
„Моя ціль — передати нашу 
культуру через спів' 

Вінніпег, Май. (Н. BopoH– 
ка). – Перебуваючи недаВ" 
но у провінційній столиці 
Манітоби – Вінніпегу, нас 
зацікавила молода співачка 
Люба Білаш, яка недавно 
видала свою другу платівку 
п.н. „Люба Білаш". 

Л. Білаш – це українка 
канадійка четвертого noKO– 
ління, яка співає від малої 
дитини. „Ми почали anep– 
шс неформально співати 
вдома з татом по вечері". 
Відтак Л. Білаш співала в 
Пласті, де належала до квар 
тету. як солістка enep– 
ше виступила на (pec– 
тивалі в Даффині. Співала 
вона також в хорі катсдрн 
свв. Володимира і Ольги, в 
квартеті „Рута" і „Тирса". В 
1975 році їздила з квартв" 
том і хором катедри до 
Европи, де брала участь у 
численних виступах. Keap– 
тет виступав також по MIC– 
тах в Канаді. Крім учас" 
ти в квартетах і хорах, Л. 
Білаш провадила кварте" 
том „Троянда". 

Перша платівка, на 
якій співала Л. Білаш. 
була платівкою колЯ" 
ДОК ХОру СВВ. ВОЛОДНМИ" 
ра і Ольги, на якій Л. Білаш 
співала в дуеті і з хором. На 
англійській платівці Стен Ку 
бічек вона співала т.зв. „back 
vocals". 

Перед своєю найнові" 
шою платівкою „Люба Bi– 
лаш" співачка видала одну 
платівку і одну маґнетофон 
ну стрічку для дітей. 

Перша платівка „Вінок діто 
чиХ пісень" вийшла в 1982 p.. 
а стрічка вийшла під тою 
самою назвою в 1983 році. 
..Батькам сподобалось Kpa– 
ще ідея стрічки, тому що 
діти могли самі включати 

Л. Білаш видала ці дві 
дитячі платівки з допомО" 
гою братової Оленки Білаш 
головно для двомовної про 
грами в Канаді, в якій вона 
вчить садочок і першу клясу 
..Ми вишукували пісні за 
гемами для дітей в двомов" 
ній програмі. Наш народ с 
цуже багатий тим, що с 
багато пісень і багато eip– 
шів. Ми вишукували також 
вірші, і я склала музику або 
вживала народні мелодії до 
гих віршів і гак створила з 
них пісні для дітей". 

Л. Білаш уже сім років 
вчить в українськО”англійсь 

Люба'Білаш 

кій двомовній програмі. 
Платівка дуже багато допо" 
могла учителям і дітям у 
навчанні. „Спів є дуже важ" 
ливий з дітьми, тому що 
діти дуже скоро навчаться, 
якщо людина з ними співає і 
вчить їх концепти – я вчу 
концепти через спів. Вони 
скорше вчаться через спів, 
бо кажуть, що музика є 
інтернаціональна мова. їм 
легше так вчитися мови". 

Л. Білаш бажала BH– 
дати свою платівку джазо – 
вих пісень з України, але 
додати до того свій смак. 

Цю платівку видано взИ" 
мку 1985 року п.н. „Люба 
Білаш". Усі пісні на ній є 
оригінальні. „Я сама BH;W– 
ла цю платівку з підтриМ" 
кою і поміччю музикантів". 
Між цими музикантами 6y– 
ло багато талановитих MO– 
лодих людей, які вклали 
працю в платівку. Між TH– 
ми були: автор слів до біль 
шости пісень Леонід Ba– 
щун^ автор „Квіточки" – 
Віктор Шкаврнтко, автор 
,,Пави" — Галя Столяр, 
музику до усіх пісень склав 
Тарас Хлиста. Дитячий хор 
який можна чути в пісні 
„Хрещення", організувала і 
диригувала учитилька з 
школи Непорочного Cep– 
ця Діви Марії. Дарія Білаш. 
Пісню „Капелюх", яку nep– 
ший раз можна почути на 
цій платівці, Л. Білаш npn– 
везла з собою з України. 
Цю пісню написав відомий 
передчасно померлий yKpa– 
ЇНСЬКИЙ КОМПОЗИТОР ВОЛО" 
димир Івасюк. 

(Закінчення на crop. 3) 

ПАПА ІВАН ПАВЛО 11 
ВІДВІДУЄ КОЛЮМБІЮ 

Богота, Колюмбія. – Cio– 
ди прибув у вівторок, l–ro 
липня 1986 року Папа Іван 
Павло 11 На тижневі відві" 
дини Південної Америки. 
Президент Колюмбії Белі" 
саро Бетанкур привітав fio– 
го тепло на летовищі, а 
маси людей обсадили де" 
В'ЯТЬ МИЛЬ ДОРОГИ З ЛЄТОВИ" 
ща до катедри, що містить" 
ся у місті. Минулого року 
у листопаді біля цієї катедг 
ри відбувалися завзяті бої 
поміж військовими відділа" 
ми і марксистськими noe– 
станцями. Але на приїзд 
Папи настрої в столиці Ko– 
люмбїї були спокійні та 
радісні і цей приїзд є для 
населення поєднаний із na– 
дісю на спокій та кращі 
життєві обставини. На це 
була звернена також перша 
публічна промова Пали в 
часі зустрічі із політични" 
ми і економічними ПрОВІД" 
никамн країни, який сильно 
атакував відношення замож 
них економічно країн до TB– 
ких бідних, як саме в Пів" 
деннїй Америці. 
Папа остеріг сильні eKOHO– 
мічно країни, що npo– 
блема Третього світу не 
може бути розв'язана натне 
ком на плачення боргів, 
які, зокрема є дуже великі в 

Південній Америці. Слова 
Папи були дуже гострі і він 
критикував капіталізм і HC3– 
РОЗУМІННЯ ПОТреб НСрОЗВИ" 
нених економічно націй. 
Рівночасно Папа Павло' 
Іван 11 у своєму першому 
публічному виступі в Ko– ' 
люмбії гостро заатакував 
тероризм, який на його дум 
Ку, у ПрОТИЛеЖНОСТІ ДО ЛЮ”Л 
бови, виступає тепер у pi3– 
них місцях світу та ширить ' 
лише страх і смерть. На 
думку Папи тероризм має 
свої коріння в політичнихі 
економічних обставинах, 
які поглиблюють ідеологіч 
ні розходження. ВІН 3 прНЗ" 
нанням прийняв спроби пре 
зидента колюмбії B.Bera–– 
нкура переговорювати з 
повстанцями в цій країні. 
Між іншим, найсильніша 
група повстанців відома під 
назвою M–19 проголосила 
перемир'я на час відвідин 
Папи і навіть запропонував 
ла зустріч своїх провідшь 
ків з Папою, але він на це не 
погодився. 

У СВОЇХ ТИЖНеВИХ ВІДВІДН" 
нах Папа плянує також no– 
їхати на місце, де минулого 
року i3–3a вибуху вулькану 
загинуло 22,000 людей і 
зникло ціле місто , що Ma– 
ло назву Армеро. 

В СССР використовують заяви 
закордоних гостей 

Кеймбрндж, Масс. (ФК 
У). — В міру того , як набН" 
рають розмаху на Заході 
зусилля для відзначення 
ІООО”ЛІття Хрищення Укра" 
їни, зростають також зуснл" 
лТг дЬвєтівг щоб BincftpHcta– 
ти цю нагоду для своєї npo– 
паганди. Хоч у СовегськО" 
му Союзі виходить мало 
публікацій на релігійні TC– 
ми, за останні пару років 
зросла кількість гарно ілюс 
трованих совєтськнх KHH– 
жечок, експортованих на 
Захід Товариством ,,Украь 
на", яке активно пропагує 
СОВЄТСЬКу ЛІНІЮ у СВОЇХ KHH– 
жечках, писаних російськН" 
мн православними свящс" 
никами. 

Одна така книжечка „Пра 
вослав'я на Україні", вида" 
на по українськи в 1985 році, 
цитує голову Англіканської 

ХІІІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЗУАДК ПРОХОДИЛИ ПІД 
ЗНАКОМ ГРОМАДСЬКОГО КОМПРОМІСУ 

Філядельфія (І. СОКІЛЬ" 
ний). – В суботу, 7–ro черв" 
ия 1986 року відбулися ХІІІ 
Загальні збори ЗУАДК”У в 
приміщеннях УСО „Тризуб" 

З б о р и ВІДКрИВ Д”Р 
Олександер Білик, прези" 
дент ЗУАДК”у, в І І”ій год. 
перед полуднем, та згідно зі 
статутом проводив ними 
цілий час. На заклик Д”ра 
О.Білика приявні делегати 
вшанували однохвилинною 
мовчанкою померлих, укра 
ЇНСЬКИХ ПОЛІТВ'ЯЗНІВ І ЧИС" 
ленні жертви ЧорнобильсЬ" 
коі катастрофи в Україні. 

До рахункової комісії пре 
дсідник зборів покликав: І. 
Криха та П. Ґенгала. ПорЯ" 
лок нарад, запропонований 
Екзекутивою, Загальні 36o– 
ри одобрили й тоді приступ 
лено до вибору наступних 
ділових комісій: всоифіка" 
ційну комісію одноголосно 
вибрано в такому складі: М. 
Кавка – голова, мгр В. 
Колінко — містоголова, 
інж. М. Борецький – ccKpc– 
тар і М. Баранецький — 
член. Статутову комісію, 
яка вже понад один рік npa– 
цювала над змінами стату" 
ту, одноголосно затверд" 
жено в складі: Д”р А. ЛозиН" 
ськнй – голова, Д”р Б. THa– 
тюк – містоголова, Д”р І. 
Скальчук – секретар, Д”р 
М. Ценко та С. Букшована 
– члени. Номінаційну KO– 

місію одноголосно вибрано 
(при двох здержаних голО" 
сах) в складі: Д”р Б. Гнатюк 
– голова. Ст. Букшована 
— містоголова, Д”р І. Скаль 
чук – секретар, та представ 
ники 4"ОХ братських ycra– 
нов: П. Тарнавський – 
УНС. інж. І. Смолій СУК 
„Провидіння" та Б. Мороз 
– УНП. Резолюційну комі" 
сію одноголосно вибрано в 

складі: Я. Куліш, О. TaTO– 
мир, М. Рудий, Р. Поттер і 
Б. Скорупська. 

До верифікації npoTOKo– 
лу попередніх Заг. зборів 
покликано: С. Вовчак, М. 
Нич і І. Крих. 

Звітування розпочав npe– 
зидент ЗУАДК”У Д”Р О. Bi– 
лик. Звіт охоплював триріЧ" 
ну каденцію, що в ній nepe– 
організовано та упрощено 
діловодство ЗУАДК”у, ульО" 
ковано фонди на BHCOKO– 
відсоткових інвестиціях, 
придбано компютер, пода" 
рунок мгра Дж. Кіндрачу" 
ка, закуплено копіювальну 
машину. 

ЗУАДК був у постійному 
зв'язку з міжнародними ха" 
ритативними організація" 
ми: Високий Комісар для 
іміграції в Женеві, „КАРЕ", 
Американський Червоний 
Хрест, Міжнародний 4ep– 
воний Хрест і Ейдженси 
фор Інтернешенел ДевелоП" 
мент при Державному ДС" 
партаменті ЗСА. Скріплено 
зв'язок зі Світовою Радою 
Суспільної Служби СКВУ і з 
етнічними харитативними 
організаціями. 

Переорганізовано теж до 
помогову референтуру ЗУ" 
АДК – у та її праця стала 
більше успішною й продуК" 
тианою. Комісія допомоги 
політв'язням провела дуже 
велику працю, завдяки її 
енергійному голові інж. М. 
Борецькому. 

Земельний Фонд ЗУАДК" 
у для Бразилії розпочав 
свою діяльність в ПрудсН" 
топільській окрузі, Парана, 
закупивше землю для май 
же 40 українських родин. Ці 
родини стали господарями 
на своїх власних господар" 
ствах. ЗУАДК переслав ДО" 
сі до Громадського Комі" 

тету Земельного Фонду ЗУ" 
АДК”У 55.000 дол. Нові no– 
жертви дальше будуть nepe– 
силані до Бразилії. В най" 
ближчому часі плянусться 
відбути розмову в бразилій" 
ській амбасаді у Вашінгто" 
ні. 

Багато труду вложено 
для призбирання конечної 
документації (понад 50 ДО" 
кументів) для nepepeecTpa– 
шї ЗУАДК”У в Агенції для 
Міжнародного Розвитку 
при Державному дспарта" 
менті. 

Европсйське ПредстаВ" 
ництво ЗУАДК”у в МЮНХЄ" 
ні та представники ЗУАДК" 
у у Відні працюють задО" 
вільно. 

Черговим звітодавцем 
був Д”р 1. Скальчук – CK3e– 
кутнвний директор ЗУАД" 
K–y. Про свою працю, як 
голови Ювілейного Комі" 
тету для відзначення 40– 
річноі праці ЗУАДК”У в 
1984 р. звітував вже на Раді 
Директорів в 1985 р. і тому 
тепер тільки передав обшир 
ний письмовий звіт секрета" 
ріятові Заг. зборів, як npn– 
логу. 

