ 
ського Політбюра. не є злю 

ні на власну ініціятиву в тій 
справі. 

У Санта Барбара пpeзи^ 
дент Р Регсн заявив кo^ 
респондентам. що він , . гл^ 
боко звopyшeний^^ і зaдo^ 
волениіі рішенням Сенату, 
яке запевнить борців за.еве^ 
боду в Нікарагуа і з а п р ^ 
язнені із ЗСА держави в 
Центральній Америці, що 
ще не все втрачено. Пpe^ 
зидент звернувся також до 
членів Палати Репрезента^ 
тів, які голосували проти 
надання допомоги, щоб во^ 
ни глибше передумали, пe^ 
рестудіювали і пригляну^ 
лись до подій в Централ^ 
НІЙ Америці, подій, які poз^ 
виваються не в користь 
ЗСА. а навіть становлять 
безпосередню загрозу для 
ЗЧднаних Стейтів Амср^ 
ки. бо до конфлікту зам^ 
шаний Советськнй Союз, а 
його основною ціллю є т ь 
ширнтн свої впливи, свою 
гетомонію на Центральну і 
взгалі Латинську Америку. 

Плян Уряду ЗСА є дати 
для ..контрас^ 70 мільйонів 
допомоги зброєю Гвiйcькo^ 
вим^вирядом. а в0 МІЛЬЙО̂  
нів невійськової допомоги, 
яка включає харчі, одяг, 
санітарні приладдя, aвтo^ 
мобілі тощо. 

Сенатор Джеймс Сассер, 
демократ з ТеннеСІ, який 
був речником Демократнч^ 
ної партії у відповіді пpe^ 
зндентові Р, Регснові після 
йоі о промови до амернкаїь 
СЬКОГО народу заявив, що 
властиво голосування булб 
таке близьке, шо ііого нa^ 
віть не можна вважати пe^ 
ремогою Адміністрації, 
злядно її політики в Цен̂  
гральній Америці. 

У Філіппінах наступили великі 
політичні зміни 

Маніля. Філіппіни ^ Пре 
зидент Філіппін Коразон 
Акіно проголосила засну^ 
вання тимчасового урядл 
розв^зала крайову лericля^ 
туру. тобто парлямент, 
який був обраний на підста^ 
ві прийнятої в 1973 рою 
конституції, що її схвалила 
асамблея під час тривання 
внйняткового стану в країні 
І під тиском тодішнього 
президента Філіппін Фср.л 
панда Маркоса. 

Така деклярація даі її. 
тобто президентові країни, 
фактично необмежену в.кь 
ду на певний період часу і 
можливість прнепішнги ЛІК 
відацію дотеперішньої дер^ 
жавної структури, яку т 
можна зрушити а місця без 
цілковитого зірвання з цією 
системою і зміною констіь 
ту ції. Крім того ГеперІШНЬС 
MJ урядові дуже тяжзгоддій^ 
снювати чи висувати нові 
ІНІЦІЯТИВН при наявності 
старого парляменту. який 
до речі, прийняв підфаль 
шовані президентські вибск 
рн за правду і проголосин 
Ф. Маркоса президенті^ 
країни 

Речник уряду Рене Саі Ю 
саі обережно повідомляї 
що пар.чяментарні Вибори 
МОЖУТЬ відбутися вже В ЛІК 
гопа її нього року і що 
пню справою вже застаї 
в.іяеться спеціяльна комісій 
назначена президентом К 
А кіно і її найближчими 

радниками. ВіцспрЄЗКДЄНТ 
Сальвадор Ляврель заявив, 
шо найголовнішими переПЬ 
кодами N праці геперІШИЬХ^ 
го уряду с існуюча консти^ 
туція й крайова легіслятура 
і без їхньої зміни не можна 
буде позбутися системи 
маркоса у Філіппінах 

Новим досягненням уря^ 
дч президента К АкІНотрС^ 
ба вважати гакож те. і по 
лідери кому ніс і ячного руху 
спротивз заявили N вівто^ 
пок. 24^ о березня, про 
свою готовість говорити з 
її урядом ^ро тимчасове а 
пізніше може й цілковите 
перемир^я s крайовому s ^ 
штабі Лідери комуністичо 
них і скраЙио^лівиХ партіь 
занів ду же ПОЗИТИВНО ОШН1К 
ли політичну тактику Акіно 
і заяавили. то вони НОЖЛНг 
во поі одяться на вcтaнoвлc^ 
ння v Філіппінах демократ 
ТИЧНОР системи з ,,ЛЮДСЬ̂  
ким ^чліиччям^. в чкій були 
б забезпечені всі права ро^ 
витку і дії політичним vrpy^ і 
пуванням га кожній люд^ 
ні. 

Не вважаючи на те. то 
^^.рч і К Акіно чі зайняв ше 
офіційного сггановшца до 
паї заявигкомуністів, В ypя^ 
дОв,их колах нссумиівають^ 
ся.1 то воно буде нознті^ 
НИМ гимбільше. що вона 

іма іакликаЛа комуністів 
до переговорів І припинена 
ця війни проти її урядч 

Влаштовують дітовідь 
про Тисячоліття 

і 
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Діти як засіб пропаґанди 
Безмежною є винахідливість московського 

КҐБ, коли йдеться про моральний розклад 
американського суспільства та притуплення 
його чуйности на загрозу ,,угробленням. Бeзмeж^ 
ною є.також наївність широких мас американс^ 
кого суспільства, однаково як безмежною є 
жадоба ,,сенсаціїм американської преси, без 
к р и х і т к и критицизму. Від я к о г о тижня вся 
американська преса з телячим захопленням 
розписується про 1 ^ л і т н ь о г о „амбасадора 
мирум, що його прислала до Америки Москва у 
постаті 11 літньої Каті Лічевої, яка розіздить 
тепер по Америці, де з парадою приймають її 
посадники гґятьох великих міст. Вона завітала 
також до Вашінгтону. Прибула разом Із своєю 
мат ір^ , яка є найкращим гарантом, що ,,iмпepiя^ 
л істим не переконають Катю, щоби вибрала 
свободу. 

Ця ескапада 11 літньої московської шкoляp^ 
ки, яка, очевидячки, перейшла довгий і дoклaд^ 
ний вишкіл спецами від фабрикування таких 
пропагандивних „показух^, є формально ревізи^ 
тою американської школярки Саманти Смит, яка 
їзила в 1983 році до СССР на запрошення тодіи^ 
нього кремлівського диктатора Юрія Андропо 
ва, та яка, на жаль, згинула в минулому році 
разом із своїм батьком у летунській катастрофі 
над Америкою. Катя Лічева захоплена дивами 
Америки, що їй їх показують, але її навчили, щоб 
меншехвалили Америку, а більше говорила про 
мир. якого прагне Совєтський Союз. І американн 
ська преса повторяє геніяльний вислів Каті, що 
,,коли б цезалежало від дітей, то мир між Совє^ 
ським Союзом і Америкою був би закріплений 
на протязі однієї хвилини11, 

Немає таких засобів, яких КҐБ не хапався би, 
якщо ними можна б використовувати приміт^ 
візм думки широких кіл американського суспь 
льства, яке хоч у масі віддане демократії — усе 
ще не має поняття, що таке большевизм і вірить у 
можливість „мирового договореинн11 з ним та 
„мирної співпраці і співіснування11. Очевидно це 
злочин використовувати для цілей політичної 
пропаганди шкільних малолітніх дітей, але в 
американській пресі покищо трудно дошукатися 
критичного голосу на адресу авторів і режисерів 
таких ,,миролюбних показух11. А втім не можна 
присягнути, що всупереч інтенціям режисерів 
подорожі 11 літньої Каті в ролі ,,амбасадора 
мирум, подорож до ЗСА не залишить в її душі 
спомину, який колись пізніше допоможе їй 
збагнути, щоїївикористали, якпропаґандивного 
робота. 

Пееелих 4лнптІ 

Коли йдеться про cтaв^ 
лення українського rpoмa^ 
дянсгва. розсіяного в piv 
них країнах діаспори і яке 
здебільшого вже не нал^ 
жить до категорії політт^ 
них емігрантів, а інше до г. 
зв. поселенців у неукраїнс^ 
ких країнах, го щодо них. 
оскільки вони ще не втрат^ 
ли зв^зкж з українським 
національним життям, мо^ 
жна ствердити два вияви у 
відношенні по іих украї^ 
ців. які живуть тепер на 
батьківщині По перше, хіба 
всі українці в шяспорі ввa^ 
жають, що іагал українців 
на батьківщині, а в кожно^ 
му рал їх величезна б іл^ 
шість прагне вніволнтися 
з^ ід російсько^большевиць 
кої неволі і відновити свою 
цілком незалежіп і правді^ 
во суверенну державу. Пo^ 
друге. українці в діяспорі 
вважають, що ї хнім обов^з 
ком г допомагати внзвол^ 
ним прагненням їх иoнcвo^ 
лених братів на Україні, 
допомагати тими cпocoбa^ 
ми і в тих можливостях, які 
будуть стояти до їх розпоря 
ди мости. 

Проте, якаю йдеться про 
погляди на тс як. з якою 
напругою, і в яких конкрет^ 
них формах ннявляються 
визвольні прагнення yкpa^ 
їнців. що перебувають на 
батьківщині, го тут немас 
вже однозгідности серед 
українського громадянства 
в діяспорі 1 це зрозуміло. 
Попершс тому, що ми не 
можемо перевірити і прав^ 
льно устійнитн настрої у ^ 
раїнського громадянства в 
Україні. Подруге. тому, що, 
як і в нас на поселеннях, так 
і в Україні, немас хіба oднo^ 

М. Євшанськнй 

УКРАЇНА І УКРАЇНЦІ 
В ДІЯСПОРІ 

згідности серед українців на 
батьківщині, бож таку од^ 
нозгідність трудно мати у 
підневільних умовах життя, 
де неможлива ніяка вільна 
дискусія і відверте виcлoв^ 
лювання думок на ті чи інші 
справи. А з другого боку, 
для нас було б дуже важл^ 
вим таки устійнити або хоч 
приблизно уявити собі на^ 
тавдення різних прошарків 
українського населення в 
самій Україні. Точно цього 
вчинити не можна. Але 
спробуймо хоч приблизно 
встановити картину пoчy^ 
вань, прагнень і такої чи 
іншої дії наших братів на 
батьківщині . Для цього 
треба розбити українців на 
різні категорії, бо всіх зве^ 
ти до одного знаменника 
було б недоцільним і н е п ^ 
вильним. 

Перша категорія ^ це т і , 
які перебувають у підпіллі і 
які безкомпромісовою бс^ 
ротьбою, включно до зброй 
ного повстання, готові здo^ 
бути повне визволення від 
російсько — большевищ^ 
кого поневолення. Є в нас 
думка, що таке підпілля в 
умовах терористичного оку 
паційного режиму існувати 
не може. Але ця думка, на 
наш погляд, неправильна, з 
тим одначе застереженням, 
що підпілля в нинішніх об^ 
ставинах діяти,властиво,не 
може Сне може нападати на 
совєтські інституції, робити 

атентати тощо, і не вважає за 
потрібне закликати до зa^ 
гальних революційних вж^ 
тупів, що їх було б криваво 
здушено, а ми звідціля не 
сміємо до чогось подібного 
закликати, бож ми, зреи^ 
тою, і не маємо змоги орієн 
туватися, як і що в тамои^ 
ніх умовах можна і треба 
робити. 

Друга категорія — цс ті, 
яких тут називаємо дисиден 
тами, які відкрито висз^ 
пають в обороні націонал^ 
них і людських прав, дoмa^ 
гаються додержування пa^ 
раграфів совєтських хонсти 
туцій і покращання умов 
життя в совєтській дійснек^ 
TV ідучи навіть інколи до 
вимоги виступу совєтськоі 
України з СССР. Цих д и с ^ 
дентів жорстоко переслід^ 
ють, ув^знюють, кидають 
у концентраційні табори і 
присуджують на заслання, 
їхні виступи в межах, здaвa^ 
лось би обовзпуючого пpa^ 
ва, не охоронять їх від жорс 
токих переслідувань. 

Треті — це так би мовити, 
потенційні підпільники або 
потеншйні дисиденти. Вони 
себе до цієї пори не виявили, 
але вони, становлять собою 
може найчисленнішу кaтe^ 
горію потенційних борців 
за визволення. За ними шу^ 
кають К Ґ Б і вони теж жи^ 
вуть під постійною загре^ 
зою репресій. До цієї кaтe^ 

горії треба, либонь, зapa^ 
хувати тих, які належать до 
Церков у катакомбах, нa^ 
самперед до Української 
Католицької Церкви в Гa^ 
личині, яка таки існує і діє 
особливо в Західній Укpa^ 
їні. 

Четверта категорія — це 
„невитривалГ або байдужі, 
які пристосовуються до 
умов життя і які не діють 
активно проти oкyпaцiйнo^ 
го режиму. Але серед цієї 
категорії, існування якої 
зумовлене людськими об^ 
ставинами ^потреба „яке^ 
сь м ж и т и ^ , є, очевидно, 
такі, які можуть прилучит^ 
ся до попередніх трьох кате 
торій, збільшуючи таким 
Ічином міць активних бop^ 
ців за визволення. 

ІГята категорія — це в ^ 
служники перед режимом, 
які вважають, що без пц^ 
порядкування вимогам pc^ 
жиму вони не зможуть зpo^ 
бнти жадної карЧгри і що їх 
життя буде дуже утруднене 
без отого, власне, вислут^ 
вання. Але і в цій категорії є 
певні нюансиі одні можуть 
при певних обставинах п р ^ 
лучитися навіть до борців 
за визволення, інші піти ще 
далі у своєму вислужннцтві, 
переходячи до категорії зліс 
них вислужників. 

Остання категорія — це 
злісні вислужники, які не 
тільки зв^зали себе з о ^ 
паційним режимом, але й 
беруть активну участь в 
репресіях проти загалу укра 
їнців, яких запідозрюваєт^ 
ся у спротиві проти режиму. 
Вони, звичайно, будуть до 
кінця вірою і правдою C J ^ 

ІЗйкінчення на crop. 4j 

Оборона України. Сибіру 
і Казахстану в Афганістані 

так говорить совстська 
пропаганда Чому власне 
Україну вибрано для „oбo^ 
рони^, не зовсім зрозуміло. 
Виходить, що Афганістан 
якось загрознв Україні. Віґ^ 
на в Афганістані вже пpoвa^ 
диться сім років Окупаці^ 
на армія в совєтській п р о ї ^ 
ганді називається такою, 
яка „виконує iнтepнaцioнa^ 
льні обов^зки обмеженим 
контингентом війська^. 

Досі в СССР писали інак^ 
ше, пояснюючи, чому чep^ 
вона армія опинилася в Aф^ 
ганістані. Це „гість^. мoв^ 
ляв, якого запрошено. Зa^ 
просив афганський чepвo^ 
ний мар іонетковий уряд 
для оборони країни перед 
американським iмпepiялiз^ 
мом. Коли прийшов до влa^ 
ди Горбачов. ^ словник 
пропаганди змінився. Зок^ 
рема телевізія дає образки 
життя совстської армії в 
Афганістані, показує п р ^ 
готування до бою, але самої 
війни не показує. 

Брехати совєтській пpo^ 
паганді і закривати криваву 
дійсність в Афганістані все 
трудніше. Сотні тисяч вoя^ 
ків були в Афганістані, в ^ 
були там свій час і поверну^ 
лися додому. Вони бачили 
дійсність і оповідають про 
неї. Вояк, що повернувся з 
Афганістану, не відчував 
себе „запрошеним гостем^. 
Господарі гостей.звичайно 
не вбивають і гості пpихo^ 
дять неозброєні. Треба знa^ 
йти інше пояснення брута^ 
льній агресії. Вже не гoвo^ 
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риться про тс, що червона 
армія тільки борониться. 
Все частіше на телевізії пo^ 
казують наступальні дії, 
танки, літаки, які обстрілк^ 
ють афганські села. П р о ї ^ 
ганда вже не говорить про 
афганський уряд, ані про 
нарід. Війна в Афганістані 
^ це „патріотичний о б о в ^ 

зок щодо батьківщинн , ,
1 

себто СССР. Вже не пoкaзy^ 
ють, як совєтський лікар 
допомагає вагітній жінці, 
чоловіка якої вбили совє^ 
ські вояки. Тепер пропаґа^ 
да говорить про героїзм о ^ 
ремнх вояків, які гинуть в 
обороні свого командира, 
або товаришів, що відсту^ 
пають. Такі герої не здакн 
ться в полон. Вони.звичай^ 
гіо. відстрілюються до о ^ 
таннього набою й кінчають 
життя самогубством. При 
тому згадується Друга св^ 
това війна і совєтські вояки 
як ,.ocвoбoдитeлi,^ 

Ось виняток з кореспо^ 
денції в „Комсомольській 
Правді^ під заголовком, 
„Чому мій родич опинився 
в АфганістанГ. „Наша краЬ 
на ^CCCP^ має довгий кop^ 
дон з Афганістаном. В с ^ 
мому Афганістані відбував 
ються дуже важливі події із 
стратегічного боку. Щoпpa^ 
вда, Україна розташована 
далеко від Афганістану, але 
вона „невіддільна частина 
нашої бaтькiвщини^^ Тому 

„наші хоробрі вояки, в ю ^ 
нуточн патріотичний обс^ 
в^зок, боронять Україну, 
Сибір і Казахстан. В Aфгa^ 
ністані відбувались і перед 
війнокО важливі події, які 
впливали на нашу cтpaтe^ 
гію. Тому совєтські вояки 
мали право і обовзтзокувій^ 
ти до Афганістану в оооро^ 
ні України, Сибіру і Kaзaх^ 
стану CO 

Вже минув той час, коли 
советська армія в „Афгані^ 
тані давала поміч „зaгpoжe^ 
нокгу західнім імперіялі^ 
том народовГ. Справа вже 
йде про безпеку Coвєтcькo^ 
го Союзу і України. 0J 

„Звичайна^ совєтська лкь 
дина не вірить божевільним 
вибрикам совєтської пpoпa^ 
ганди. В СССР вiдбyвaють^ 
ся демонстрації жінок, oдя^ 
гнених у все чорне, з гаслом 
— „Верніть нам наших с ^ 
нівп. Дезертирство з рядів 
армії все побільшується. 
Відомий став на Заході ве^ 
самовитий випадок, який 
трапився в Ленінграді. В с ^ 
нний інвалід афганської віїь 
ни минув чергу за квитком 
на потяг і показав касирові 
легітимацію інваліда та пгхь 
сив квиток без черги. Po^^ 
лючений касир жбурнув W 
інвалідові легітимацію і зa^ 
ричавг ,,якс право маєш, 
нещасне щеня ^дocлiвнo^ 
вживати таку легітимацію. 
Що ти знаєш про війнуТ 

Останнім часом у Афгані^ 
тані арештовано чотирьох 
генералів афганської армії 
за співпрацю з повстанш^ 
ми. 