ЗУАДК утратив свій CTa– 
тус зареєстрованого члена 
,,Ейдженси фор Інтернешс" 
нел Девелопмент" при Дер" 
жавному департаменті в 
1976 p.. коли Д”р В. Ґалан, 
тодішній президент, був 
поважно хворий. Від 1979 
p., по сьогоднішній день, 
ЗУАДК робив старання, 
щоб свій статус відвоюва" 
ти. їздили делегації до Дер" 
жавного департаменту, 6y– 
лн заангажовані три адвО" 
катські канцелярії та феде" 
ральний сенатор Р. Швай" 
кер. Багато листів, багато 

(Закінчення на crop 3) 

Церкви в Канаді, отця Eq– 
варда В. Скотта, який нібИ" 
то мав сказати, що: „Тепер 
можу сміло відповісти yK– 
раїнським націоналістам у 
Канаді, що я бачив на anac– 
ні очі і переконався, щь^ 
Церква в Совєтському Co– 
юзі живе вільно, вона силь" 
на і численна". 

Д”Р Франк ріснн, заступ" 
ннк директора УкраїнськО" 
го Наукового Інституту Гар 
вардського Університету, 
написав до англіканського 
примаса, питаючись, чи він 
справді зробив таку заяву. 
Примас відповів: „Цитата, 
приписувана мені, неточна" 

Як писав Д”Р Сисин до 
примаса, „багато західніх 
ДУХОВННКІВ р о б и т ь 'ДИПЛО" 
матичні' заяви, а потім їх 
використовує совєтська про 
паганда". Такі публікації 
українською мовою націле" 
ні на погане поінформова" 
них українців закордоном. 
Англомовні видання, як 
„The Eastern OrthodoK 
Church in Ukraine" (1981) 
Товариства „Україна", cny– 
ясать для посилення фаль" 
шивої інформації західньо" 
го загалу. У них використО" 
вується ця сама тактика 
„цитування" духовників, 
які засвідчують свободу 
релігії, що її вони самі бачи" 
лн в СССР. Цитуються шве 
дські, японські, канадські, 
англійські, італійські і сирій 
ські духовникн, які буцімто 
Говорили: „Церква yCoBCT– 
ськоМу Союзі відчинена для 
всіх, що бажають до ней 
зайти"; „Відвідавши вашу 
країну, ми переконані що 
релігія свобідно практикова 
на в Совєтському Союзі" 
тощо, а Джан Маргітіч, 
декан Катедри св. Варвари 
в Едмонтоні, сказав за цита 
тою: „У нас вдома кажуть, 
що вас переслідують, але ви 
виглядаєте задоволені, а 
ваші церкви повні людей". 

Якщо є якісь сумніви про 
наміри цієї брошури, ДО" 
сить тільки прочитати дум 
ку, зформульовану і у Bcry– 
пі, і в закінченні, що „Ук" 
раїнський Екзархат с неві" 
д'емним компонентом Po– 

(Закінчвння на crop. 4) 

ХРАМОВЕ СВЯТО І 
ПІКНІК В ҐЛЕН СПЕЙ 

Ґлен Сией, Н. Й. napa– 
фіяльний уряд української 
православної церкви свв 
Петра і Павла, і сестриіпво 
влаштовують Храмове CBA– 
то і пікнік, які відбудуться в 
неділю, 13–ro липня ц.р. туї 
на площі Оселі Українсько" 
го Братського Союзу „Bcp– 
ховина". Божественна Jli– 
тургія почнеться о ГОД. ІО”ІЙ 
ранку, а пікнік о год. 12–ifi 
вполудне. На випадок ДОЩ) 
пікнік відбудеться у великій 
залі на „Верховині". 

МОСКВА ЗНОВУ МІНЯЄ ТАКТИКУ 
ПРО ЗУСТРІЧ НА ВЕРШИНАХ 

Вашінгтон. – Офіційні 
особи з Адміністрації npe– 
зидента Роналда Регена 3a– 
явили кореспондентам, що, 
не зважаючи на гострий тон 
у виступі генерального ceK– 
ретаря ЦК КПСС Міхаїла 
Горбачова у Варшаві на 
з'їзді тамошньої комуніС" 
тичної партії, в Москві 3ac– 
тупннк міністра закордон" 
них справ СССР Владімір 
Ф. Петровскі дав до зрозу" 
міння, що обидві держави, 
тобто Совєтський Союз і 
З'єднані Стейти Америки, 
повинні приготовлятися до 
розмов про чергову зустріч 
на вершинах між ПрезндеН" 
том ЗСА і совєтським ліде" 
ром, тим разом на території 
Америки. 

Речники Державного де" 
партаменту висловили зди" 
вуваня з цього приводу і 
рівночасно заявили, що Ba– 
шінгтон не отримав жадної 
формальної пропозиції з 
Москви у якій говорилося б 
про евентуальну зустріч дер 
жавного секретаря ЗСА 
Джорджа Шулца Із совєтсь" 
ким міністром закордонних 
справ Едуардом А. ШеварД" 
надзе, завданням яких було 
б приготовити програму 
зустрічі між Р. Регеном і М. 
Горбачовим. Виглядає, зая" 
внлн офіційні особи Держав 
ного департаменту, що Мос 
кві залежить на поспіху, бо 
про справу розмов на aep– 
шинах заговорили в Москві 

досить скоро і несподівано, 
тоді коли на Заході ще далі 
продовжуються розмови 
про недавній виступ Top6a– 
чова у Варшаві з атакою на 
ЗСА, головно на Адмініст" 
рацію президента P. Pcrc– 
на. 

Чарлз Е. Рсдман, пред" 
ставник Державного ;;enap– 
таменту заявив, що Білий 
Дім дещо здивований дво" 
ма суперечними пропозиція 
ми совєтськнх лідерів, які 
дуже розходяться одна від 
одної. В кожному разі, зая" 
вив Рсдман, промова М. 
Горбачова у Варшаві ніяк 
не вкладається у програму 
підготови другої вершинної 
конференції, реалізацію 
ЯКОЇ ХОЧуТЬ ПрИСПІШИТИ CO" 
вєтські чинники. 

Політичні спостерігачі і 
коментатори, покликакь 
чись на слова нового co– 
вєтського амбасадора до 
ЗСА Юрія В. Дубініна під 
час його недавньої зустрічі з 
президентом Р. Регеном 
кажуть, що він вже тоді 
оптимістично висловлював 
ся про підготовчі розмови і 
можливість скорої зустрічі 
на вершинах. Вони, no;ii– 
тичні аналітики, дораджу" 
ють Урядові ЗСА підходи" 
ти обережно до цієї дещо 
дивної тактики Москви, бо 
за нею може приховуватись 
чергова антиамериканська 
провокація. 

У СВІТІ 
ПАКІСТАНСЬКА ГАЗЕТА „Муслім" повідомила про 
втечу на Захід генерального консула Афганістану в Карачі 
База Мохаммеда. Як пише газета. Баз прихопив з собою 
дуже багато.документів про дії афганських і совєтськнх 
секретних служб. Баз провадив у Карачі досить широкий 
спосіб життя і був відомий у дипломатичних колах 
розкішними прийнгггями, на яких він любив обговорюва" 
тн „делікатні" для його уряду справи. Баз втік разом з 
жінкою і дочкою. Перед втечею він продав авто і меблі. 

В ЮГОСЛАВІЇ, НА ОСТРОВІ Бріоні. закінчилася третя в 
цьому році нарада нафтових міністрів країн ОПЕК. 
П'ятиденна нарада не видала комунікату і не прийняла 
практичних результатів. З джерел, близьких до учасників 
наради, відомо, що країни ОПЕК ніби договорилися 
зменшити щоденне виробництво нафти, ідо повинно 
привести до підвищення цін на нафту на світовому ринку 
від 12– 13 дол я рів за барилку до !7–19 долярів. Однак 13 
країн членів ОПЕК не могли вирішити, скільки нафти 
повинна видобувати кожна з них. А це і було головним 
питанням, заради якого зібралися на нараду нафтові 
міністри. Президент ОПЕК Рілвану Лукман з Нігерії 
сказав репортерам, що нафтові міністри зустрінуться 28–ro 
липня в Женеві і там вирішать, скільки нафти видобувати 
повинна щодня кожна країна. 

ПРЕЗИДЕНТ ЛИВАНУ Амін Жемаель в інтерв'ю для 
газети „Вашінгтон Пост" висловився проти переговорів 
урядів західніх країн з терористами в справі визволення 
закладннків. „Я не думаю, — сказав А. Жемаель, – що 
компроміс у переговорах з терористами може вирішити 
проблему. Подібні компроміси і викуп, який дістають 
терористи за закладників, лише сприяють тому, що 
терористи будуть захоплювати невинних людей знову і 
знову". Слова ливанського президента можна вважати як 
критику Франції, яка провадила переговори з Іраном про 
звільнення своїх громадян. 

АМБАСАДОР ЗСА У ВІДНІ Роналд Лодер не буде 
присутнім 8–ro липня на урочистій церемонії заприсяжен" 
ня президента Австрії Курта Вальдгайма. Пресовий 
секретар амбасади повідомив, що З'єднані Стейти буде 
репрезентувати на інавгурації уповноважений у справах 
Фелікс Блох. Пресовий секретар сказав також репортерам, 
що відсутність Р. Лодсра на інавгурації К. Вальдгайма не 
зв'язана з обвинуваченнями на адресу новообраного 
президента зі сторони Світового жидівського конгресу. 

НА ОСТРОВІ СІТЕ, ЩО знаходиться в центрі Парижу, 
поряд з вежею Айфля, відбулася урочиста церемонія 
відкриття реставрованого початкового варіянту Статуї 
Свободи. З покладу корабля прем'ср”МІністер Франції Жак 
Шірак зняв покривало зі статуї висотою 30 футів. 
Французька сестра Лейді Ліберті була обгорнута націо" 
нальннмн прапорами ЗСА і Франції. На церемонії, що 
відбулася потім у будинку паризької мерії, амбасадор 
З'єднаних Стейтів Америки у Франції Джо Роджерс 
прочитав особисте послання президента Роналда Регена, 
який висловив французам щиру вдячність за цінний 
подарунок, що став символом свободи і демократії для 
всього світу. 

ВІЙСЬКОВЕ КОМАНДУВАННЯ Іраку видало комунь 
кат, в якому сказано, що іракські бомбардувальники 
здійснили налети на шість прикордонних іранських міст і 
збомбардували іранські нафтові сховища на острові Гарк 
у Перській затоці. В комунікаті говориться, що бомбарду' 
вання було вчинено як відплата за обстріл Іраном 
нафтових сховищ в іракській провінції Кіркук. 

ПРЕЗИДЕНТ ПЕРУ Алян Ґарсія заявив, що військові і 
поліціянти, які брали участь в масовому вбивстві в'язнів у 
тюрмі Сан Педро, будуть притягнені до відповідальности і 
якщо їх вина буде доказана, їх чекає тюремне ув'язнення. В 
Лімі, столиці Перу, вже оголошено про арешт 95 воягів. 
старшин і поліціянтів, які перебувають у в'язниці під 
особливою охороною в очікуванні суду. В столицях 
південноамериканських країн розповсюджуються чутки 
про незадоволення військових і про можливість переворо" 
ту. Пресовий секретар президента Віктор Тірадо назвав ці 
чутки „злобною вигадкою" і заявив, щ уряд впевнений у 
своїх збройних силах. 

„МИ МАЛИ ВІСТКИ ТІЛЬКИ з 
НІМЕЦЬКОГО РАДІО 

ПРО ЧОРНОБИЛЬ" 
Джерзі Ситі. – У місцс" 

вому щоденнику міста Дар" 
мстад, у Західній Німеччині 
ПОМІЩеНО Тепер СПОМИНИ МО" 
лодого учителя, який з 
групою німецьких фахівців 
перебував в Україні у місті 
Світлогорськ, що положене 
130 кілометрів від 4opHo– 
биля. КарлЬ”Гайнц Клінгер 
29"річниЙ учитель, навчав 
дітей німецьких робітників 
фірми Уде. які були там на 
відрядженні. 

У своєму інтерв'ю, ЩО 
його він дав для місцевого 
щоденника .,Дармстсдтср 
Ехо". К. Клінгер розпові" 
дає: „У вівторок. 29–ro квіТ" 
НЯ. ПрНЙШОВ ДО МЄНЄ ОДН" 
надцятирічннй учень в часі 
обідової" перерви і заявив, 
що йог о' батько просив ne– 
реказати. що внбухла HyK– 
леарна станція. Увечорі TO– 
го самого дня дружина npo– 
відннка німецької групи po– 
бїтників повідомила, що усі 
жінки і діти можуть Hac– 
тупного дня виїхати на 3a– 
хід Кожний може взяти зі 
собою лише одну валізку і 
один ручний багаж. Ми усі 
старалися довідатися щось 
ближче про катастрофу, але 
в совєтськнх телевізійних 
новинках сказано було ЛИ"; 
ши дослівно два речення, 
що був вибух у Чорнобилі. 
В середу ЗО”ГО в полудневих 
годинах німецькі жінки з 
дітьми заповнили автобус, 
а чоловіки стояли довкола 
прощаючись. Був nperap– 
ний, виїмково теплий день і 
на дахах довколишніх до" 
мів опалювалися в Kynene– 
вих костюмах численні co– 
встські горожани, немов би 
нічого не сталося. CoBcrcb– 
де раді(?.і.телсдідія1далі 
мовчали, а ми німецькі муж 
чини сиділи зі запертим 
віддихом біля радіоапара" 
тів та слухали вісток з Hi– 
меччини. Ці вістки були 

нашим єдиним джерелом 
інформацій про нуклеарну 
катастрофу, яка сталася 
130 кілометрів на південь 
від нашого місця побуту. 
Ніхто з нас не думав пакува 
ти усі речі, які ми там мали, 
а я навіть не глядів в CTopo– 
Ну СКрИНЬ ІЗ ШКІЛЬНИМИ ПІД" 
ручниками і приладдям, що 
стояли в школі, де я навчав. 
Я старався успокоїти німе" 
цьких робітників і спільно 
ми постановили якнайско" 
ріше виїздити. Цілу ніч npo– 
сиділи ми піддержуючи Hac– 
трій один в одного, а ранком 
чекали нетерпеливо на два 
автобуси, які мали нас 3a6– 
рати. Наш відповідальний 
за групу, німецький будіВ" 
ничий мусів довго перегоЛ" 
ворювати із місцевими влас 
тями, вкінці повідомив нас. 
що мусимо усі підписати 
заяву, що виїжджаємо на 
власне ризико і що назав" 
жди зрікаємося ставити які" 
небудь фінансові чи інші 
вимоги до совєтського уря" 
ду. Розуміється ми не ХОТІ" 
ли такого ствердження nla– 
писувати. Тоді совєтські 
власті рішили, що нас треба 
медично провірнти. В місце 
вій лікарні технік перевірив 
приладдям Ґайгера кожно" 
го з нас, але хоча прилад 30B– 
сім не ворухався, лікар з 
ВДОВОЛеННЯМ КОЖНОМУ ГО" 
ворив „гутт" і виписував 
карту повного здоров'я. Ми 
застановлялися чи інстру" 
мент. який він вживав був 
взагалі чинний. Вкінці ми 
сиділи вже всі в автобусах, 
мовчки чекали на виїзд, а 
довкола знову опалювали" 
ся на сонці місцеві мешкан 
ці, обсервуючи нас з повним 
здивуванням. Пізнім nono– 
луднем ми Виїхали дб MI'H– 
ська і відітхнулн з noner– 
шою, як опинилися на ЛЄ" 

(Закінчення на crop. 4) 

В АМЕРИЦІ 

У ФІЛЯДЕЛЬФІЇ СТРАЙКУЄ 20.000 міських робітників, 
які розпочали цей страйк з хвилиною, коли закінчився 
їхній контракт і вони вимагають на майбутнє 5 відсотків 
підвишки. 