Москва, очевидно, не бo^ 
ронить „безпеки України^ 
перед афганською „зaгpo^ 
зоюи , але має намір oпaнy^ 
вати район Індійського окч^ 
ану. 

Свого часу Редіярд Kiп^ 
лінґ написав вірш „Moлo^ 

гдий британський воякм. У 
вірші дає таку порадуі „ Я ^ 
що буде лежати ранений на 
афганській землі і побачиш 
афганських жінок, які йдуть 
добити тебе, стріль собі в 
голову, щоб померти як 
воїнп. 

У російській пресі за кop^ 
доном була фотографія дo^ 
кументу комсомольця Юрія 
Боровика, мабуть українця. 
Народився він у 1959 році в 
А л м а ^ т і , Казахстан. В б ^ 
то його в Афганістані 1980 
року. Тепер на земній кулі 
маємо дві війниі одна ^ 
поміж Іраком та Іраном, і 
друга — coвєтcькo^мocкoв^ 
ська війна в Афганістані з 
афганським народом, який 
не хоче іти в совєтську невс^ 
лю. 

Недавно совстська преса 
видрукувала репортажі про 
те, як афганське населення 
вітає совєтські танки та 
обкидає їх квітамиі як aф^ 
ганські дівчата цілують о ^ 
вєтських ВОЯКІВІ як радіють 
робітники та інтелігенція. 

У „ПравдГ був видpyкo^ 
ваний репортаж coвєтcькo^ 

іЗакінчення на crop. 4j 

Галактіон Чіпка 

С П О В І Д І 

Сільська деревина церковця тонула ціла в сумерку 
весняного вечора. Перед головним престолом блимала 
лямпадка. а її мерехтливе світло скакало то тут то там. 
роз^снюючи старе золото ікон на іконостасі. Тиша лежала 
в храмі, тільки десь по темних кутках шелестіли молитви 
богомольців. Великодня сповідь добігала до. кінця, а 
старенький священик сидів у сповідальниці вже тільки 
тому, що було сказанег до восьмої 

Але ось почув священик несміливу ходу, виглянув і 
побачив людину ніби зі свого села, ніби ні, ніби знайому, 
ніби зовсім незнану. Незнайомець станув перед сповідал^ 
ницею і нерішуче переступав з ноги на ногу, помняв трохи 
шапку, кашельнув і почухався в потилицю. 

Ви може до сповіді9 спитав лагідно священик 
Так хотів би... Власне... відповів незнайомець 
То прошу. 

І незнайомець приступив до віконця 
Коли ти, сину, останній раз сповідався? 
В 1920 році. 
Ох. то давно? А коли ж ти роджений0 

Не знаю. 
Не знаєш?І А коли ти хрищений11 

^ За Володимира Великого. 
— А як тобі на iMfH? 
— Українець. 
— Які ж гріхи маєш на совісті? 
— Великі, отче духовний. Самі великі Перший гріх, цс 

наївність. 
— Що, що? 
.^ Наївність Вірив у все, що хто не наблеяв, а не вірив у 

f 

факти. На чутках готовий був будувати політичну конце^ 
цію і через чутки міняти політичний плян. 

Тяжкий гріх, сину, дуже тяжкий. А коли почав так 
г ршінтн? 

Ох вже дуже давно. 
А як часто? 
ЩоразІ 
Недобре, брате Ти не тільки грішник, а ще й 

грішникфецедивіст Не вчить тебе нічого досвід, історія. 
Я назад не оглядаюся, а історії не студіюю. 
Чому0 

Бо мені здається, шо вже все знаю і на всім 
розуміюся. 

Ах. така енциклопедія на двох ногах. Так, такі Це 
часто в нас багато люди знають, а дуже мало вміють. І всі 
всіх хочуть усього вчити... Але ще що? 

Не шанував традиції... 
Так. уважав п за непотрібну. Бо не знав п, сину, 

добре і не цінив її сили Хапався за нове як за спасіння... 
Правда отче І уважав, що щойно від мене 

починається правдива Україна. 
А до того часу все що було, то ніщо? 
Та к 
А ще який гріх0 

Був чемний тільки до чужих Зі своїми зовсім 
інакше. 

— Розумію. Уважав, шо своїх можна ображати. 
Правда, сину, воно багато безпечніше, але чи почесніше?? 

Був прокурором нашого життя, тоді як сусіди були 
адвокатами свого 

Очевидно? Вишукував кожну плямку, а ясних місць 
не бачив0 

Уважав, що ясні місця річ зовсім нормальна. 
Ні, сину, нормальні і темні плями, бо люди 

людьми. Але не треба їх перебільшувати, так як у нас 
діється Хоч не можна їх зовсім закривати, так як це деінде 
діється.. А ще що0 

БУВ зарозумілий. 
На все. На свій розум.. 
Знаючи про свої хиби, які ти перед хвилиною тут 

вичислив? 
— На своє значення. На свою платню, коли мені її 

підвищили... 

— Сину? Значення, платня. Чи це все таке певне?? Без 
огляду на те, чи є збірні контракти чи їх нема? Подумай, 
навіть перед Святішим Отцем, коли його виберуть, палять 
мичку прядива і кажуть „Сік трансіт гльорія мундГ. А що 
ж казати про звичайну людину. 

— Вибачте, отче, але я не є така собі звичайна людина. 
Я маю свої заслуги, я собою щось представляю... 

— Представляєш передовсім непоправного грішника. 
Тепер я тобі розгрішення не дам. Прийдеш на другий рік, 
але мусиш хоч трохи за той час поправитись. 

Від сповідальниці відірвалася сіра постать і поплила в 
найтемніший куток церкви. За хвилину чути було як 
незнайомець щиро гатився в грудні „Бс^снже, милостив 
будь мені грішномуи. 

Видно щиро постановляв, але чи твердо дотримає 
постанови?? 

Чи найбільший його гріх, про який забув казати, про 
перевагу серця над холодним розумом — дозволить Йому 
на те? 

На другий рік побачимо? 

ф Цей репортаж був вперше опублікований в газеті 
„Дімоп у Львові 9^о квітня 1939 року. 

ПРО ЦЕ І ТЕ 

Про одні великодні дзвони 

Минулого тижня лocлu^ 
тав нас один з недавнопр^ 
булих наших земляків коли 
ми тут постимої чи в cepe^ 
ду і іїятницю чи також і в 
понеділок. Ми маючи на 
думці Великий тиждень, 
який саме зближався, noчa^ 
ли виясняти про теперішні 
вимоги і щойно тоді noкa^ 
залося, що наш земляк m^̂  
тався про перший muж^ 
день Великоднього посту 
за старим календарем, а ми 
говорили про новий. 

У цьому році с виїмково 
велика різниця у відстані 
часу в святкуваннях Веліл 
кодня — коли ми ,,нoвoкa^ 
лeндapнuкu^^ будемо співа^ 
ти „Христос BocKpe^ та 
звучатимуть у нас велико^ 
дні дзвони, численні наші 
друзі та навіть частини 
родин щойно poзnoчuнa^ 
ють перші тижні великого 
посту. 

І саме це, як і розмова із 
нашим земляком, який ще 
ніяк не може зрозуміти 
нашого календарного поди 
лу, примусили нас зacmaнo^ 
витися над курйозом. іЦ.о 
панус у нашій громаді. 

Ми списуємо гори nane^ 
ру, проводимо десятки гo^ 
дин на засіданнях і розмо^ 
вах над об^днанням нашої 
спільноти в ЗСА — nocmifc 
но відкликуємося на пісню 
„Боже нам едність по^ 
dau1. а рівночасно зовсім 
спокійно приймаємо це, що 
вже від довгого часу ми 
розділені різними кaлeндa^ 
рями. а не лише віровизна^ 
ням і що наші два найбільші 
річні свята ^Різдво і Beлuк^ 
день, святкуємо поділено 
так далеко, що навіть po^ 
дини не засідають в той 
сам час до святкового cmo^ 
ла та не йдуть в цей сам час 
до церкви на відправи. 

Чи цей поділ, який прий^ 
шов таки тут на землі 
Вашінгтона в останніх дe^ 
сятиріччях не є найбільше 
болючий і прикрий? Бож 
коли різниці поглядів на 
політичні проблеми мo^ 
жуть існувати та й існу^ 
ють серед вільнодумаючих 
людей, але вони нікому не 
перешкоджають і рідко 
трапляються в одній роди^ 

ні. А якщо навіть вони icнy^ 
ють, то не розділяють 
вони родин, так як може 
розділити святкування нa^ 
йбільших християнських 
свят у двох різних порах. 

А чи задумався хтось 
над тим, як важко поясни^ 
ти дітям цей поділ, напри^ 
клад, чому в одній церкві 
тепер святкують Велик^ 
день. а в — другій, у віддалі 
50 миль, будуть святкува^ 
ти щойно у першу неділю 
травня. 

А як пояснити молоді 
цю гіпокризію, як тепер 
згадуємо .і пишемо зі cflн^ 
тиментом про „наш Вел^ 
кдень в УкраїнГ, коли нa^ 
певно в Україні ніхто і не 
думає про Великдень, а згa^ 
дує хіба початок Великого 
посту? 