НА ПІДСТАВІ ОПИТУВАННЯ Ню Йорк Таймсу і 
телевізійної станції Ci–Bi–Ec 49 відсотків дорослих 
американців піддержують проект, шоб зменшити КІЛЬ" 
кість еміграції до ЗСА, помимо того, що загально існує 
симпатія для всіх легальних і нелегальних нових eviiipan– 
тів. які приїжджають до цієї країни. 

В НАСЛІДОК СПІВПРАЦІ місцевих церков і шдприсм 
ств ґрадуантн із п'ятьох найбільше проблематичних 
середніх шкіл в Бруклині мають тепер змогу дістати 
працю в банках Бруклину. якщо вони дістали дипломи 
закінчення середньої школи і не опустили більше як п'ять 
днів науки в останньому році 

З'ЄДНАНІ СТЕЙТИ АМЕРИКИ і Совстськнй Союз 
повідомили про першу програму обміну школярами. 
Десять ..юних астронавтів" із ЗСА. членів клюбу для дітей, 
які мають здібності до точних наук, віком від 14 до 16 років 
відвідають у жовтні Совєтський Союз. Совстські школярі 
прибудуть з візитою до ЗСА у грудні. Угода про такий 
обмін підписана на зустрічі президента Роналда Регена і 
генерального секретаря ЦК КПСС Міхаїла Горбачова v 
Женеві. . ^ ^ 

МІЖ АМЕРИКАНСЬКОЮ аерокосмічною компанією 
,.Гюз еркрафт" і китайським об'єднанням „Велика стіна" 
провадяться переговори про запуск двох американських 
сателітів з допомогою китайської ракети. Американська 
компанія пропонує побудувати на одному з Гавайських 
островів спільний комплекс для запуску сателітів. Як 
зауважує пресове агентство Сіньгуа. ..ця пропозиція 
дістала схвальний відгук китайської сторони". Газета 
„Вашінгтон Пост" наводить слова одного спеціяліста, 
який вважає, що Гюз еркрафт хоче, щоб створені на основі 
наймодернішої технолбгії сателіти запускалися з амери" 
канської території. Цими днями Китай і нюйоркська 
компанія Тересат опублікували спільний комунікат. в 
якому сказано, що в 1987 і 1988 роках Китай запустить по 
одному американському сателітові. 

СЕНАТОРРЕСПУБЛІКАНЕЦЬ Джессі Гелмс сказав на 
переслуханнях у сенатській підкомісії у справах Західньої 
півкулі, шо двоюрідний брат президента Мехіко і керівник 
відділу боротьби з наркотиками міністерства справедпи" 
вости Мехіко замішані в контрабанді наркотиків Потім 
сенатор попросив Джана Гевіна, який до недавнього час) 
займав пост амбасадора ЗСА в Мехіко, підтвердити йою 
слова. „Я не можу коментувати ці обвинувачення,бо не 
маю права розголошувати секретні відомости". сказав 
Дж Гсвін. Білий Дім не хоче виносити на широке 
обговорення справу про зв'язки урядових чиновників 
Мехіко з контрабандою наркотиків, щоб не ускладнювати 
амсриканськО'Мехіканських відносин. 

АЛЬМАНАХ НА 1987 РІК 

Уже почалася підготовя Альманахи УНС на 1987 
рік. Редакція прийматиме матеріали в українській і 
англійській мовах до 2l–ro липня 1986 року. 
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Використати літо на читання книжок 

Наша шкільна дітвора і молодь якраз вже 
тиждень на літніх вакаціях. Багато чого цікавого, 
мудрого й хосенного можна вчинити й зробити 
ПрОТЯГОМ, ЯК”Нв”ЯК довгих, двох з половиною 
місяців, після яких задзвонить дзвінок, закли" 
каЮЧИ Д і т е й — МеНШИХ і бІЛЬШИХ – ДО В І Д Н О В Л Є " 
них шкільних авдиторій. 

Звичайно протягом літа наголошується 
зайняття, забави та спорт надворі, на свіжому 
повітрі, бож треба дбати про здоров'я, про те, 
щоб набиратися сил для наступного шкільного 
року Але буде в наших дітей і підлітків також 
багато часу змарнованого – і для здоров'я 
фізичного і для здоров'я псих ічного – при 
екрані телевізій, на огляданні більш або менш 
безглуздих фільмів та програм з надміром 
вживання брутальної сили, з задурманюючою 
крикливою металевою музикою та іншими 
програмами, що не дають нічого ні уму ні серцю. 
як каже примовка, але, які як наркотики, спіртні 
напої чи газардова картярська та інша гра, 
беруть всеціло в полон молоду й недосвідчену 
жертву, щоб не випустити її зі своїх ціпких 
обіймів. 

Є. проте, розвага, інше зайняття — з користю, 
якої не можна перецінити. Це читання книжок 
взагалі, а українських книжок зокрема. І це не 
..побожне бажання". Від дорослих вдома, від 
батьків чи дідів, залежить дуже багато, щоб 
заохотити своїх нащадків взяти в руки українсь" 
ку книжку і не спорадично, а на систематичній 
базі 

Як це зробити? 
Учителі по школах українознавства, як і по 

школах звичайних, американських, знають, що 
більшість школярів таки читають літературу, 
якщо таке приписане згори. Тому роздають 
відповідну листу з книжками, визначеними для 
прочитання влітку, на вакаціях. Треба npn– 
пильнувати. чи така листа є в нашого сина чи 
ДОНЬКИ, І ЗрОбиТИ ТаК, ЩОб ЦЯ ЛИСТв”СПИСОК не 
залежалася. Якщо такого списку нема, запитати 
учителів укра їнознавства , чому нема, і як і 
книжки учителі рекомендують читати. Можна і 
самим батькам визначити лектуру для читання, 
адже ми колишня політична еміграція і читати 
вміємо і любимо! Не треба боятися заохочувати 
дітей і прозьбою і грозьбою, як то говориться. В 
деяких випадках дуже помагає невелика з а о 
хота навіть малою заплатою, грішми. Занємоз 
популярної педагогічної літератури, що в деяких 
випадках плата за сторінку, прочитану вголос 
(бо як інакше перевірити процес читання?), так 
допомогає, шо згодом по двоХ'Трьох книжках 
вже треба платити, щоб наше чадо забагато не 
читало...Це рідкісні випадки, але мати й батько 
на місці бачать, яка заохота найкраще веде до 
мети. 

Важливе місце в програмі читання посідає 
читання віршів, поезії. Мова йде про може й 
занадто складну змістом поезію — нашу кляси" 
ку Читання вголос римованих творів навчить 
учнів вірно ставити наголоси в словах, які вони 
чують вперше, або чують рідко. І так дитина чи 
підліток, юнак і юначка навчаються правильної 
вимови і правильних наголосів. Ця поезія для 
науки правильної вимови мусить бути традицій" 
на. не , ,модерна", бо , ,музику" вірша, його 
,,мелодію" треба мати наявну, так як вона є в 
поезії всіх поетів минулого століття; а і в цьому — 
модерному – віці нормального віршування 
дотримувалися і неоклясики в Україні, і ,,вісни" 
ківщ" на еміграції, і дотримуються шестидесяТ" 
ники та семидесятники в Україні, та багато інших 
сучасних поетів навіть тут, у супер”Змодерні" 
зованому нашому житті,на поселеннях. 

Читання вголос віршів для того, щоб Hana– 
мувався молодий язик до вірних наголосів, до 
вірних складних слів і висловів, наближає мову 
українську до такого читаючого і робить її 
чимось рідним і щодня більше й більше зрозумі" 
лим і нарешті – конечним, необхідним 

ЧЛЕН ПАЛАТИ РЕПРЕЗЕНТАНТІВ республіканець з 
Каліфорнії Робсрт Дорнан, який прибув у Дамаск. 
зустрівся з президентом Сирії Гафезом Ассадом і вручив 
Йому листа, підписаного 247 конгресменами, В листі 
міститься просьба допомогти в справі звільнення п'ятьох 
американських закладників, захоплених у Ливані. Поїздка 
Р. Дорнана оплачена із спеціяльного фонду Конгресу. 

Шістнадцятого квітня 
1986 року Алілусва, доЧ" 
ка Сталіна, повернулася з 
СССР до Америки. Вона 
перший раз втікла з СССР 
1967 року, в ЗСА одружи" 
лася і тут народила амери" 
канську дочку Ольгу ni– 
терс Тепер Алілусва на 
Заході живе під прізвищем 
Лана Пітере. Людей uira– 
вить нормальне питання, 
чому Алілусва вирішила 
нагло залишити Великобри 
танію і повернутися в СССР, 
хоч за свого перебування в 
ЗСА гостро критикувала 
совстський устрій. 

Алілусва твердить, що 
рішення повернутися до 
СССР не виникло нагло і 
неумотивовано. Вона жила 
на Заході 17 років. Перед П 
втечою із СССР життя на 
Заході видавалось їй чудо" 
вим; вона нічого не знала 
про західній спосіб життя у 
вільному плюралістичному 
суспільстві. Опинившись на 
Заході, Алілусва хутко po3– 
чарувалась і мусіла ncpeo– 
ріентуватись, стати толС" 
рантною до чужих погля" 
дів, що було нелегко. Крім 
того Алілусва втратила зв'Я' 
зок із сином і дочкою з nep– 
шого подружжя. Брак KOH– 
накту тривав 15 років. Це 
був нелегкий час. 

Чотири роки тому Алілу" 
сва з дочкою виїхала до 
Англії, де життя стало 6i– 
льш тяжким і нестерпним 
як у ЗСА. В Англії Алілус" 
ва почувала себе абсолют" 
но чужою. Такого почуття 
ніколи воне не мала в AMC– 
риці. Тоді прийшли листи 
від сина і телефони. Це BH– 
кликало встику радість і 

Михайло Кучер 

ЧОМУ СВЄТЛДРА АЛІЛУЄВА 
ПОВЕРНУЛАСЯ ДО АМЕРИКИ? 

бажання повернутися до 
СССР побачити дітей і Buy– 
ків. Повернення до СССР 
не було пов'язане з mwii– 
тикоіо. Алілусва пішла до 
совстської амбасада у ЛоН" 
доні і вислала листа до MI– 
ністерства внутрішніх справ 
Англії та до ДепартамеН" 
ту Стейту ЗСА з повідом' 
ленням про мотиви noeep– 
нення до СССР; BOHH,MOB– 
ляв, зовсім не політичного 
характеру. 

Навіть тоді, коли АлілуЄ" 
ва отримала дозвіл COBCT– 
ського уряду на повернен" 
ня, – то до останньої хвн" 
лини вагалася. Дочка ОлЬ" 
га Пітере до СССР їхати не 
хотіла. Совєтська aMoaca– 
да вимагала швидкого no– 
вернення. Повернувшись до 
Москви, Алілуєва не Mor– 
ла конкретно схарактеризу" 
вати свої враження ; nony– 
вання. Два дні мусіла жити 
в совстській амбасаді в ATC– 
нах. Чекала на літак aepo– 
фльоти. Із здивованням no– 
мітила, що ЇЙ трудно roao– 
ритн російською мовою. 
Дочка була нещасна. На ЛЄ" 
товищі Алілуеву зустріли 
офіційні посланці, мовчазні 
і напружені. 

Москва здалася їй чужим 
незнайомим містом. Із CH– 
ном вона зустрілася в roTe– 
лі. Турбувало її питання, як 
син зустріне свою амери" 
канську молодшу сестру. 
Син змінився фізично і 

ментально. Онук не знав, 
, що має сказати бабуні, na– 
нувала тяжка напружена 
мовчанка. Помітила CBJT– 
. лана, що син і його дружн" 
на себе не люблять. Обоє 
лили багато горілки, Po3– 
мова мала довгі неприємні 
лавзн. Ніхто не цікавився 
життям Алілуєвої на ЗахО" 
ді. 