Але не шукаймо далеко 
— навіть тут у нашій pe^ 
дакційній кімнаті ми кa^ 
лендарно поділені і треба 
добре вважати, щоб не no^ 
бажати ..Веселих Свят,г 

тим. які ще довго не бу^ 
дуть святкувати. 

Чи впливає це на релігійні 
почування і святкові нacm^ 
рої? Чи допомагає воно 
продовжати так близьку 
нам і дорогу традицію 
„Українського Великодня11 

з його церковними вiдnpa^ 
вами, Воскресною утренею 
і гагілками? 

Чи впливає це на те, щоб 
наш зворушливий привіт, 
якого не мають інші наро^ 
ди „Христос Воскрес — 
Воістину Воскрес41 на зa^ 
бувся у молодших поколінь 
нях. які у висліді різного 
святкування тратять зoв^ 
сім настрій „нашого11 BeAth 
кодня? 

Тому.коли так часто 
тепер згадуємо нашу рель 
гійну пісню „Боже нам cд^ 
ність подай,1, може треба 
нам молити Бога про єд^ 
ність перше у наших pe.ih 
гійних святкуваннях, а вiд^ 
так у громаді. І може тре^ 
ба молити Бога, щоб таки 
одні нам грали великодні 
дзвони радісну пісню 
..Христос Воскрес1. 

С ^ К А 

Наталія ЛівицькаАолодна 

Христос Воскрес1. 

И одежа Його біла, як сніг. 
Був вид Його, як блискавиця. 

Євангелія від св. Матфея 

І 

Побожно звеличали день суботній. 
А вдосвіта зібрались і пішли. 
І пахощі і миро понесли 
На місце страти, де був гріб Господній. 
Укривши лиця в сутінки скорботні. 
Одним лиш заклопотані були. 
Хто б камінь їм важенний відвалив. 
Щоб тіло намастити ше сьогодні. 
Прийшли і ангели вгледіли.1 Його нема. 
В печері пустка і вступилась тьма. 
Бо янгол білий в головах вартує. 
— Не бійтеся.1 — він радісно сказав. — 
Господь шле через мене вість благую. 
Що Син Його сю ніч із мертвих встав. 

П 
І приголомшені не пойняли 
Спочатку віри дивній новині иій 
І в темряві шукати почали 
Того, хто тут лежав у плащаниці. 

І вздріли враз.1 на камені скали 
Стояв стрункий, мов лезо блискавиці, 
В світанні сяйнім вічної хвали. 
А схід яскрів за ним у багряниці. 

Була ж і Магдалина в тім гурті, 
І Він озвався лагідно до неї.1 

— Не плач, Маріє, й сповісти братів. 
Що випереджу їх у Галілеї. 
Тоді ж відкрились очі у сліпихі 
Ось смерть подолано і змито гріх. 

ПІ. 

Пішли жінки і стали промовляти 
До учнів Господа й до інших всіх. 
Та їм здалась непевна новина, та 
Й не прийнято за правду свідчень тих. 

І вдягнений у подорожні шати 
Ісус Уявився й став посеред них. 
Розкрив їх розум і почав навчати. 
Як це робив за днів своїх земних. 
— Чого стривожились0 ^ сказав. — Мене. 
Не духа бачите, живий я знову. 
Хай віра в душах кволих спалахне. 
Бо справдилось пророків віще слово 
Й закон Мойсеів. Волею небес 
Ідіть і свідчіть скрізь. 

1 Христос Воскрес.І 

.^і ^ш . . 
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Дф Олександер Шварц 
СПЕЦІАЛІСТ ВНУТРІШНІХ ХВОРІВ 

Крім того проводяться найновіші методи перегляду шлунка. 
раннє виявлення поліпів грубої кишки, нехірурпчие пікуеа^ 

ия гемороїдю 

L
232 East 12th Street New York. N.Y. 10003 

ґМіж 2^ю і ̂ ою Авенямні 
Години прийнять понеділок, середа, четвер і п ятниця 

від 105 по пол. тільки за домовленням. 
Ten.^212J 460 5622 

Говоримо по^краінськи. 
. 1 . , , і . і , І , , . . і 1 , ІІ —1 І „ J — 1 — і 

rmsiviiemeimiiimaemmtmi0bjmsaeatatmaimmimjf 
УЯДГДІ УВАГАІ z 

HE ЗВАЖАЮЧИ на „мирнГ і „роззбросневГ заклики 
совєтського лідера Мнхаіла Горбачова, Совстськнй Союз 
продовжує модернізувати свої збройні сили прискореним 
темпом Деякі модернізаційні заходи СССР загрожують 
також безпеці ЗСА і їхніх альянтів в Европі. Речннкн 
Пентагону заявляють, що совсти замінили майже на всіх 
вистрільнях ракети типу СО20 іншими ракетами типу СС^ 
25, які є більш технологічно удосконалені і мають більшу 
бойову силу. Крім того Москва розбудувала декілька 
додаткових вистрільннх ракетних гнізд у Східній Ніье^ 
чині і ЧехоСловаччині і збільшила доставу ракет різного 
типу до згаданих сателітних країн. Американські військові 
спеціалісти і розвідка думають, що СССР працює тепер 
поспішно над новою пересувною ракетою, яка мас бути 
готова до вжитку вже в кінці цього року. 

ВЕРХОВНИЙ СУД рішив, що військовики ЗСА не 
повинні носити релігійних познак на видних місцях. Це 
рішення запало у справі летунського капітана, який хотів 
носити ярмулку під час служби. Тим рішенням Верховний 
Суд дав перевагу військовій дисципліні над свободою 
релігії. 

Шість... 
f Закінчення зі стор. 7J 

Мирон Куропась, застугь 
ник головного предсідника, 
Ґльорія Пашен, заступниця 
головного предсідника, 
інж. Анатолій Дорошенко, 
головний контролер, і Гe^ 
лен Олек^Скат. головна рад 
на. 

Рочестерська Округа, яку 
очолює головний радний 
Володимир Гаврнляк, а шь 
чесним головою є Констаїь 
тин Шевчук, матиме свої 
збори в суботу, 5^о кві^ 
ня, в залі Українського Н^ 
родного Дому, лрн 831 Джо 
зеф авеню. Початок нарад 
назначено на год 4^ту по 
полудні. Головний Уряд під 
час нарад будуть репрезеїь 
тувати Степан Гаврнш, гсь 
ловннй організатор, і Вопхь 
димир Гаврнляк, головний 
радний. 

Округа Твердого Вугілля 
— Шамоків, яка обЧднує 17 
Відділів, що нараховують 
понад 2,000 членів, відбуде 
Річні збори в неділю, б^го 
квітня, о год, 2 ^ по полудні 
в Скрефорд мотелі прн до^ 
рогах 309^54 в Гомтавн, Па. 
Округу очолює Тимкр Бут^ 
рей, а почесним головою є 
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Українська Вільна Академія Наук у США 
Серія викладіві Профілі видатних представників 

української академічної традиції в Києві 

ДМИТРО БАГАЛІЙ 0857H932J 
Доповідач. Анна Процик 

Субота, 5^го квітня 1986 року, о 2Нй год. дня 

Валика зал я Академії — Українська Вільна Академія Наук у США 

206 West 100th Street. New York. N.Y. 10025 

Пласт J— Організація Української Молоді 
Окружна Таборова Комісія 

„ П И С А Н И Й К А М І Н Ь И біля Клівленду, Огайо 
повідомляє, що слідуючі 

ПЛАСТОВІ ТАБОРИ 
відбудуться на „ПИСАНОМУ КАМЕНГ 

від S r̂o липня до 26^го липня 1986 року 

ТАБІР для УПАДУ ПЛ. ЮНАЧОК ^ ТАБІР для УПАДУ ПЛ. ЮНАКІВ 

ТАБІР для УПАДУ ПЛ. НОВАЧОК ^ ТАБІР для УПАДУ ПЛ. НОВАКІВ 
Адреса оселі 

Camp Plast, 17030 Shedd Road, Middlefield. Ohio 44062 
Оппата за ̂ тижневий побут на таборі враз з адміністративною оплатою і оплатами 

за прогульки поза оселю виносять 225 00 долярів Для учасників таборів більше ек один з 
одної родини є передбачені знижки 

Зголошення враз з адміністраційною оплатою у висоті 10 00 дол. просимо перес^ 
лати через місцеві Пластові Станиці до дня 10 череня 19В6 р. на адресу 

MR. EWHEN NEBESH 
1949 Pleasant valley Road, Parma. Ohio 44134. Tel.i J216J 6864112 

Йслужений союзовий діяч 
оснф Сидор. Екзекутив^ 

ний Комітет під час нарад 
буде репрезентувати д^р 
Іван Флис, головний п р ^ 
сідник УНСоюзу. 

Ню Гейвейська Округа, 
яку очолює Дгр Михайло 
Снігуровнч. а почесним гчь 
ловою є відомий с о ю ^ 
вий діяч проф. Іван Телюк, 
буде мати збори в неділю, 
б^го квітня, в залі У краінс^ 
кого Народного Дому, при 
961 Ветерсфілд авеню. Гарт 
форд Конн., о год. 130 по 
полудні. Екзекутивний Ксн 
мітет під час нарад буде 
репрезентувати Уляна Дл^ 
чук, головний касир. 