Совстський уряд BHMa– 
гав, щоб Алілусва почала 
заходи для повернення їй 
совєтського громадянства. 
Уряд вимагав, щоб Ольга 
Пітере також прийняла co– 
встськс громадянство. 

Досить несподівано Алі" 
лусва переїхала з Москви 
до Грузії. На потіху доч" 
ці, мати сказала Ользі, що 
Грузія — ніби Каліфорнія. 
Але несподівано Грузія 6y– 
ла під снігом. 

У Москві Алілуєва з доч" 
кою мешкали в готелі і 6y– 
валн, де хотіли. Не так у 
Грузії. Тодішній „шеф nap– 
тії Шеварднадзе поселив 
Алілуеву з д о ч к о ю поза 
містом Тбілісі. До міста 
ВОНИ МОГЛИ ДІСТаТИСЯ ТІЛЬ" 
ки урядовим автом з шофе" 
ром. Тоді зараз за ними 
їхало інше авто з місцевим 
каґебістом. Алілуєва хоть 
ла сама з дочкою походи" 
ти Тіфлісом, оповісти їй про 
предків. Того не сталося. 
Вона годинами сиділа за 
столами бенкетів і слухв" 
ли нещирі напружені npo– 

мови. Гості були напружені 
так, як і в Москві. 

В Грузії Алілусва no4y– 
валася жахливо. Всюди на 
неї дивилися ,,зорко", HC– 
можливо пильно. В очах 
було здивовання. Правда, 
Москва до Алілуєвої була 
байдужа, Тбілісі – ні. Tpo– 
хн легше було дочці Ользі, 
яка до всіх усміхалася ,,UJH– 
роко по'американськи", її 
легко прийняли за свою. 
Алілуєва для всіх була Tac– 
мннцею, загадкою, чому 
повернулася після сімнадця 
ти років. 

В Грузії молоді дівчата 
на шиї носять хрестики, на 
це ніхто не звертає уваги. 
Молодь також ходить до 
церкви. Інакше в Москві. 
Дочка Ольга на шиї також 
мала хрестик. 

У Москві Алілуєва меиь 
кала безкоштовно в добрО" 
му готелі і мала доступ до 
закритих крамниць для HO– 
менклятури. В Грузії була 
під пильним доглядом K– 
ҐБ. Врешті їй дали люску" 
сову „дачу" за містом. Алі" 
лусва хотіла сама ходити на 
ринок і внбиратн собі до 
смаку обочі. Влада їй того 
не дозволила. Місцева HO– 
менклятура боялась 3anpo– 
шуватн Алілуєву до себе на 
відвідини. Якщо запрошу" 
вала, то тільки до готелів 
або до ресторанів. Також 
Алілуєва не могла сама no– 
дорожувати Грузією. Buib– 
шість часу сама сиділа з 
дочкою на „дачі". 

Алілуеву вразили зміни 
побутового характеру в 
СССР. За життя Сталіна 

(Закінчення на crop. 3) 

Здобутки технології, що 
сьогодні широко застосО" 
вуються в щоденній праці 
людини, с помічним 3aco– 
бом у вирішуванні еконо" 
мічних проблем. ЕКОНОМІС" 
тИ”Дослідники різних roc– 
подарських ділянок, знай" 
шли велику поміч в aBTO– 
матизації праці. Справа в 
ТОМУ, ЩО КІбернеТИЧНІ ЗДО" 
бутки своєчасно, себто з 
хвилиною, коли компютор 
одержує певні дані, – його 
показники зміняються од" 
ночасно. Така скора і точна 
інформація для дослідників 
проблем с великою BapTic– 
тю. Топологічні показни" 
ки машини можуть бути — 
цифри, криві лінії чи інші 
геометричні фігурИ”Знаки. 
Вони допомагають вирішу" 
вати проблеми торговслЬ" 
них ринків, попиту, подачі, 
витрат на виробництво no– 
одиноких родів продукту та 
різних інших господарсь" 
ких проблем, залежно від 
потреб і наставлення ae– 
томату. Автоматизованою 
методою реєструється Ta– 
кож рух на біржах, і оглЯ" 
ду на актуальність цієї npo– 
мислової ділянки, слід o6– 
ГОВОрИТИ ДеЯКІ СКОНОМІЧ" 
ні справи. 

Одним із завдань автома" 
тизованоі методи було BH– 
значити реакцію на зміну 
торговельного балянсу 
ЗСА у відношенні до 3HH– 
женоі вартости доляра на 
закордонних ринках. O6o– 
рот міжнародної торгівлі 
автоматично реєструється. 
Доляр, цінність якого знач" 
но зросла в минулих po– 
ках, причинився до всли" 
кого торговельного дефі" 

Мнхайло Ільків 

АВТОМАТИЗАЦІЯ – ЗАСІБ 
ДО ВИРІШУВАННЯ 

ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ 
цнту через високі ціни на 
вироби ЗСА. Сьогодні 3HH– 
ження доляра на прнблиЗ" 
но 25 відсотків у відношеН" 
ні до закордонних грошей 
повинно б ситуацію в міЖ" 
народний торгівлі змінити 
на користь ЗСА. Якщо б так 
сталося, то це збільшило б 
продукцію деяких виробів. 
Причиною до того могло б 
бути те, що закордонні npo– 
дуценти напевно підвищать 
ціни на свої вироби у зв'яз" 
ку з підвищенням вартости 
їхніх грошей до доляра. Як" 
що так станеться, тоді npo– 
дукт ЗСА був би більш KOH– 
куренційним. 

На перший погляд CHTy– 
ація почала знаходити своє 
оправдання. Одначе так до 
кінця не сталося: дефіцит 
зростає, замість зменшува" 
тися. Цей стан існує тому, 
що через зниження доляра 
ціни на імпортові товари 
зросли скорше як попит. 
Але по якомусь часі вищі 
ціни на імпорт знизяться. 
Це саме відноситься і до 
експорту, який незбільшиВ" 
ся, не зважаючи на знижен" 
ня вартости доляра. В час, 
коли нові контракти 6y– 
дуть підписуватися, тоді 
різниця цін повинна б бути 
віддзеркалена і експорт 
повинен би підвищитися. 
Якщо експорт збільшиться, 
а імпорт зменшиться, тоді 
та різниця мусіла бзменши" 

тн торговельний дефіцит. 
Іншою дослідною npo6– 

лемою є визначення craB– 
ки заробітних платень в 
пропорції до безробіття. У 
висліді досліду ствердже" 
HO, ЩО ЯК б е з р о б і т т я HH3b– 
ке, то відсоток заробітків 
має тенденцію підвищува" 
тнея. і Навпаки, як 6eapo– 
біття високе, відсоток 3apo– 
бітків знижується. Це ЗрО" 
зуміле, тому що як мале 
безробіття, робітники є в 
ліпшій позиції вимагати 
підвншки платні, ніж в часі 
більшого безробіття. 

Напевно все ще не 3a6y– 
лося, як на сторінках npe– 
си ЗСА дискутувалася enpa– 
ва зменшення безробіття 
коштом інфляції, себто збі" 
льшенням капіталу в o6o– 
рОТІ. Ідея — Себто ЗМЄНШЄ" 
ння інфляції — перемогла. 
Це зменшило безробіття та 
взагалі устабілізувало npo– 
блеми народного господар" 
ства країни. Отже, віднО" 
шення поміж інфляцією і 
безробіттям затратилося. 
Уздоровлення господарки 
перемогло. Як довго rocno– 
дарський розвиток Tpnea– 
тнме — не знати, але no– 
хищо господарка мас дсь 
брнй напрям. В цьому nn– 
танні автоматизована MC– 
тода була також допоміЖ" 
ною в остаточному рішен" 
ні. 

Не менш важною проблс" 

м о ю до вирішення було 
визначення висоти плати 
податків. Є дві тарифи до 
оподаткування: перша, що 
рівняється „зеро", і друга – 
„100" відсотків заробітної 
платні. Якщо ставка подат" 
ку виносить 100 вісотків, то 
це знижує продукцію, і уряд 
не має жодної корнети. Po– 
бітникн не хочуть працюва" 
ти через те, що плоди їхньої 
праці конфіскує уряд. Co– 
иіялістцчні державні устрої 
через те занепадають. З дру" 
гого боку, коли податки pie– 
няються „зеро", тоді уряд 
немає нічого з того, a po– 
бітники користають 100 від' 
сотків. В обндвох ситуаціях 
компроміс необхідний. 

З того висновок, що oc– 
кільки урядові податки 6y– 
дуть більші „зера" і менші 
,,ІОО" відсотків, тоді уряд 
матиме певну користь з TO– 
го. Отже високі податки 
причиняються ДО ЗМЄНШЄН' 
ия продукції і зменшення 
вплат податків, і навпаки, 
менші податки збільшують 
продукцію і заохочують 
працюючих до сплати no–. 
датків. З”Поміж тих двох 
автоматизованих показнн" 
ків середина, що також м о 
же вагатися в одну чи дру" 
гу сторону, є найбільш npaK– 
тичною розв'язкою проблЄ" 
ми. І це мабуть маємо cbo– 
годні в економіці ЗСА. Не 
збільшенням податків, але 
продукційністю і затрудне" 
нням робітників зменшити 
дефіцит. В різних ситуаціях 
технологічні винаходи noMa– 
гають людині досить точно 
і прискорено розв'язувати 
складні життєві Проблеми. 

Д.Б. Чопик 

УНІКАЛЬНЕ ЛИСТУВАННЯ 
З КИЯНИНОМ 

„200 листів Б. AHTOHCH– 
ка'Давндовича" з передмо" 
вою та примітками Дмитра 
Чуба (B–BO „Ластівка", Me– 
льборн 1986) – це унікаль" 
не явище на нашому закор" 
доні. Загальна' думка про 
листування з людьми в Ук' 
рагні є така, що листи там 
влада контролює і перечн" 
тус, тому нічого особисто 
цікавого чи інформативнсь 
го туди не можна писати ні 
нам їм, ні їм нам. Наш oi– 
домнй письменник з ABCTpa– 
лії Дм. НитченкО”Чуб noKa– 
зав, що з цього правила 
можуть бути винятки. Буду" 
чи професійно знайомим зі 
св.п. Б. АнтоненкоМ'Дави' 
довичем ще в ЗО”ИХ роках 
(до часу його арешту й 3ac– 
лання в'І935"Му році),'ДмИ" 
тро, дізнавшись про noeep– 
нення Антоненка”Давндо" 
вича із понад 20–pi4Horo 
заслання в Україну, післав 
йому свій „Український 
правописний словник" і в 
цей спосіб нав'язав з ним 
листування. Про це Чуб 
пише так: „Після війни я 
вже опикчвся в далекій AB– 
стралії, але, щоб мати уяву, 
що робиться на літератур" 
ному полі в Україні, я CHC– 
тематнчно купував 'JliTepa– 
турну Україну4: Після cwep– 
ти Сталіна почалася pea– 
білітація частини пнсьмен" 
ників, але про Антоненка" 
Давидовича далг" не було 
вістки. Аж десь через КІЛЬ" 
ка років випадково я no6a– 
чив у ..Літературній УкраЬ 
ні,: статтю Бориса ДмитрО" 
вича на мовну тему. Пізні" 
ше я здибав і в журналі 
„Україна" його мовні riopa– 
ди. Це була для мене вели" 
ка радість і я став мріяти, як 
би нав 'язати листування. 
Ще в 1958 році вийшов з 
друку мій „Український npa– 
вописний словник", .і 14 
травня'19б8 р."я вислав йс^ 
му свій словник на адресу 
'Літературної України', не 
маючи вилнкої надії, що він 
дійде до нього. Аж ось за 
два з га,ком місяиі, 29–ro 

: від Й ь б ^ к ^ р ї ^ м к п ^ л н о ^ 
'та. Як і я, так і він спершу 
писав, не подаючи жодних 
ознак, що ми були колись у 
приязних взаєминах. Він 
писав: „Вельмишановний 
Добродію! Ваш 'Українсь" 
кий православний словник' 
я одержав, за що складаю 
Вам щиру подяку. Радий, 
що Ви,, далеко від рідної 
замлі, дбаєте про культуру 
своєї мови"... 

Після, цього диста K,opec– 
понденція між обома nHCb– 
менникамй продовжува' 
лась безперебійно 16 po– 
ків. Зібрано з цього 200 

листів письменника з KHC– 
ва. їхнє листування і B3ac– 
мопоміч продовжувались 
навіть тоді, коли в „Лі" 
тературній Україні" (1970), 
після негативної рецензії на 
книжку Антоненка”Давидо" 
вича „Як ми говоримо" no– 
явидась погромна стаття 
під назвою ,ЛЇ ролі жебрв" 
ка". В ній висмівали AH– 
тоненка”Давидовича за те. 
що він, маючи пенсію, ;iic– 
тавав і приймав пакунки 3– 
за кордону. 

Кореспонденція поміж 
Д м Чубом і А.”ДавидовИ" 
чом продовжувалась і тоді, 
коли „власті" забрали від 
письменника його машинку 
до писання, а від руки nHca– 
ти йому було важко, бо 
руки тряслись. Тоді Д м . 
Чуб вислав другові через 
посилкову фірму машинку 
зі Заходу. її не прийняли, бо 
„заборонено" ввозити flpy– 
карські машинки, але тоді 
влада повернула А.”ДавН" 
довичеві його стару машиН' 
ку до писання. СпілкуваН" 
ня між авторами навіть no– 
шнрилось на родинні roc– 
тювання. Дочка і внуки Дм. 
Чуба, кожне окремо, відвь 
дували А.”Давидовича в 
Києві, а його брат Іван і 
небога з ГайдельберзькО" 
го університету, Ольга Oo– 
гельзанг, контактувалнсь із 
ЧубамН'Нитченками. 

В опублікованому лис" 
туванні порушується цілий 
ряд надзвичайно цікавих 
справ про мовні питання, 
як також і про особисті: 
АнтоненкО”Давидович, Ha– 
приклад,пише про подорож 
по Україні та згадує при 
цьому різні епізоди з MHHy– 
лого, як ось свою мандріВ" 
ку на ровері в 1933 р. з 
покійними Підмогильним. 
Тенетоюта Іваном Лозов'Я" 
грю (Косинкою та Багря" 
ним), та свою зустріч (зі 
знімкою) із своїм побрати' 
мом, останнім Усусусом з 
Коломиї. Петром Кузнком. 

Збірка листів видатного 
письменуниц Бориса Антхь 

'"неіїка^Ддвидовича, який вже 
помер у Києві в 1984 році,"– 
це епістолярний твір eno– 
хального значення для yK– 
раїнської культури. Йому 
немає рівного у нас на CMi– 
ґрації. Ці листи – це ae– 
тентнчні документи про ЦІ" 
лу епоху за останнє ЗО”річчя 
підсовстського життя Ha– 
Щрї ІНТСЛІГеНЦІІ. Ц я КНИЖ" 
ка вже є в розпродажі в 
наших книгарнях, але. на 
випадок випродажі, замов" 
лення можна слати до BH– 
давництва: ,,Ластівка", 36 
Percy St.. Newport, vie. 
3015, Australia. 

ВЕРХОВНИЙ СУД. П'ЯТИ ГОЛОСАМИ до чотирьох 
підтве'рдив рішення1 суду в стейті Джорджія; що лемас 
права, яке б обороняло приватні зносини поміж гомосек" 
суаліст4мн. Відклик до Верховного Суду зробили гомосек" 
суалістй з Джюрджії, Яе суд признав злочином деякі 
сексуальні акти поміж однаковим полом. 

НА ПОЛУДНЕВОМУ СХОДІ і півдні ЗСА цього року 
ствсрдженйг"найбільший зріст випадків скаження від 40 
років. Урядздоров',я в повіті Йдрк, Пенсильваніїзарссстру 
вав вже в цьому році 87 випадків скаження в порівнянні із 
14 випадками минулого року в цілому стейті. 

Марічкя 

ПОЗНАЙОМТЕСЬ 
З УКРАЇНСЬКИМ ГАНТЕРОМ 

Ви їдете, минаєте на горбі гомінку козячу фарму, і 
перед вами мотель .,Марічка"; перед мотелем одна”ДВІ 
автомашини Колись було і тут завізно, дарма що від 
початку П існування часто літали поміж вакаційниками 
незичливі і неправдиві чутки, що , мовляв — в „Марічці" 
зависокі піни.. На ділі ж „Марічка" вилазила із власної 
шкіри, щоб вгодити гостям! Тоді на овиді рисувалося 
майбутнє...А доля обманула, і Ма річка байдужо замітає та 
обмітає свій мотель, начеб хотіла вимести рештки свого 
кострубатого життя Як що було б цс під полуднє, ви 
могли б бачити на лежаку вірну ,,Марічці" щорічно 
вакаційну гостю пані Олю Мороз; Д”Р Роман після 
щасливого виграшу у карти (цілих 57 центів!) ще досипляє 
смачно До пані Олі ніхто не має доступу в час їїсоняшннх 
купелів, хіба вовчур Бурт або Тай, що терпеливо вичікує, 
коли зможе бодай лизнути руку ,,теті Олі" за баньку 
смачного ,,Алпо" Усіма люблену, дотепну пані Олю 
розривають літники Пані Олю, телефон! — „Нема 
мене вдома'. Виїхала' Вкрали мене! кажіть, що хочете!" 
Телефон раЗ”У'раз дирчить. печеня смалиться, 
Марічка бігає, і терпець вривається. – Чи можна просити 
паню Олю Мороз'1" Нема пані Олі дома! – А ДС”Ж? – 
Виїхала' суворо каже вже Марічка і вішає слухавку. На 
хвилю телефон завмирає, а Гантеро'м Трясе новий буревій. 

Проминувши ,.Марічку". направо перед відновленим 
мостом, над кручею притулилася хатка n–ea Темницьких. 
Обновляли її самі малі ше їхні три хлопчикН”Пластуни, і 
вона напевно залишиться для них назавжди цінною, 
байдуже на яких становищах будуть вони в житті. 

Ви не затримуєтесь, їдьте, бо тШлси проїхавши міст , 

ви у серці Гантеру: повернувши направо, ви, може, 
побачили б на ґанку відновленої хати Софію Ґоть, вдову 
по Маркіянові. 

А зараз по сусідству — гуцул Яр. Вижницький. 
пострах всіх гантерських грибарів, які. хоч і як піД" 
глядають. та даремно. Кажуть, що „збори" грибів починає 
він вже по півночі і сильно береже таємниці грибових 
полос. Проздарив би може головному Козакові в надіущо 
–Ĵ KO може забуде або згубить, переходячи річку, ceoi– 
окуляри. А якщо й ні, то напевно не запам'ятає крутих 
доріг до грибовищ. До ваших вух долинули б голосно 
скарги його та його гуцулки" Марійки на величезного 
кудлатого Бриська, коли обчісують його з реп'яхів та 
всякого лісового непотрібу. 

— І де ти так забрьохався як та собака, ти, лайдаку 
один!?" — сердито виговорює Славко мокрого Бриська, 
що терпеливо зносить усі дошкульні епітети свого пана, 
вичікуючи кінця. 
„ А за Вижницькими. „за перелазом" на порозі своєї 
хати, або на лавці під деревом ви могли б побачити 
колишнього учителя С. Салика, як прибиває на дошку 
йнпхану білку чи борсучка, і теж наказує своєму Тернкові: 
ЗіЧусш, Терику, як лають Бриська? – і ти не волочися по 
лісах, бо буде зле! Терик дуже уважно відгавкує і всім своїм 
собачим серцем, мабуть, прирікає слухатися. 

Варт би заглянути всередину чистенько втриманих 
кімнат: по стінах „плигають" випхані білки, бурундуки та 
Інші малі звірки; з високої шафи на все ворожо дивиться 
наїжений великий їжак; пара симпатичних єнотів „щось 
промивають" А там витріщився на вас окатий пугач; 
всюди чистенько, прибрано вишивками, картинами і,дс 
Диш є вільне місце на стіні — там „стрибають" по гілках 
різні пташки, навіть манюсенький колібрі як живий 
висотує з квітки нектар. 

Привітний, незмірно чемний пан Степан гостям дуже 
радий; але вам спішно, бо ще є багато чого оглядатиг 
завертаєте знову наліво, лишаючи зараз же за Сал.чком 
усю в квітах оселю панства Стецівих; ще далі, за закрутом 
стоїть обвішана пташиними хатками та квітами хата 
панства Вербинців. 

Ще варт підіхатн трохи вище і поглянути на гостинну 
ту n–ea Буків; пані Катруся порпається біля нових 
ітів чи деревець. Якщо побачить знайомих, то тоді 

треба зайти в'хату і засісти за стіл. Пан Андрій – наш 
працьовитий і відданий ідеї Патріярхату і громаді, обділив 
би приятеля пахучим свіжим медом. 

А коли їхати ше вище і повернути наліво, то тут 
стоїть пансіон колишніх власників Лопатннеьких. На жаль, 
не мас вже чого туди їхати. Не вийде назустріч як колись і 
не запросить у вітальню улюбленець всього Гантеру 
Юрій Лопатинськяя^ полковник УПА. Покликав його 
Господь у кращий світ, до його друзів.. .А недалеко 
пансіону стоїть вже нова хата вдови по покійному пані 
Аики 

Але повернімо таки вдолину, до серця українського 
Гантеру. Хоч, доїхавши,, і тут посумуєте, глянувши на 
гамірну і веселу колись „Кобзярівку”Кссню". Тепер і тут не 
тс, що було, бо нестало 'одного дня її господаря 
Володимира. 

Оля Кобзяр великими зусилями пробує тримати у 
„формі" свою „Ксеню", яку рік'річно влітку прикра– 
шують своїми картинами всі Козаки. І хоч один з них 
набув вже і свою власну домівку в Гантері, головний 
отаман – Еко – Едавард Козак – не покидає „Ксені". 

„Карпати" і наша церковця ваблять усіх „недобитків" 
Другої овітової війни. Стягаються сюди тоді і тепер з усіх 
усюдів, зустрічаються, радіють, іноді ледве пізнаючи себе, 
і кінця нема дивуванню: як то всі добре тримаються і ні 
дрібки не позмінялися! 

Гріються на каменях річки Скогері на сонці і мріютЬ" 
плянують визволяти Україну... 

До Гантеру прибула із заслання Ляся Любовнч : 
Старосольська і талановито „Розказала нам про КазаХ" 
стан". ( ,. . . v , 

Тут е^ньйор”Журналіст рсд. Іван КедриН”Рудницький 
ще й д^сІ дивує всіх напрочуд мудрими і здоровими 
думками у еврїх доповідях,^ і тішить нас добірникн й 
культурники, дотепами. , а 

А там. прийде з „Марічки" на „розвід" (як вона каже!) 
жартунка. Оцп: Мороз, обкине генеральським оком всю 
залю. сипне як з рукава щораз новими дотепами, або тут 
то там причепить комусь „латку", і вся заля заллється 
веселим сміхом. 

,. . ,'' .''У і н 
Продовження буде. 

( ' 
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ВИХОВНА КОМІСІЯ СФУЖО 
ПРОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

СЛОВА Й МАЛЮНКУ 
для молоді шкільного віку з нагоди Тисячоліття 

Християнства в Україні. 
Слово — рід твору вибирає учасник; ця: нарис, 

оповідання, поезія і т.п. 
Малюнок – може бути виконаний олівцем, пером, 

кольорами тощо. 
Тема – Тисячоліття християнства в Україні очима 

з магу на. 
Кожний учасник може брати участь в одній або 

обидвох категоріях (слово і малюнок) 
I. Категорія l–ma – Слово, років 11 і нижче. 

Категорія 2–ra – Слово, років 12–15. 
II. Категорія l–uia – Малюнок, років 11 і нижче 

Категорія 2–ra – Малюнок, років 12–15. 
Реченець конкурсу закінчується 31–ro березня 1987 

року. Нагороди призначені трьом першунам у 
кожній категорії з кожної країни поселення. Значить, 
що дітн”учасникн з одної країни можуть здобути 12 
нагород 

Нагороджені праці будуть показані на виставці під 
час У Конгресу С Ф У Ж О в жовтні 1987 року в 
Торонто. 

Учасники Конкурсу присилають свої твори особис 
то, або збірно (напр. Рідні Школи, молодіжні 
організації), підписані псевдонімами; до кожного 
твору треба додати окрему запечатану коверту, в 
якій має бути ім'я і прізвище та адреса автора даного 
твору на адресу: Konkurs,50 Delaware Ave, Toronto, 
Ont., M6H 2S7, Canada. 

Виховна Комісія СФУЖО заохочує нашу молодь у 
вільному світі взяти участь у конкурсі. Також 
просить батьків, учителів, проводи організацій, 
заохочувати дітей брати участь у конкурсі. 

ОСЕЛЯ ОДВУ їм. ОЛЬЖИЧА 
ш ЛІГАЙТОНІ, Па. 

і 
повідомляв, що 

ЛІТНИЙ СЕЗОН НА ОСЕЛІ 
ПОЧИНАЄТЬСЯ 1–ro ЛИПНЯ 1986 року 

а Приймається замовлення на мешкання, денно тижнево І 
seaoHoeo. 

а Ресторан щоденно відкритий для гостей. 
в Помірковані ціни І знижка для пенсіонерів. 
” Для ужитку гостей, купелееий басейн, тенісом і відбиван" 

кові площі. 
” Суботами грає до танців добірна оркестре, 
^ Кожної неділі о годині 11:30 відправляється Св. Літургія в 

каплиці св. Андрія на оселі. 

Телефон оселі: 215–377–4621. 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ДІМ, ІНК. 
140–142 Друга Авеню, Ню Йорк, Н. й. 

Продовження 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
УДІЛОВЦІВ УКРАЇНСЬКОГО 

. НАРОДНОГО ДОМУ 
відбудеться 

у ВІВТОРОК, 8–ro ЛИПНЯ 1986 p., о год. 7–lft вечором 
у приміщенні УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 

140–142 Друга Аве. а Ню йорку. 
НА ПОРЯДКУ НАРАД: 

1. у ділення гіпотечно! позички (мор годжу) 
2. вибір трьох членів Дирекції. 

ХНІ Загальні збори... 
(Закінчення 

інтервенцій зроблено, але 
це все досі було без успіху. 
Останньо накладом велнко" 
го труду зложено в Агенції 
всю вимагану документа" 
цію (50 документів), ВКЛ ІОЧ" 
но зі статутом і чартером 
ЗУАДК”у. Про хід справи у 
Вашінгтоні ЗУАДК буде 
своєчасно інформувати VK– 
раїнську громаду. 

Д”Р Б. Гнатюк – скарб" 
ннк, передав делегатам фь 
нансовнй звіт, приготова" 
ннй за три роки. Загальний 
прихід виносив: 373,008.51 
дол. , а загальний розхід 
був: 286,466.25 дол. Адмінь 
стратнвні видатки включно 
з удержанням домівки 3Y– 
АДК”У та Европейського 
Представництва виносили: 
41,094.83 дол., тобто 11 віД" 
сотків від загального npH– 
ходу. 