Округа Ютика І— Снра^ 
кюзн буде мати свої збори в 
неділю, б^го квітня, в залі 
Українського Народного 
Дому, при 1317 ВестФаетте 
вул. в Сиракюзах. Початок 
нарад назначено на год. ^^ 
шу по полудні. Округу, яка 
об^днує 14 відділів, що кара 
ховуют 1.700 членів, очолює 
Іван Чопко, а почесним п^ 
ловою є почесний член r v 
ловного Уряду Володимир 
Запаранюк. Під час нарад 
Екзекутивний Комітет буде 
репрезентувати Степан 
Гавриш, головний органи 
затор. 

Також в неділю, 6Чо гві^ 
ня, буде мати свої збори 
Олбанська Округа, яку очо^ 
люс Павло Шевчук. Наради 
відбудуться о годині Змн по 
полудні в залі Українського 
Клюбу, прн 402 2^та вул., 
Вотервліт, Н.Й. Головний 
Уряд під час нарад буде 
заступати Володимир Квас, 
головний радний. 

Під час нарад у згаданих 
Округах в першу чергу бy^ 
дуть звіти членів Управ та 
Контрольних комісій, ди^ 
кусії над звітами, а відтак 
вибір керівних органів на 
біжучнй рік. Участь в нapa^ 
дах зг їданих Округ повинні 
взяти всі відділові урядовці 
і обов^зково обрані д е л е ^ 
ти на ЗІчпу Конвенцію С ^ 
юзу. 

Члени Головного Уряду 
у своїх доповідях будуть 
інформувати присутніх про 
всі ділянки проведеної пpa^ 
ці Союзу в минулому пергог 
конвенційному році. При 
тому поінформують пріь 
сутніх про загальний плян 
праці на біжучнй рік, як 
також заторкнуть справу 
підготовн до Зічм Конвен^ 
ції, яка відбудеться в травні 
в Дітройті. 

Дуже важливою справою 
під час нарад буде обговсн 
рення та схвалення органь 
заційного пляну праці в 
передконвенційну часі, а 
саме, придбання 1,500 нових 
членів до ЗІ—ої Конвенції. 
Ця мета буде осягнена лише 
тоді, коли всі делегати по 
своїй можності придбають 
по кілька нових членів. 

Новообрані управи О ^ 
руг також будуть радити 
над планом відбуття Сокь 
зових Днів чи інших імпрез, 
щоб виказати братську 
діяльність, яка є зараз дуже 
важливою для братських 
союзів. 

В Чикаго відбудеться виставка 
творів Т. Вир emu 

Чикаго. — В днях 1 1 ^ 
ІЗ^го квітня цр., відбудеться 
заходами 29^го Відділу Co^ 
юзу Українок Америки пио 
тавка образів Темістокля 
Внрсти, українського мис^ 
ця з Парижа. 

Відкриття виставки окь 
будеться в п^ятницю 1^0 
квітня в год 8^ій вечора, в 
Домі Сеньйорів, при 2355 
Вест Чикаго авеню. В cyбo^ 
ту, І2^о квітня, тамже о 
год. 7.30 вечора маестро 
Внрста матиме доповідь, 
ілюстровану про зірками. 

про українських мистців у 
Франції. 

Т. Вирсіа ролом Ї Буко^ 
вини Студіював він в 4cfH 
нівцях, Букарсшті і в Паріь 
жі. Він мас за собою ряд 
виставок, групових та ин 
днвідуальних, не лише в 
різних країнах Європи, але 
й в Амсрииі. Канаді, Японії 

Його твори замітці cnt^ 
ціяльною технікою ре.тьо 
фу. яка надає кольорам пргь 
никливих металевих нюаїн 
сів 

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА стейту Ню Джерзі внесла 
прохання до Верховного Суду, щоб відновити сгентовий 
закон, яким дозволяється на хвилину мовчанки в публїч^ 
них школах Верховний Суд рішив, що чекатиме з своїм 
рішенням до СЛІДУЮЧОГО року. 

Висвітлять фільм 
,,їїязень Христаради99 в Баффало 

похорони Патріяр.ха Йоси^ 
фа Сліпого 

Перший сеанс в суботу 
буде показаний в Українсь^ 
кому Народному Домі, при 
205 Мі літа рі ровл. о гол. 6̂  
ій вечора, в неділю в Украї^ 
ському Народному Домі 
.JlHinpo^, при 652 Дженнссі 
ВУЛ..о гол 4чй по полудні. 

Студентський клюб в Ню Йорку 
висвітлює фільм „Жнива розпачу99 

НюЙорк Український 
Стл ІЄН КИЙ Клюб прн 
КО.ІЮМЬІІ iOMj ^нiвcpcи^ 
іеті в Ню 1U рку висвітлив в 

шеділок, З ^ г о березня 
її р . документальний фільм 

і про Великий голод в УкраЬ 
ні у роках 193203. п. н. 
..Жнива розпачу^. 

Як відомо, цей фільм в ^ 
і копаний в Канаді у 1984 

ропі досі отримав вже сім 
нагород та внрізнень на 

І різних міжнародних ф іл^ 
1 мових фестивалях та пoкa^ 

зах в ЗСА. Каналі та Eвpo^ 
m 

Фільм ..Жнива розпачу^ 
буде висвітлений у Ліман 

авдиторп. що міститься у 
Барнарл коледжі н Колюм^ 
бійському університеті в 
будннкч Л ітштул при Клер 
w чт вулиці між 1 16 а 120 
вулицею Іахі І Пояснення 
до фі.тьич іл іасть Віктор 
Рудь. шо і r nop і н на тором 
висвітлюеап я иього доку^ 
ментальною фільму на тс^ 
рені іі ^ 

Ппч ок прої рами о год. 
7ЧЇІ в чора Український 
Студсн ІСЬКНІ К.Іиіб cпoдi^ 
Вї є гься uro висвп ення при 
т ні не .інше американсь^ 
KID K M раїнських 
СІ УДГЧ .И 

Централя Українського Національно 
Державного Союзу та Головна Управа 

УНДС у США 
ділиться сумною вісткою з Членством УНДС І ДІАСПОРІ 

та Українським Громадянством 
що 20.го березня 1986 р. а Ню йорку відійшла у Вічність 

на 7^му році життя 

бл. п. 

МАРІЯ САМОЙЛІВ 
з дому КОРОЛЕНКО 

шдовв по полковником Армії УНР Петрові Самойпіи, голова 
Контрольної Комісії УНДС в США 

ш 

Опечаленій Poди^^ иносимо наші сердечні співчуття 

І П А ЇЙ ПАМ ЯТЬ 

Президія Централі та ГУ УНДС 
у США 

„Вілледж 
Войсп... 

їЗакінчення зі crop 1J 

було таким ясним, як пише 
В. Бандсра і покликусться 
на спомин німецького ген^ 

?ала розвідки Райнгарда 
елена. в яких цей пише, що 

Бандсра був членом його 
розвідки вже після війни 
Закінчує Дж. Конасон свою 
відповідь такими словами 
„Акція емігрантів за cкacy^ 
вання ОСІ. діяпазон якої 
сягас від божевільної ло 
хитро антисемітської, г пуб 
лічно зареєстрована і впoв^ 
ні задокументована Cвiтo^ 
вим жидівським конгресом 
і Лігою проти з несла в лн^ 
ввнням. 

Не зважаючи на сторонніь 
чу відповідь амернканськч^ 
го журналіста з ..Вілледж 
Войс1 . українські читачі 
повинні і далі реагувати на 
знеславлювання українців 
правдивими фактами 

54.ий Відділ ООЧСУ в Ґлен Спей, Н. Й. 
в тноомому смутку повідомляє своїх Членів І всю Громаду, що дня 13 го березня і98бр.. 

відійшов у Вічність наш Дорогий ДРУГ 

бл. п. 

t 
ЯРОСЛАВ ПЛЕСКУН 

олова S4 го Відділу ООЧСУ а Ґлен Спей, Н Й 
ХОРОМ чіабувся 18 го березня 1966 p., на українському квтопииьяомі ивмнтарі 

. і НІ іа t , емгттонбурґу, Н И 

Ьопом опечаленій Дружині Донці 1 усій Родині Покійного складаемс naaj глибокі 
співчуття. 

УПРАВА 

ЮВІЛЕЙ 50РІЧЧЯ 
Валентина Мороза 

відбудеться 

в неділю, 2С^го квітня 1986 року 
в Укрвіисмсовіу Народному Домі в Торонто 

1Є1 ПитпЬмит, Торонто, Канада 
УПВОГВАІМ 

1. Літературний вечір — год З ЗО по поп 
2. Вечеря бенкет — год. в ЗО веч 
3. Неформально — товариське дозвілля 

по Ввчер 
Вступ на лпгаратурний вечір — в дол. Вступ на вечерю бен 
кет — ЗО ДОЛ. Сабо 50 дол від парні. Квиток на вечорю бен 

кет в автоматично вступом на літературний вечір 
Квитює в АРКА І ВЕСТ^АРКА ГГоронтоі. а також на замов 

лення, на адресу 
VERA MOROZ 

23 ArrnadaJe Ave.. Toronto, Ont M6S 3W7. Canada 
Що замовлення додайте чек на відповідну суму 

Деталі телефоном — 41^767^6862 
амае^амеечвь^ая^в, „J 

бл. п. 