Всіх пачок вислано: 1,198: 
Бразилія — 458, Польща – 
696 та інші країни – 44. 
Поштові оплати за пачки 
виносили: 59,376.75 дол . 
Коли взяти до уваги, що 
кожна внсилана пачка мала 
вартісь біля 300 дол., то 
вартість пачок виносила 
понад 50,000 дол., а разом з 
поштовими оплатами no– 
над 410,000.00 дол. Коли до 
цього додати грошові допо" 
моги виплачені до різних 
країн, включно зі Земель" 
ним Фондом ЗУАДК”У 
для Бразилії, то всі допО" 
моги ЗУАДК”У за три роки 

jtWP–U цх 
перейдуть суму 0,5 МДН. ДОТІ 

Іі'^фя ця допомога була 3jj^– 
жена українською жсртвен" 
ною громадою грішми, одя 
tOM і взуттям. '4 

Проф. О. Татомир звіту" 
ввв за секретаріат, цебто 
за? ту частину праці, що була 
йому приділена. Екзекутнва 
відбула 42 засідання, а Рада 
Директорів 3 наради. CCK– 
ретар списував протбкЬли 
із засідань Екзекутиви i^?a– 
дй Директорів та вів titpc– 
писку з Бразилією. Ч 

Подавав теж до преси 
інформації про діяльність 
ЗУАДК”у. Виготовив понад 
ІООстаттей, повідомлену і 
звітів, що їх своєчасно Mic– 
тили наші щоденника. Tpc– 
ба було писати про повінь. 
яка навістила Бразилію і 
нанесла багато шкоди na– 
шим хліборобам, про Ma– 
сову втечу молодих укра^Н" 
ців з Польщі, щоб зоргані" 
зувати їм допомогу та забез 
печити переселення їх M'an– 
же поголовно до Канади і 
про Земельний Фонд ЗУA– 
ДК'У для Бразилії. ^ 

О. Татомир допоміг 3op– 
ганізувати відділи 3yAJ^K– 
у в Трентоні ( голова : 'А. 
Галайдіда) та в Піттсбургу 
(голова: інж. М. Комічак). 
Трентон зібрав на ЗУАДК 
3,000 дол., 45С пачок ужив'а" 
ного одягу і 100 нового 
одягу для новоприбулих," а 
Піттсбург прислав 6,000 
дол. від Слухачів Українсь" 

„Моя ЦІЛЬ — ...” 
(Закінчення зі crop. 1) 

т 

ГОЛОВНОЮ рІЧЧЮ, ЩО BH– 
різнює платівку Л. Білаш 
від інших платівок, є те, що 
на ній вперше видано пісню 
з нагоди ІООО”ЛІття Хрищен 
ня України. „Ми з Леоні" 
дом Башуном почали раз 
говорити про хрищення і 
він піддав думку, що може 
була б добра ідея видати 
таку пісню, бо ІООО”ЛІття 
наближається, а дотепер не 
було такої пісні. Це є перша 
така пісня". Після такого 
рішення був конкурс між 
декотрими молодими aBTO– 
рами слів на таку пісню. З 
усіх змагунів Л. Білаш BH6– 

' рала слова Л,',Ьашунаї" l t) 
Відколи Платівку видано 

Л. Білаш виступала на pb– 
них концертах, щоб платіВ" 
ку розреклямувати. Л. Bi– 
лаш головно виступає з nic– 
нями „Капелюх" і „Гайда". 
, .Ло концертів я рішила 
вибрати костюми, які більш 

стосувались до тих пісень. 
Я могла б носити вишивку, 
але мій спів с більш Ka6a– 
ретного стилю. м . ; 

„Моя ціль – передахн 
нашу культуру через спів. 
Коди люди слухають мою 
платівку, вони можуть мене 
уявити або у вишивці або в 
чом'унебудь. Вони мене не 
бачать, а чують. Як я BHCTy– 
паю На сцені, я хочу, щоб 
вони мене слухали і щоб 
костюми, які я ношу, CTBO– 
рили ефект, який віддзерка" 
ЛЮС ТУ ПІСНЮ, МуЗИКу І СЛО" 
ва". 

Л. Білаш плянус далі BH– 
дав'ати платівки. Хоче вона 
видати платівку своїх улюб 
лених народних пісень. Bo– 
на також плянус б ільше 
виступати на концертах і 
фестивалях не лише у Kana– 
ді, а також в Америці і EB– 
ропі. „Я хотіла б ділитися зі 
світом нашою музикою". 

кої Радіової Програми. 
М. Кавка звітував за CCK– 

ретаріят, який був, йому 
приділений. Він! провадив 
листування з доцо,могови" 
ми організаціями, секрета" 
рював у комісії допомоги no– 
ЛІТВ'ЯЗНЯМ І В КОМІСІЇ ДОПО" 
моговій. Йому було доручЄ" 
но мистецьке оформлення 
святкувань 40"річча ЗУАД" 
K–y, що він і виконав. Pie– 
нож він написав листи до 
всіх членів ЗУАДК”У про 
Загальні збори. При кінці 
свого звіту прочитав KopoT– 
кий прйвіТ”Тслсграму від 
мгра А. Мельника, керівші" 
ка Европейського Представ 
ннцтза ЗУАДК”У, й дов" 
ший лист від У ЦДОА з ВІД" 
ня, Австрія. 

Після цього він зачитав 
теж.звіт верифікаційної KO– 
місії. У Заг. зборах брали 
участь 55 делегатів з 93 
голосами, 25 членів Ради 
Директорів і 4 члени KOHT– 
рольцої Комісії. Разом 85 
осіб зі 123 голосами. 

Д”Р М. Ценко звітував як 
голова допомогової комісії, 
яка в першу чергу організу" 
вала допомогу до країн i"lia– 
денної Америки, та про ефе" 
ктивну допомогу братам у 
Польщі. Треба багато біль" 
ше попрацювати, щоб нав'я 
зати зв'язки з Югославією 
та Пряшівщиною. 

В найближчому часі pecpe– 
рент хоче відвідати Польщу 
щоб основніше познайомн" 
тися з тамошніми noTpe– 
бами наших братів. 

Інж. М. Борецький звіту" 
вав за комісію допомоги 
політв'язням. Комісія ПОСИ" 
лено працювала. Зладила 
понад 400 картотек політв'я 
знів, де зібрані про них 
біографічні дані. Ці 6iorpa– 
фії були друковані в „AMC– 
риці", „Свободі" і „НаціО" 
нальній Трибуні". Інж. М. 
БореЦЬКИЙ б у в ТЄЖ MiCTO– 
ГОЛОВОЮ ДОПОМОГОВОЇ KOMi– 
сії, яка в останньому році 
провадила дуже інтенсивну 
працю. 

На цьому закінчено звіти 
ЧЛеНІВ ЕкзеКуТИВИ ЯКІ ТІЛЬ" 
кн тривали 81 хвилину, бо 
були дуже сконденсовані. 

Пані С. Вовчак поставила 
внесок від верифікаційної 
комісії для прийняття npo– 
токолу попередніх Заг. 36o– 
рів. Присутні прийняли про 
токол секретаря О. TaroMH– 

цра;иаґіиЄайййд^жЬ , точно і 
докладно та зложили йому 
за те подяку. 

Дальше пані С. Вовчак, 
як голова Контрольної Ko– 
місії, попросила інж. М. 
Нича прочитати протокол 
Контрольної Комісії із ne– 
реведеної провіркн. CeKpe– 
тар ствердив, що Контроль 
на Комісія провела 3 провір 

ки в біжучій каденції, а він 
прочитає тільки звіт з остан 
ньої провіркн, бо попередні 
звіти були зачитані на pin– 
них нарадах Ради ДиректО" 
рів. Секретар Контрольної 
Комісії поставив внесок на 
уділення абсолюторії VCTV– 
паючій Екзекутиві з npm– 
нанням та подякою за B3ip– 

. цеве ведення діловодства. 
Д”Р О. Білик покликав ще 

до слова гостя з далекої 
Бразилії, голову ГромаД" 
ського комітету Земельного 
Фонду ЗУАДК'У для БразИ" 
лії в Прудентополі, Парана, 
о. П. Бальцара. ЧСВВ. 
Отець П. Бальцар передав 
Заг. зборам привіт від Кир 
Єфрема Кривого та від Bpa– 
зилійської Української Pen– 
резентації. яка тісно співпра 
цює із Громадським Ko– 
мітетом Земельного Фонду 
ЗУАДК'у. Досі цей KoMi'– 
тет закупив 13 обшарів зеМ" 
лі, величиною від ІЗ до 109 
гектарів, та на цій землі 
зумів примістити 39 селян" 
ських родин із 183 дітьми. 
Землю передано селянам 
під умовою, що вони не 
можуть її продати, а коли б 
зайшла дійсна потреба, то 
тільки Земельному KoMiTe– 
тові. 

Громадський Комітет 3e– 
мельного Фонду ЗУАДК”У 
для Бразилії в ПрудентопО" 
лі, Парана, був урядово 
затверджений 18–ro квітня 
1986 р. Цьому комітетові 
треба щонайменше п'ять 
років посиленої допомоги з 
Америки від 50,000 до 70, 
000 дол. річно, щоб він міг 
стати самостійно до продов 
жування закупу землі для 
українських 6e3–Ta малозе" 
мельних селян в Бразилії. 
Зараз Комітет мас 57 нових 
аплікацій на позики для 
закупу землі. Досі Комітет 
видав на закуп землі – 283 
га – 55,853.00 дол. Потреби 
в Бразилії такі: потреба 
фахової рільничої школи, 
фахових рільничих курсів, 
кредитової кооперативи, а 
зокрема існує потреба op– 
ганізувати земельні комітС" 
ти в інших місцевостях. 
Треба конечно зорганізував 
ти подорож представника 
ЗУАДК”У до Бразилії, щоб 
він на місці простудіював 
усі можливості як найкорис 
нішої допомоги. Треба з 
жалем відмітити, що в укра 
їнських професіоналів у Бра 
зилїї є дуже мала охота та 
воля допомагати потребу" 
ючим братам в Бразилії. 

До дискусії над звітами 
зголосилися: Д. Ткачук. Р. 
Поттер, інж. Б. Качор. М. 
Ковальчин, М. БаК”Бойчук. 
Ю. Ковальчик, В. Яців. Д”Р 
М. Роговськнй. С. БукшО" 
вана, В. Мазур, інж. Сухо" 

^ 

П О В І Д О М Л Я Ю Т Ь . 

ЩО В ДНЯХ 2931 СЕРПНЯ 1986 
в ДЕТРОЙТІ, МІЧ. 

Мату pa в школі українознавства при ОУА 
„Самопоміч"у Ню Йорку 

Матуранти попрощались зі школою і вчителями... (Допис про матуру в школі 
українознавства ОУА ..Самопоміч" надрукований в ..Свободі" ч. 124 ш середу, 2–^o 

липня ц.р.). 

4L ^ 

..Гай юначе, не варися 
ДО Спортовоі ШКОЛИ готоанся' 

l–ma УКРАЇНСЬКА СПОРТОВА ШКОЛА 
УСВТ „ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ" 

Оселя УБС „ВвркоамняГ – fnem Спай. Н. Й. 
і Від: 27–ro липня д 23–ro серпня 198в p. (4–pn тижні) 

„Січовий Спортовий Садочок" для дітей нижче S–TM років 
КОПАНИЙ МЯЧ ВШБИВАНКА ТЕНІС і ПЛАВАННЯ 

ФАХОВІ ТА ПОСВІДЧЕНІ TPCHFPH й ОПІКУНИ 

(То інформації і аплікаиіі ПИСЯТИ 
Ukrainian Sitch Sport School 

вао Sanford Avamia ' Nawart NJ 07106 

МАЛАНКА 1987 ПІД ПАЛЬМАМИ! 
СТРІЧАЙМО НОВИЙ 1987 РІК ПІД ТРОПІЧНИМ НЕБОМ БРАЗИЛІЇ, 
ПРИ ЧАРІВНИХ ЗВУКАХ ОРКЕСТРИ „БУРЯ" РОМАНА КОГУТА 
ТУРИСТИ ВІДВІДАЮТЬ :ІҐВАЗУ – найбільший водоспад світа (сьоме чудо світа) 

КУРИТИБУ і ПРУДЄНУОПОЛІС – центри українського поселення 
ФЛЬОРІЯНОПОЛІ – туристечне місто на чудовому тропічному острові 
РІО ДЕ ЖАНЕЙРО – ^ е к у Світового Туризму 

” КРОМІ ЦЬОГО стрічатимуть наш НОВИЙ РІК під пальмами при чарівних звуках оркестри 
„БУРЯ" – Романа Когута з Торонта. Онтаріо. Канада 
Купатимуться в хвилях Атпантійського океану 

'Ч'' Закуппять собі вартісні сувеніри за дешеві ціни 
Ті. що терппять на ревматизм, артрітіс, нервові і шкірні хвороби.жіночі болі і і n m– 

–'– куватимуться під пікйрською опікою в гарячих мінеральних водах 
ВИЇЗД: 11–ro січня 1987 р!. з Торонта, Ню йорку І Маямі, на 2(даа) І 3 (три) тижні. 

' 'ЦІНИ: ПРОМОЦІЙНІ 
ТУРУ ПРОВАДЯТЬ Роман Грицина, власник фірми І.Наталка Бундзп 
ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ цієкУТУРОЮ просимо резервувати собіо вже від тепер час та звертати 

н '' ' t ся по бпижчі ІУ:формації до 

ASTRO TRAVEL SERVICE 
: ' У 2206 Bloor St Waat Татеп(^ Onto i^ Caneia W S lf44 TaJ (416) 7 M 1117 
Ш Д – – „ – – – – 7 Д –. 

ВСрСЬКИЙ. МГр В. BilHHMllb– 
кий. 

Дискутанти порушили ба 
гато справ із діяльности 
ЗУАДК”У, а цс допомогу 
потребуючим в Аргентині, 
Польщі, ЧехО”Словаччині 
та справу фонду допомоги 
жертвам атомової катастро 
фи в Чорнобилі. Зокрема 
обширно продискутовано 
проблему Земельного ФОН" 
ду ЗУАДК”У для Бразилії, 
стверджуючи, що напря.М" 
ні ЗУАДК”У про те, щоб 
Земельний Фонд в Бразилії 
став діяти самостійно та без 
зовнішньої допомоги, С 30B– 
сім правильн і . Делегати 
виказали велике зрозуміння 
для справи реєстрації ЗУА" 
ДК”У в Державному дспар" 
таменті і уважали, що ЗУ" 
АДК повинен доложити 
усіх старань, щоб nepe–pecc 
трацію ЗУАДК”У довести 
до успішного закінчення. 
Були теж поважні голоси, 
що ЗУАДК повинен відкри" 
ти представництво ЗУАД" 
K–y в Бразилії, бо бразилій" 
ські українці можуть стати 
вітальним джерелом україн 
СЬКОГО ПОТеНЦІЯЛу В ДІЯСПО" 
рі. 

Дискутантам вичерпно 
відповідали: Д”р О. Білик. 
Д”Р Б. Гнатюк. Д”р І. Скаль" 
чук, інж. М. Борецький та 
о. П. Бальцар. 

Загальні збори після закін 
чення дискусії ухвалили ОД" 
ноголосно внесок Контро 
льної Комісії на уділення 
абсолюторії з признанням 
та подякою за взірцеве вс; 
дення діловодства Уступа" 
ючій Управі. На пропозИ" 
цію голови Статутової Ko– 
місії ,i–pa А. Лозинського, 
збори зміни, деякі точки 
статуту. 

Звіт номінаційної Комісії 
розпочав її голова Д”Р Б. 
Гнатюк. подаючи зборам 
до відома, що номінаційна 
комісія одноголосно прий" 
няла листу Ради Директо – 
рів — 33 членів та Контроль 
ної Комісії — 5. Номінацій" 
на Комісія мас теж побажай 
ня”сугестію для Ради Дирек 
торів відносно обсади функ" 
цій в Екзекутиві. 

Секретар номінаційної 
комісії Д”Р І.Скальчук npo– 
чнтав ПОВНУ листу членів 
Ради Днр^ рів та KOHT– 
рольної Комісії, яку Заг. 
Збори.ПрИЙНЯДИ ОДНОГОЛОО"., 
но, прн 2"О.х.АДсржаниХчГ0т 
лосах. 

Голова резолюційної KO– 
місії Я. Куліш прочитала 
резолюції, які були ПрИЙНЯ" 
ті з дуже малими змінами, 
їх друкуємо на іншому Mic– 
пі. 

Після закрнтгя Загаль" 
ннх Зборів та відспівання 
національного гнмну відбу" 
лось коротке засідання Pa– 
ди Директорів, на якому 
вибрано 19 членів ЕкзскутИ" 
ви ЗУАДК”У та приділено їй 
функції, згідно 3 BlteCKOM– 
побажанням номінаційної 
комісії. Склад Екзекутиви 
та Ради Директорів настуїь 
ннн: Д”Р Олександер Білик 

президент. Д”Р Іван Флис 
віцепрезидент. Іван Олек 

син – в іцепрезидент . о. 
шамб. Мартин Канаван – 
віцепрезидент, Володимир 
Мазур віцепрезидент, Д”р 
Богдан Гнатюк Biuenpe– 
зидснТ”Скарбник, Люба Ci– 
лецька віцепрезидент, 
інж. Методій Борецький — 
віцепрезидент. Михайло Ко 
вальчин віцепрезидент, 
Ірсна Казанівська Bine– 
презндент. проф. ОлексаН" 
дер Татомир секретар, 
Микола Кавка секретар. 
Іван Яворський – ceKpe– 
тар. Д”Р Іван Скальчук – 
СКЗеКуТНВНИЙ Д и р е к т о р . Д”Р 
Микола Ценко член EK– 
зскутиви. мгр Василь Колін 
ко член Екзекутиви. Bpo– 
нислава Скорупська – член 
Екзекутиви, інж. Іван Скіра 

ЧЛеН ЕкзеКуТИВИ. Д”Р П с т 
ро Стерчо член Екзекутн" 
вн; члени Ради Директорів: 
Роман Даннлюк, Петро 

Длябога, Лев Галас, інж 
Юрій Іхтярів, Іван Кобаса. 
Анна Кравчук. Д”р Аскольд 
Лозинський, Ольга Нич, ;i–p 
Володимир Пушкар. Роксо 
ляна Поттер. Ярослава Ky– 
ліш, інж. Ігор Смолій. ПеТ" 
ро Гарнавський. Дмитро 
Ткачук; Контрольна Комі" 
сія: Мирослав Петрів. Іван 
Крих. Стспанія Букшована. 
інж. Михайло Нич, мгр Bo– 
лоднмир Яців. 

На марі інссі останніх 3a– 
гальннх зборів треба ni,T– 
креслнтг іуже будуючий 
факт, що всі учасники цих 
нарад у незвичайно ЗГІДЛИ" 
вій атмосфері, немов одна 
велика родина, докладали 
зусиль, щоб однодушно ге 
якнайкраще розв'язати 6i– 
жучі харитаїнвні проблеми 
нашої установи для добра 
потребуючих українців у 
вільному світі й на рідних 
землях. Це водночас ( jano– 
рукою дальшого росту га 
успіхів ЗУАДК”У цісї 
унікальної громадської op– 
ганізації, що стала об'едну" 
ючнм чинником всіх у країїі" 
ців без огляду на їх pe.iinii– 
Ну, ПОЛІТИЧНУ І ТерНТОріЯ.ТЬ 
ну приналежність. 

РЕЗОЛЮЦІЇ 
Х Н І Загальних зборів 

ЗУАДКу 

1. Вітасмо український 
народ, Ієрархію Украінсь" 
кої Православної та Україн 
ської Католицької Церков і 
Українського Сванге.п.сЬ" 
кого Об'єднання з нагоди 
відзначування ІООО”річчя 
Християнства в Україні. 

2. Вітасмо Президента 
ЗСА Роналда Регсна. який 
так цінить свободу людини 
й народів і прохаємо його 
про інтервенцію в справі 
політичних в'язнів, а зокрс" 
ма в справі Юрія Шухсвича. 
Особливо прохаємо, щоб 
такі випадки, як відмовлен" 
ня азилю М. Медведеві. не 
мали місця в майбутньому 

3. Шлемо привіт CcKpe– 
таріятові СКВУ. УККА. 
УАКРАДИ та СФУЖО. 

4. Осуджуємо свавілля 
ОСІ зуживанням КҐБ”івсЬ" 
ких фальшивих, або BHMV– 
шених свідчень для амери" 
канського судівництва. 

5. Закликаємо керівників 
радіомовлень ..Голосу Аме 
рнкн", „Вільна Европа" іі 
„Свобода", щоб вони 3Mi– 
нили дискримінаційну no.ii– 
тику супроти української 
секції. 

6. Висловлюємо глибоке 
співчуття українському na– 
родові з приводу жахливої 
нуклеарної катастрофи в 
Чорнобилі. Вимагаємо i.i– 
судження уряду СРСР і.і 
спізнені. скупі і фальшпи! 
інформації та байдужість 
до потерпілих. Рішаємо uo– 
робити відповідні заходи 
перед урядом ЗСА. щоб 
уможливити за ПОСередннЦ" 
твом міжнародних допомог 
гових організацій контакт і 
допомогу жертвам ЧОрНО" 
бильської трагедії 

У з в ' я з к у 3 Чорноб і ІЛЬСЬ" 
кою катастрофою закликає 
мо українську жертвенну 
громаду у вільному сві гі 
піддержати ..Фонд ЗУАДК" 
у ;иія жертв нуклеарної тра 
гелії в Чорнобилі" , який 
ЗУАДК буде старатися 4e– 
рез міжнародні доломогові 
установи безпосередньо дос 
ґавити жертвам чорнобиль^ 
ської катастрофи. 

8 Прохаємо Президента 
ЗСА. щоб справа ЧорнобН" 
ля. як засіб біологічного 
винищування української о 
народу. 6NB включений s 
вершинні розмови ПрСЗИ" 
дента т М Горбачовим 
генеральним секретарем 
КПСС. 

9. Закликаємо ЗУАДК 
посилити заходи, щоб одер 
жати статус реєстрованої 
установи в ,.Ейдженсн фол 
Інтернешенел Деве.тоП" ' 
мент" нрн Державному ic– 
партаменті. 

Ділилося сумною вісткою з Рідними Приятелями 
І Знайомими, що в наділю, 29–ro червня 1986 р. 

ш Алентван, Па., відійшла у Вічність на 72–My році життя 

бл. п. 
АНАСТАЗІЯ СІДУЛЯК 
з дому СЕРЕДЕНСЬКА 

вдова по бл. п. Андрію Лесчишному. 
Народжена в Одрегоаа, Польща, дочка О 'ф іа і Марії 
Середенських, член Української Правоспе зі Церкви св. 
Володимира в Ню йорку. Покійна прожила .і а Ню йорку. а 
останньо в АпопцІ, Флорида. 

ЗАУПОКІЙНА СВЯТА ЛІТУРГІЯ у четвер, 3–ro липня 1986 
р. в год 1 1–1H рано в Українській Православній церкві св. Bo– 
лодимнра. Вест 82–ri вулиця в Ню Йорку, а опісля нацамнтяр 
Mount Olivett. Maspeth. Long island. N Y 

В глибокому смутку залишила: 

Мужа – РОМАНА 
Сина – ІВАНА ЛЕСЧИШНОГО 
Внуків – НАДІЮ і МИХАЙЛА. йЕС,ииШНИХ 

' 

ОБ'ЄДНАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ (ОДУМ) 
І ТОВАРИСТВО ОДУМІВСЬКИХ ПРИЯТЕЛІВ (ТОП) 

США І КАНАДИ 



С В О Б О Д А , ЧЕТВЕР, З к о Л И П Н Я 1986 

EJ 

:–; п 
Ч. 125. 

Вступайте в члени УНС 

СПИСОК ПОЖЕРТВ 
на Енциклопедію України 

l 'ff ; 

її lUf:y 
imgi – ^ 

1st 
4?Ш 
ті 
Т. і? г и . 

ЩЇЩ 
Ші^А 
'ji.t.l'A^v ^ і 

ІЩКДОПЕАІЯ Ішшшта 

від 1.1.1985 і а нагоди зустрічі 
Представників Енциклопедії 
s українським громадянством 

6.Х.1985 у Торонті, 
декларованих 1 вплачених 

на”Вічний Фонд ЕкциклоледП 
України" до Центрального 
Патронату HTUJ–Capcenb 

у Торонті, до ЗО квітня 1986. 
У В А Г А : біля прізвищ жертводавці! 
подаємо в дужках, скільки вже 
аплачено на рахунок дехлярованоі 
суми, якщо не аппачено впоєні. Після 
прізвищ жертводавців не з Торонто, 
подаємо їхню місцевість. 

' Інж. Месник Михайло і Адріяна J10.000 00 
2 Яцик П ро t5.5O0.00 
3 по 25,000.00: 1. Боднар Марта. Віндзор. 2 Костур Петро. 

Берном. 6.K SW.OOO.OO 
4. по ttjBBBjBf; 1. мгр Боднарук Лідія в пам'ять батьків 

Михайла Бараника і Марі! з Кулчмнських, 2. Борис Юрій і 
Надія (1.000);3. Українське Похоронне Заведення "Кардинал 
і Син" Яків (Джеймс) Кардинал 19.000.00 

5 Зврвскв Любе і Євген 12.500.00 
6 fl–p Олійник Роман і Надія, Моитрешіь на ЕУ французькою 

мовою 12.250.00 
7 по ВДЮО.00: 1. Брага Олехсандер і Олександра. Ґрімсбі. 

Онт . 2. Вжесневський Ромен і Ірена (1.000): 3. Ґерчук Іван: 4 
fl–p Данилів Юрій (000); 5. Доегаиь Степан, Поркупайн. Онт: 
6. Задойко Олекса (500); 7. інж. Івенусів Олег і Божене; в. fl–p 
Ковальський Микола і Олександра (1.000); 9. Малицмса Ірина 
в пам'ять батьків Володимире і Маріі; 10. Максимів Онуфрій і 
Осипа – вллатили діти: Роман. Наталія і Марія (1.500); 11 
Недошитко Василь 1 Ольга. 12. Сахрин Володимир і 
Марія 524,000 00 

8. Мгр. Кімаль Ярослава і fl–p Василь. Бронсаіл. Н.й S1.920.00 
9 Борис Євген і Олена в пам'ять батьків Івана і Маріі 11.600.00 
10 Кулицький Юрій і Марія. Бірмінггам. Англія . . . . 51.390.00 
її ло S1.500.00: 1. Клічуки Василь і Микола з Анастасією. Ст. 