Андрій Кашубинський 
уччг^ии Визвольних Змагань, громадський діяч Пео^мтиини 

j збудеться в середу ? го квітня 1986 р о 7 І Й год веч в і 
ntiv... Імгвим , л ч vijsant Avenue L ̂  .^ N^1 

1 Ь. вшбуде^ vCH і четвер. З го ЧВІТНЯ 1966 D . о год. 9 Ї0 ранку ІЬОҐС 
.M^BW в вяка, Kpef ^ е п я в Нюарку, Н. Дж я идтан на ц і и н ч г 

v ^ ох Сич 
донькя НА А І І К А ШАРАНЄВИЧ 
я і JKV 

MO р І5Я ТОМКІВ з мужем БОГДАНОМ 
ІРИНА КСХ ІР у БЯК З мужем РОМАНОМ 

4 U.R s оратаниці СТЕФАН г у к і поньхою Д А Р И Н О Ь 
І ^.ужем РОБЕРТОМ і дітьми 

О і в ш ч о . ^ 1 1 ^ м н КАШУБИНСЬКИЙ J родино^ 
^ОЗТвИНііІ 

^ГИ^Л КАШУБИНСЬКА 
vEOA UFTEnbCbKA з мужем РОМАНОМ і .м^вмь 

ПОВІСТКОЮ 
сеержиа СПАВА ХОМУТНИК З родимок 
Лкнтчц і папьшв Родина в Америці и України 

я чпадят пожертви на Гарвардський Провал 1 ^сяхо 
Хри иення України або інші добродійні ЦІЛІ 

r J92C . jst Si N Ь Apt 203. St Petersburg Fl 13703 

^ ^ . ч ц 

заве^ 
javen 

.UO і 
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СВОБОДА, СУБОТА, 29^0 БЕРЕЗНЯ 1986 4.60. 

Веселих Святі 

КОРИСТАЙТЕ З ПОСЛУГ 
ЦБУП „МЕТАМ 

Повідомляємо українське громадянство, а зокрема нашу 
м і гсдь та зголошених КЛІЄНТІВ, що 24^о лютого ц. р. Ц е ^ 
тральне Бюро Українських Подруг .МЕТА11 перенесено до 
Українського Освітньс^Культурного Центру та під його заряд 

Бюро УОКЦ є відкрите шість днів у тижні від ̂ о і год. вранці 
до ^ о і год по полудні Там можна кожночасно особисто 
або телефоном понагодовувати ген справи зв язані з , . r v^ 
ТОКХ Всі потрібні інформації на бажання уділює окрема 

компетентна бюрова сила 
Адреси ЦЬУП V E T A v 

ММЕТАЯ — Ukra in ian Educat ional and Cu l tu ra l Center 
700 Cedar Rd.. Phi ladelphia. Pa. 1 9 1 1 1 

Tel.i C215J 663 1166 

0 ВУІ В УКРАЇНСЬКОМУ ПАНТЕОНІ ^ C A B T Б A B H Д БРУКУ, Н.Дж. 
знаходиться 

Українська Кредитова Кооперативе 
СВ. АНДРІЯ 

де можете, на дуже вигідних умовах 
в ВІДКРИТИ КОНТО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО 

ФОНДУ flRAJ 
в СКЛАДАТИ СВОЇ ОЩАДНОСТІ які забезпечені до 

К ХХХООдол 
t ПС ІИЧАТИ НА РІЗНІ ПОТРЕБИ ^ авта, хати, землю й ІНШІ. 

щоденного вжитку, речі. 
Щадіть сьогодні в українській установі на завтрішній день — 

собі Й СВОЇМ ДІТЯМ. 
Ь дкрито віаторок^ятницяп 9 00 до 3 00 дняі 

четоерг б 00 до 8.00 aes.j суботаг 10 00 до 12 00 дня 
Теп.г 201 46^9087 

Х й О О О О О в Ц 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБОРОНИ ЗСА і Сі АйЕй почали 
застосовувати тактику свідомої дезінформації, щоб ввести 
Совстський Союз в оману. Ця тактика стосується деяких 
військових програм, зокрема створення протиракетної 
оборони з елементами космічного базування, бомба^ 
дувальника типу ..Стедт^ і нового винищувача^омбаг^ 
лувальника морської авіяції. Американські військові 
чиновники багато років спостерігали, як успішно корио 
тусться такими методами Совстський Союз і нарешті 
прийшли до висновку, що і ЗСАскористаютьвідрозповсю 
дження дезінформації про свої секретні військові новинки. 
Нова тактика буде включати повідомлення для преси 
неправдивих даних про військові літаки та іншу військову 
техніку, а також публікуванну перекручених секретних 
інформацій під виглядом такої, що випадково попала на 
сторінки преси. 

ЗВИЧАЙНІ РІЧНІ 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

членів Української Федеральної 
Кредитової Кооперативи 

?? САМОПОМІЧ11 

у Філядельфії, Па. 
відбудуться 

у неділю, б^о квітня 1986 p., о год. 2Чй по пол. 
в зелі Українського Культурнс^Ос^Ітнього 

Центру у Філядельфії, Па. 
700 Cedar Road 

Друкарня СВОБОДИ 
прийме на постійну працю 

Р О Б І Т Н И К А 
до висилки газет та інших 

друкарських робіт 
Години праці від в^оі до 4 ЗО по пол. 
Знання української мови обов язкове. 

Добрі умовний праці і бонсфіти. 

Голоситися особисто 

SVOBODA 
ЗО Mon tgomery Street в Jersey Ci ty. N.J. 07302 

Ten.r f 2 0 l j 4 3 ^ 0 2 3 7 

і рядку нарад — Звіти Дирекції, Контрольної і Кре^ Я 
м ю і оибір З ^ х членів до Дирекції і одного члена Ш 

1 звої Комісії І 

н 
ди ю 
до Кре 

Г^^ І т^аиія ^ год Ь ш а п о п о л ІЛотрібно мати зі собою 
щадми^у нижкуі 

Післп зборю ПЕРЕКУСКА 

Окружний Комітет Відділів УНСоюзу 
в Ню Гейвен, Конн. 

ПОВІДОМЛЯЄ. ЩО 

в неділю, б^о квітня 1986 p., о год. 2 ЗО по пол. 
в залі Українського Народного Дому 
при 961 Ветерсфілд Авеню, ГАРТФОРД, Кони. 

відбудуться 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
з так,^.ч г і , опком нарад 

1 відкриття і вибір Президії 
2 Відчитаний протоколу з останніх Загальних Зборів 
3 Зви Управи і Контрольної Комісіі 
4 Дискусія над звітами 
5 Уцінення абсолюторк уступаючій Управі 
6 Вибір нової Управи і Контрольної Комісії 
7 Доповідь УЛЯНИ ДЯЧУК головного касира УНСоюзу 
8 Запити до представника УНСоюзу 
9 Затвердження лляну праці на 1986 рік 

Ю Внески і запити 

До участи в яких запрошені і зобпв язані секретарі В ІДДІЛ ІВ , 
члени Окружної Управи та делегати на ЗЬшу Конвенцію нa^ 

ступних В І Д Д І Л І В 

12 23 52. 59. 67. 101. 253. 254. 277. 350. 370. 
387. 390, 414 

У зборах в ізьме участь 

У л Я Н а Д Я Ч У К , головний касир УНС 

За ОКРУЖНУ УПРАВУг 

Д ^ Михайло Сиігурович 
голова 

Григорій Ґіна 

Проф. Іван Телюк 
почесний гопова 

Тлрас Слиаінський 
tfpvrdO касир 

Комітет Оборони Української Спадщини 
та 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

закпикають Вас 

СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ 
на його працю та акції дня 

і 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 
П о б о р ю в а н н я о ч о р н ю в а н н я та з н е с л а в л к ^ 
^ а н н н у к р а ї н ц і в 

3. О б о р о н и г р 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 п р о с и м о пересипати чеками, або n o u r 

йми переказами 

Ukrainian Heritage Defense Fund 
c^o U k r a i n i a n N a t i o n a l A s s o c i a t i o n 

3 0 M o n t g o m e r y S t ree t . J e r s e y Пі?, N J 07302 
враз із виповненим вир і з ком иього заклику 

Т і р о с и м о лопати суму пожертви ш г їм я п р ^ 
вище та адресу 

Сум і пожертви S 

їм я та пр ізвище 

число дому , вулиця 

Окружний Комітет Відділів, УНСоюзу 
Ютика^Сиракюзи, Н. Й. 

7N 
ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО N 

в неділю, б^го квітня 1986 p., о год. 14й по пол. 
в залі Українського Народного Дому 

1317 West Fayette Street. SYRACUSE. NY. 

відбудуться 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
Окружного Комітету Відділів УНС 

ЮТИЦЬКО.СИРАКЮЗЬКОЇ ОКРУГИ 
НА ПОРЯДКУ НАРАДг 

1. Відкриття 
2 Вибір президії 
3. Вибір Номінаційної Комісіі 
4. Відчитання протоколу з попередніх загальних зборів 

і його прийняття 
5 Звіти членів Управиі голови, секретаря і касира 
6. Звіт Контрольної Комісіі 
7 Дискусія над звітами і уділення абсолюторіі уступаючій 

Управі 
8. Вибір Управи і Контрольної Комісіі на 1986 рік 
9 Доповідь СТЕПАНА ГАВРИША. головного організатсн 

ра УНСоюзу 
10. Дискусія 
11. Затвердження лляну праці на біжучий 1986 рік 
12 Внески, запити і закриття зборів 
До участи в зборах зобовязані члени Окружної Управи. 
предсідники. секретарі, касири, делегати на З^шу К о н в е ^ 

цію й інші урядовці відділових Управ, а самеї 

2 1 . 38. 39. 58. 121. 192, 202, 215. 283. 271 . 283. 317. 

330 і 484 

У зборах візьме участь 

Степан Гавриш, голосний організатор УНС 
За ОКРУЖНУ УПРАВУї 

Іван Чопко Володимир Заларонюк 
гопова почесний гопова 

Микола Велич Ярослав Сенишин 
касир секретар 

а^оооооовооооооооФФввооооор^воооо^оді 

НеМа то як 

на 

місцевість стеит поштовий кол 
ютшкшашаашшшшш 

C O Ю З І В Ц І 
Оселі Українського Народного Союзу 
Найкраще місце відпочинку і вакацій 
в Кетскильських горах біпя Кергонксону, Н. Й. 

ЛІТНІ КУРСИ, ТАБОРИ 
на СОЮЗІВЦІ 1986г 

ТЕНІСОВИЙ ТАБІР ^. 22 червня — 2^о липня 
Для хлопців і дівчат у віці 12И8 р. 
Прохарчування і нічліг 

S180.00 ічлени УНСоюзуї 
1210.00 Іне^лениі 

Оплата за навчанню S60.00 

ХЛОГТЯЧИЙ ТАБІР — б.го липня — 26.ro липня 
Розваговий табір для хлопців у віці 7^2 р. 
Прогульки, плавання, різні гри, навчання 
співу українських пісень й українського н ^ 
родного побуту 
Тижневсг S100 00 ічлени УНСоюзу^ 

S120.00 їн^члени УНСоюзуї 

ДІВОЧИЙ ТАБІР — б.го липня — 26.ro липня 
Програма і ціна така сама як для хлопців. 

КУРСИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ТАНЦІВ 
27.ro липня — 9.го серпня 

Інструкторі Рома Прийма.Богачевська 
Навчання традиційних народних танків для 
початкуючих й заавансованих танцюристів. 
Число курсантів ограничене до 60 учнів. 
Прохарчування і нічліг 

S195.00 їчлени УНСоюзуІ 
S225.00 іне^пениї 

Оплата за навчання S100.00. 

За дальшими інформящями. прошу звертатися по Управи 
Союзівки^ 

Soyuzivka UNA Estate 
F o o r d e m o o r e Rd., Ke r t i onkson . N.Y. 12446 

f914J 626.5641 

ПРЕДСТАВНИКИ СВІТОВОГО жидівського конгресу 
передали австрійському урядові додаткові обвинувачуючі 
документи проти колишнього секретаря Організації 
ОбЧгднаних Націй, а тепер кандидата на президента 
Австрії Курта Вальдгайма. Речники згаданого конгресу 
заявили, що нові документи, частина яких була знайдена в 
югославських державних архівав, свідчать..що К. Вальд. 
гайм був замішаний у вбивства цивільних осіб в Сербії, бо 
на одному з документів є виразно зазначено „вбивство^ і 
вимога для видачі його югославським чинникам. Крім 
того речники жидівського конгресу с в посіданні докумен. 
тів. які вказують, що Вальдгайм був нацистським воєнним 
розвідником. Конгрес закликає теперішнього генерально, 
го секретаря ОН Равіе Переза де.Куеяра передати 
персональні документи К. Вальдгайма австірйській 
прокуратурі. Пресовий секретар Вальдгайма Герольд 
Крістіян заявив, що нові обвинувачення с абсолютно 
безпідставними і неправдивими. Вміж часі Сімон Візантель 
заявив, що К. Вальдгайма повинні видати Югославії на 
сул. 

ШІСТЬ ШВАЙЦАРСЬКИХ банків заморозили конта 
колишнього президента Філіппін Фердінанда Маркоса і 
дали змогу новому урядові президента Коразон Акіно 
накласти руку на майно Маркосів. Таке потягнення 
Швайцарія зробила тільки тому, що в Европі поширюва. 
лись чутки, що кілька мільйонів долярів, здепонованнх 
Маркосом у банках Швейцарії будуть перенесені до іншої 
країни. Европейські фінансісти не усі погоджуються з 
потягненням Швейцарії, бо воно нарушує недотрокаль. 
ність системи конт у закордонних банках багатьох інших 
осіб, які колись займали урядові становища в багатьох 
країнах. 

Україна... 
іЗакінчення зі стор. 2J 

жити окупантам й активно 
боротися за вдержання р о 
сійськочювєтської імперії і 
комуністичного режиму, 
якби ні останні опинилися 
напередодні упадку. 

Питання, яке повинно нас 
гостро цікавитиг як будуть 
поводитися вираховані на. 
ми категорії українців на 
батьківщині в момент захи. 
тання або й упадку совстсь. 
ко.російської імперії? Мож. 
на майже з певністю при. 
пустити, що не тільки перші 
три, але й четверта катего. 
рія активно стануть до бо. 
ротьбн за відновлення са. 
мостійної і соборної держа. 
ви. Так само існує можли. 
вість, що в той рішальний 
момент і гГята категорія не 
буде битися за режим, а 
проти нього. І тоді залиша. 
ється наголовнішим знаком 
запитанняг яким чином мо. 
же прийти до захитання. а 
то й розвалу імперії? 

Відповісти на останнє пи. 
тання рівняється майже про 
роцтву, бо певних критерій 
ми до того не маємо. СССР 
безмовно переживає кризу, 
він захитаний і в своєму 
внутрішньому, і в зовніш. 
нвому Головним чином з 
уваги на рішучі потягнення 
політики президента Реге. 
н^ житті. Але криза режц. 
му й імперії може ще потрц. 
вати досить довго, а деякі, 
головно зовнішні обстави. 
HHf на приклад, кінець рішучої 
політики президента Реге. 
naj можуть причинитися до 
продовження агонії імперії. 

Є погляд, висловлюва. 
ний і в українській публіцис. 
тиці, що імперія завалить, 
ся, мовляв, тоді, коли рево, 
люція проти неї почнеться в 
центрі, себто в самій Мос. 
кві. Це дуже легкий до випо. 
відження погляд. Звичайно, 
якщо в Москві почнеться 
революція, то вона перски. 
нсться на всі простори ім. 
перії і тоді повториться те, 
що була в І917 році. Але ^^ 
чи можуть повторитися по. 
дії І9І7 року? Тоді револю. 
цію в Петрограді почали 
жінки, які стояли у всличез. 
них чергах по хліб, якого не 

було. Коли жінки почали, 
бунт, на них послали відді. 
ли поліції. А як поліція не 
мала досить сили, то їй в 
допомогу вислали полки 
перебуваючих у Петрограді 
вояків. Вояки прилучилися 
до бунтарів, не захотівши 
до них стріляти. 

Чи може щось подібного 
повторитися тепер в Мос. 
кві? Нинішній комуністич. 
ний провід у Москві мас 
більший досвід і більше 
сприту, ніж провід царської 
Росії. Він не допустить до 
того, щоб у Москві не стало 
хлібаї може цс бути в Києві, 
в Мінську, на Кавказі, десь в 
Самарі абощо, а не не в Мос 
кві. І в Москві стоять відді. 
ли КГБ, які будуть стріляти 
проти всіх, як їм накажуть. 

Проте, може хтось запи. 
татися, якщо так, як було 
змальовано, то яким же 
чином може прийти до упад 
ку імперії? 

Відповісти на це питання 
— це знову ж таки майже 
бавитися в пророцтва. Але 
факт є фактом, що імперія 
слабне і розхитується зсере. 
дини. Коли прийдуть якісь 
зовнішні комплікації Сльо. 
кального, а не гльобально. 
го характеру^ то імперія 
може вже не буде мати сили 
справитися з ними. Скажі. 
мо, що десь в Афіаністані 
або деінде, де аиникне по. 
дібна на афганістанську си. 
туація, почнеться бунт ар. 
мії. Або таки прийде до яки. 
хось не тільки заворушень, 
а й повстань проти СССР чи 
то в Польщі, чи знову в 
Угорщині, чи у Східній Ні. 
меччині, і якщо ці повстан. 
ня перекинуться до інших т. 
зв. сателітних держав, що 
не є виключене, а може не 
тільки до сателітів, але десь 
на Кавказ, на Туркестан чи 
в Україну і якщо в той мо. 
мент демократичний Захід 
здобудеться посилати повс. 
танцям не тільки шоколяд 
ки Сяк це було в Угорщині у 
1956 роцО, але й зброю і 
набої, то тоді доля СССР 
буде припечатана. Отже на 
нашу думку, скорше зізовні 
ніж зсередини, зокрема з 
центру у Москві, прийде до 
упадку СССР і його режи. 
му. Але, м о ^ е , будуть і 
якісь інші несподіванки, що 
їх годі передбачити. 

ІМШІІІ її mrrrj 

Рочестер, Н. Й. 
В суботу, S T O КВІТНЯ 1986 p., о год. 44 й по пол. 

в залі Українського Народного Дому 
при 831 Джозеф Авеню. РОЧЕСТЕР, Н. й . 

відбудуться 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
Окружного Комітету ВІДДІЛІВ УНС 

у РОЧЕСТЕРІ, Н. Й. 
до участи в яких запрошені і зобовязані члени Окружної 
Управи, представники Відділів та делегати на Зі .шу Кон. 

венцію наступних Blддiлiв^ 

36. 66, 89, 2 fT . 285. 289, 316, 343, 367. Т і 437 

ПРОГРАМА НАРАДі 
Відкриття 
Вибір Президіі для переведення зборів 
Відчитання протоколу з минулих Річних Зборів 
Звіти членів Управи і Контрольно? Комісіі 
Дискусія над звітами і їх прийняття 

6. Вибір Управи і Контрольної Комісії 
7. Слово члена Головного Уряду СТЕПАНА ГАВРИША. 

головного організатора УНСоюзу 
8. Запити до члена Головного Уряду 
9. Схвалення пляну праці на біжучий 1986 рік 

10. Внески і запити 
11. Закриття Зборів 

У зборах візьмуть учасьі 

Степан Гавриш, головний організатор УНС 

Володимир Гавриляк, головний радний УНС 
По Зборах буде ПЕРЕКУСКА 

Константнн Шевчук Володимир Гавриляк 
почесний гопова гопова 

Д . Прмстай Ствфан Приймак 
саиратар касир 

Україна... 
іЗакінчення зі стор. 2і 

го письменника Тімура ГаіЬ 
дара „Під афганським не. 
боммг „У глибокому урі 
поміж сірими горами стоїть 
совстський батальйон змо. 
торійованої піхоти, який 
охороняє Афганістан зі схо. 
ду Сперед ким охороняє ^ 
репортаж не кажеі. Совст. 
ський старшина Теодоро. 
вич оповідає і зформувалн 
нас і пояснили, шо на п р о 
хання демократичної рсс. 
публіки Афганістану, згід. 
но із совстсько^фганською 
у м о в о ю , ми прибули до 
братньої країни, шоб допо. 
могти оборонитись від ін. 
вазії... Аж до кордону ми 
думали, що це звичайні ма. 
неври... Нам вишукано при. 
міщення при допомозі міс. 
цевої влади, щоб ми не пе. 
решкоджали місцевому на. 
селенню, ані селянам. Все 
було б гарно, але почали з. 
з.за кордону прибувати ба. 
нди, з якими афганська цр. 
мія мусіла битися. Банди, 
звичайно складаються з 30. 
40 людей. Вони роблять 
засідки під мостами або в 
ярах, нищать мости або 
обстрілюють нас з укриття. 
Якщо йде більший відділ 
війська їсовстськогоК то 
пропускають першу части. 
ну.розвідчиків і охорону, а 
потім обстрілюють відділ і 
хутко зникають. Мінують 
шляхи і обстрілюють з ку. 
леметів. 

Автор репортажу пише, 
що вже більшість „earnr злі. 
квідовано. Але в той же час 
біля Кабулю зосереджено 

ш REAL ESTATE і 
На пропаж R Е. St. Petersburg. Fla 
12.РІЧНИЙ 5 АЛАРТАМЕНТОВИЙ 

БУДИНОК 
із центральним огріванням і охо. 
лодженням. 7 паркувальмих місць. 
річний прихід S17.000. Ціна Si43.000 

Власник — 914.965.5633 
або 813 526 0105 

HELP WANTED 

ПОТРЕБУЄМО 

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ 
до приватного дому Ппатип 
і години праці за домовлениим 

Тел.і J201J 377 0739 

Р І З В Е 

^ Ukrainian 
Rest arrant 
О Caterers 

132 2nd Av i . f8 t t j 
M.Y.. f.Y. 10003 

212^336765 
— PRIVATE PAJTUES — 

Chnrttninfl . Qraduacm 
Showtn ^ Widdmft 

А Л П І У І Г М П М 
Mtatinp and Wjk.fi 

Ф BUSINESS SERVICE a 

ГРОШІ до СССР 
1 РУБЕЛЬ 

ВКЛЮЧАЄ ВСЕ 

S1.85 
ІВКЛЮЧФМІ досгам і ибппвченмяі 
ІМініщгкмс іамоалсммя — ЗО руб j 
Ціни іідлоаідеють нинішньому к,р. 
coal ІиоммноІ илюїн і підлягають 
OyAf аким оподлгжуааиням І імінам 

що можуть статися до аручвииа 

О Ф І Ц І Й Н І ПЕРЕКАЗИ 
ВСІ П Л А Т Н О С Т І П О В Н І С Т Ю 

ГАРАНТОВАНІ 
ВАМ П О С И Л А Є Т Ь С Я РОЗПИСКА 

ЛІЦЕНЗОВАНІ І ЗАБЕЗПЕЧЕНІ 
ЗАПОРУКОЮ 

GRAMERCY 
SHIPPING, INC. 

744 Broad Street 
Newark, N.J. 0 7 1 0 2 

Est. 1347 

Р І З Н Е C 

ПАМЯТНИКИ 
і різних гранітів, с п і й м о на 
цаинтаряж с і . Андрія ш Баамд 
Бруку св Духа а Гемптомбур^ 

гу. та інших 
ВІДОМА СОЛІДНА 

ФІРМА 

Cypress Hills 
Monuments 

Власник — у кра їнець 
В О Л О Д И М И Р 
Б І Л Я Н С Ь К И Й , 
К М.КАРДОВИЧ і 
О. ЛОБАЧЕВСЬКА 

800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. N Y 11208 
Tel .^718J 277 2332 

Відкрито можного дня. а субо 
ту включно, аід 9 5 по поп . а 

неділю еід 10 4 по поп 
На важамня і для вигоди ипісн. 
таа рало іаіаиао до Вашого 
аоаау і пуосагтеааи й n̂ ot̂ aдâ aĴ и. 

двалиять тисяч повстанціві 
Війна в Афганістані йде 

вже сім років, і Москва псп^ 
рапила переконати Захід, 
що вже давно в Афганістані 
6VB би сиокій. якби не ЗСА. 
.ГІравдіГ пише, шо Coвeт^ 
ськнй Союз хоче мирної 
розвозки конфлікту, але не 
і місцевими повстанцями, а 
чомусь... тільки з А м е р ^ 
кою. Отож, мовляв треба не 
припинити збройну oкyпa^ 
нію Москвою Афганістану, 
але ..BUHcmmr ті нeпopoзy^ 
міння, які постали навколо. 
Мас припинитись не з б р о ^ 
на окупація Москвою, але 
якась ,.агрссія,,

1 себто всі 
форми втручання у внутрі^ 
шні справи. Ким? 

Зрештою. вияснилося, 
що воно такс „агресія 3CAW. 
..Голос Америки^ висилає 
повідомлення до Aфгaнic^ 
гану. „Правда^ пише, що цс 
тільки ЗСА виступають у 
ролі .,iнтepвeнтa^ , проти 
..суверенної держави^ і luл^ 
ком ігнорують МОЖЛИВОСТІ 
ПОЛІТИЧНОЇ рОЗВ^ЗКИ KOHOjb 
лікту. який витворився ДOB̂  
кола Афганістану. 

А тут ще „безпека^ Укpa^ 
їнн. 

Comaajn. 
І м Т м Г і т а л І 

?б First Avenue 
Tel l?1?l 473^3550 

New York. N Y T0O09 
НОВА АДРЕСА „АРКИм і 

26 Перша Авеню, ріг 2 ^ 1 вулиці 
в Ню Йорку, Н. Й. 

11 Е,ьг 7 ̂  .тдтг чМЙі і w4ĵ  nv.toooj 
УКРАЇНСЬКІ КАРТКИ. 

коли пивитось на них. тс здається. 
що помп просяться щоб їх купити 
Цо картки йрослаои Сурмач, 30 за 

S15 00 Надаються ма осі оказії 

Ф НА П Р О Д А Ж ф 

КОБЗАР 
ПОВНИЙ І Л Ь К С У С ^ 2 7 Д . 

N. S. CZARTORYSKY 
200 East 5th Street 4 В 
New York. N.Y. 10003 

^ SERVICE Ф 

UKRAINIAN 
TYPEWRITERS 

аЧо other languages complete line ol 
jMiee machrnes SequfprnenT 

JACOB SACHS 
251 W 98th St 

New York. N Y 10025 
Tel J212J 222 6683 

7 days a week 
From 8 a m ^ 1 l a m and nights 

^ FUNERAL D1RECTORS ^ 

U K R A I N I A N ЇЇ8 N A T I O N A L 
FUNERAL Щ SERviCL 
Український Національний 
Цвинтар^ам ятмик пoлa^ 
годжують асі справи пс^ 
а^зані з похороном і пo^ 
хованням а ЗСА. 

4111 Pensylvania Ave..^E 
Washington. DC. 20746 

Tel.i C30D 568 0630 ^ Days 
t 3 0 D 855 8864 ^ Sat.. Sun.. 

Eve. ft Holidays 
MA1L РО ВОХ 430 

Dunkirk. MD 20754 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 

о B R C ^ . BROOKLYN. 
NEW YORK і О К О Л И ^ Х 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

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

f 2 ^ 674 2568 

LYTWYN ft LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обспуга ЩИРА , ЧECHA^ 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey 
Такох займаємося пожорс 
нами на ааимтарі в Ьавмп 
bpy^v і перенесенням Тшн^ 
них Останків з езних країн 

евпу 

UN10N FUNERAL HOME 
1600 Sluyvesant Avenue 

tcorner Stanley Terr ̂  
UN10N. N J. 07083 

C20D 964 4222 

SENKO 
FUNERAL HOME 

213 Bedford Ave . Brooklyn. NY. 
12121 388 44,16 or 1516J 481 7460 

HEMPSTEAD 
FUNERAL HOME 

89 Peninsula Blvd.. Hempjtejd 1.1 
24 HOURS A OAT. 

ГЧ 

ш M . ^ t 