Кетерінс. Онт.; 2. У пам'ять батьків Крайчиків Дмитра і Марії з 
веселих діти: Наталія, Осипа і Роман з Олею 53.000.00 

12 по S1,100.00: 1. Бардин Ігор у пошану батьків; 2. fl–p Бошко 
Андрій, і Оксана. 3. Хврак Андрій у пам'ять дружини 
Софії 53.300.00 

13 по 51,000.00: 1 мгр. Бойко Василь і Анна; 2. fl–p Борух Надія і 
БоруХ'Джемісои Ольга в пам'ять батьків Михайла і Євгенії. 3. 
Буковський Нікандер, Сасхатун; 4. Гадзееич Іван; 5. Приа 
Ярослава. Аллістон. Онт; 6. Грабоеський Михайло і Марія 
(250). 7 fl–p Гута Матвій і Анна; 8. мГр. Гуцуляк Брест і Лідія; 9. 
fl–p Гамула Степан; 10. мгр. Джупинський Орест і Таня. 11, 
Іваник Юрій; 12. мгр. Кельба Богдан і Ольга: 13. Керестіль 
Іван, Мюнхен; 14. Кіземчук Василь і Марія: 15. мгр. Кліш 
Володимир. 16. Колісник Роман і Галина (200): 17 
Кемеровський Андрій і Ірина; 18. Крайчик Юстин. Кенора. 
Саск . 19 Красиожоний Іван і Катерина; 20. Кришталовнч 
Ігор і Лідія (000). 21. мгр. Кузь Володимир; 22. Купяк Дмитро і 
Стефанія; 23. fl–p Лялюк Богдан (500): 24. Мазуренко Іван і 
Анна; 25. Махій Михайло (500); 26. fl–p Мельник Петро і Зеня. 
Вікторія. Б.К.; 27 Миндюк Богдан; 28. Неліпа Василь і 
Людмила: 29 інж. Охрим Юрій; ЗО. інж. Ремеза Сильвестер. 
Оттава. 31 Релляиський Григорій і Марш. 32. fl–p Росоха 
Степан: 33 Руденська Дарія а пам'ять батьків (400); 34. мгр 
Саламон Василь і Галина а пам'ять батьків Нестора і Софії зі 
Скобельських; 35. fl–p Сірський Василь і Одарка. Ватерлю. 
Онт.; 36 Тимко Василь (000); 37 мгр Хабурський Омелян і 
Зеновія у 25'річчя подружжя: 38. Фодчук Богдан і Стефанія. 
39 Шафран юки Михайло і Я рослава (200); 40 Шкільних Марія 
в пам'ять батьків: Саламоиа Нестора І Зеновії зі 
Скобельських (500); 41. Юськів Емілія. Монтреаль; 42 інж 
Яріш Василь і Ірена (700) 542.000.00 

14 Чума Ігор і Богданна (000) 5750.00 
15 Алберта Фюеп. Лепту та Ярослав і Савка Михайло 

(000) 5725.00 
16 Гіясецька Ольга. Оксана і Володимир в пам'ять мужа і батька 

Юрія l 5635.00 
17 Кредитова Спілка при Церкві св. Юрія в Ошаоі. Онт 5600.00 
18. Інж. Ганьківський Аскольд і Рома 5550.00 
19 по 5500.00: 1. інж. Басараб Роман і Ольга, 2. інж 

Березоеський Ігор і Ірена (50): 3. Божик Павло; 4. БУК при 
Церкві се Миколая (000); 5. і неп Бойко Іван і Любов. 
Гамілтон, Онт.. 6. інж. Вацик Василь; 7. Головатий Мирон і 
Наталія; 8. інж. Горохович Аитоніиа (100); 9. fl–p Ґадач Ігор: 
10. Гамула Петро; 11. Гамула Михайло. Сарнія. 12.Г.О; 13 
Друневич Володимир і Юлія; 14. Думии Евстахій і Зіна; 15. 
Зельські Іван і Іванка; 16. Зормч Ярослава (50); 17 Коеч 
Дмитро. 18. інж. Кохановський Зенон у пам'ять батьків: 19 
Крамарчук Богдан (000); 20. Лабка Ярослава, Трентои. США. 
у пам'ять мужа Ярослава; 21, інж. Негрич Дмитро і Марія; 22 
Носик Іван і Ірина в пам'ять дружини і матері Лідії. Марії з 
Горбачевських; 32. Онищук Богдан і Таня (000); 24. Ординець 
Теодор (300). 25. Островська Ірина в пам'ять мужа 
Володимира. 26. Паращак Микола; 27 Пелех Надія; 28. 
Розумійко Степан: 29. fl–p Сохаиіеський Володимир: ЗО 
Сганько Степан і Ольга (000); 31. fl–p Сторощук Роман і 
Мирослава. Ошаве (000); 32. інж. Тарнавський Омелян і 
Олександра; 33. Тарневська Марія (000); 34. Тимофій Степан. 
35. Торищак Осип. Судбури; 36. Федид Нвстор; 37. мгр 
Федейко Ольга; 38. мгр. Федорович Ввсиль і Стефанія; 39 
інж. Яців Богдан і Івенна (50) 518.500.00 

20 по 5400.00: 1. Чабан Степан. Ошава. 2. Українське 
Національне Об'єднання. Торонточикло 5800 00 

21 по 5300.00: 1. мгр. Наталія і мгр. Константин Медвідські; 2 
Сосновська Оксана а пам'ять чоловіка fl–pa Михайпа5в00.00 

22 по 5250.00: 1 мгр Винників Дарія; 2. Лавришии Ярослав 
(100). З Лазорко Володимир. Ванкувер. Б.К.; 4. fl–p 
Яворський Олекса;5.Яковина Михайло.Монтрвель Ц .250.00 

23 Дубилко Іван 5240.00 
24 по 5200.00:1 Вербицька Євгенія; 2. проф. fl–p Дарввич Юрій і 

Дарія 3 Дмитришин Омелян; 4 Головачук Іван і Юлія; 5 
проф fl–p Калимон Василь: 6 Козій Богдан; 7 Мірецький 
ігор; 8 Падик Іван і Ольга; 9 Палій Лідія; 10. Проців Софія; 11 
11 інж ЯмнюкО. і Я 52.200.00 

25 по 5150.00: 1 Бардвцький Іван. 2 Когутяк Кориель; З 
Присовська Степанія; 4 інж Шопогои Степан, Диргам. 

” Онт WOO00 
26 по 5125.00: 1 Мирослав Б Бігус. 2 Плавущак Віра. 3. інж 

Соколик Ярослав 5375 00 
27 по 5100.00:1 Бебій Юрій; 2 Бойко Володимир. Гамілтон. Онт 

З Бригідеріванна в пам'ять ііужапроф fl–pa Володимира. 4 
Букачевський Тарас, 5. інж Весоловський Ярема і Ольга. 6 
Вннничук Михайло. Кестпегар. Б.К . 7. Гуменюк Тома, 8 
Ґонтар Адам; 9. Данилович Дарія: 10 Дольницький Ірко і 
Рома 11 Дудиха Наталія 12 Дунець Марія; 13 Дутка 
Ярослав і Ірена. 14 Клюфас Микола, 15. Козачок Іван. 
Монтреаль. 16 КУК”Провінційна Рада, 17 Макар 
Володимир; 18 мгр Максимець Василь і Марія; 19 інж 
Марушак Дмитро: 20. Мигань Калина. 21 Петерсон С . 22. 
Пилипюк Анна; 23 Пилюк Михайло, 24 мГр Онищук 
Ярослав. 25. fl–p Росоха Володимир; 26. Синншин Богдан і 
Орися. 27 Сойко Василь Монтреаль. 28. Сорока Богдан і 
Катерина: ЗО. Стахів Роман і Теофілія; 31 Хотинецький 

Опександер і Галина. 32 Чвалюк Зенон. 33 Чикало 
Олександер. 34 Чиж Володимир; 35. Шанта Юрій і 
Олександра. 36 Українська Кооперетива. Судбури. 37 
Яцишин М 53.700.00 

28 Мудрик Марія 575.00 
29 по 550.00: 1 мгр Верига Василь; 2 Зазуля Антін і Лідія. З 

Качмарчук Тарас. 4 Косеаич Євгенія, 5. fl–p Крохмалюк 
Любомир. 6. Мостович Андрій і Марта. 7 Олексюк Іван. 8 
Олійник Олександер і Марта: 9 Павлишин Марія за Музичну 
КОМІСІЮ К.Ц.У.Ш.Р . 10. мгр Терлецький Юрій P. М. 11. 
Українська Кредитова Спілка. Віндзор. Онт ; 12 Ясінський 
Петро 5600.00 

ЗО. Українська Друкарня Київ 540 00 
31 по 530.00: і Мигаль Борис. Оттава. 2 Сасаич М.З Штундер 

Дмитро 590.00 
32 по 525.00: 1 Волсс Степан. Едмонтон. 2 Винницька 

Ярослава. З Ґуль Лев, 4 ЛУКЖ при Церкві се о. 
Миколая .5100.00 

33 Гнатишин Рома. Стонеи Крік. Онт 5Ю.00 
Р а з о м : 1148,900.00 

ЗАМІСТЬ КВІТІВ НА МОГИЛИ 
на Енциклопедію України 

Збірки, які вже були проголошені в українській пресі, 
подаємо тільки загальною сумою 

1 св. п ГУМІНІЛОВИЧ Стефан. збірка 51.505 00 
2 св. п. ПИЦЬ Іван 5445 00 
3 св, п СКОРУПСЬКИЙ Володимир 52.445.00 
4 св. п КУБІЙОВИЧ Володимир 53.010.00 
5 св п ДУМИН Зіна 51.060.00 
6 са п МОРОЗ Василь. Гамілтон, J1.000.00 
7 св. п КАЛИМОН Ананій 52.020.00 
8.се. п СОХОЦЬКИЙ Ю . Монтреаль. збірка 5526.70 
9 св. п ШКІЛЬНИК Павлина – в десяту річницю смерти 

жертвували: 1. Шкільник Ілля, чоловік 51.000.00; 2. 
Закидальська Наталія 550.00; 3 Релляиський Григорій і 
Марія 525.00:4. по S20.00:1, Тикула О М; 2. Перфецький Лев і 
Марія. 3. Клюфас Олександер: 4. Саламон Василь і Галина: 5. 
Шкільник Анастасія.6. Реплянська Марта. 7. Харак Слава; 8. 
Максимів Осипа 515.00; ло SW.00: 1. Ломага Роман і 
Ярослава: 2 Чайківська Марія; 3. Колтун Михайло і Ееа; 4. 
Сілецький Яків і Євгенія; 5. Букета Неоніля. 6 Шкільник 
Марія; по 55 00 1 Гавряк Василь і Еаа; 2 Звольська 
Ярослава Р а з о м : 51.300.00 

Юса. п. fl–p БІЛЕЦЬКИЙ Володимир, Акрон. Огайо: 1. fl–p 
Закидальський Тарас і Оксана – 550.00. 2. по S25.00: і. 
Закидальська Наталія; 2. Максимів Осипа. 3. Зелена Ольга 
515.00 Р а з о м : 5115.00 

11 св. п. ЗАЛЕСЬКА з КОРДУБІВ Стефанія. Монтреаль: 1. Роніш 
Осип і Зоя – 530.00; 2. Сенишин Євген і Галина – 525.00: 3. 
Король Стефанія – 515.00.4 Сенчук Стефанія – 5Ю.00 . . . 

Р а з о м : 580.00 
12 св п ГЕРАСИМЕНКО Ганна 1 Закидальська Наталія – 

ЯОО.ОО; 2 Руденська Дарія – 550 00; 3. інж. Соколик Ярослав 
і Оксана – 525 00. 4 по 120.00: 1 мгр Боднарук Лідія; 2. 
Винницька Ярослава; 3. Шкільник Ілля . . Р а з о м 5235.00 

13 ся п ПРОЦЬ Володимир – ло S50.00: 1 Ґалан Орест. 
Матісон, 2 Цимбалістий Любомир, Едмонтон. Алберта . . . 

Р а з о м SlOO.OO 
14 св. п НОВАКІВСЬКИЙ Роман Левицький Мирон , , , 550.00 

15 св п ЗАЛЕСЬКА Марія Закидальська Наталія 510 00 
16 се п ВЕСЕЛА Стефанія 1 Закидальські Наталія. Тарас і 

Оксана – 550 00. 2 по S25 00 1 Максимів Осипа. 2 Крайчик 
Роман і Ольга. З no S2O00 і Веселий Василь і Юлія. 2 
Медвідська Наталія Р а з о м 5140 00 

17 св л о митрат СИРОТИНСЬКИЙ Іван – по ЯОО.ОО: 1 
Більчак Микола. 2 інж Яріш Василь і Ірена Р а з о м S200 00 

18 се п ХАРХАЛІС Микола внук Ващук Роман 5150 00 
19 св п Емілія ОСТАПЧУК”КОНЮХ З Андрусевих. Ст 

Кетеринс Онт – Закидальська Наталія 525 00 
20 св п 6РИЗГУН Константин, д р мед Закидальська Н525 00 
21 св п ПОПЕРЕЧНИЙ Юрій. Мон,реаль – Поперечний 

Степан. Балтімор. США 51.000 00 

Сума збірок "Замість квітів на могили: 515,541.70 

Зіставлення збірок: 

Декларовано на фонд ЕУ – S148,900.00 
"Замість квітів на могили" – S15.541.70 
Збірки разом – S164.441.70 
Заплачено – S143.166.70 
Декларації до заплачений – S21.275.00 

Висловлюємо сердечну подяку 
всім Громадським Комітетам 

і вс ім і н д и в і д у а л ь н и м ж е р т в о д а в ц я м , 
фундаторам і меценатам ЕУ, 

які в минулому році (1985) брали участь 
в мобілізації м і л ь й о н о в о г о 

ВІЧНОГО ФОНДУ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ УКРАЇНИ. 

Акц.я пройшла успішно Приблизний результат акції 
можемо оцінити декляраціями на S700,000.00. 

Тому, шо до прицілу результату акції бракує ше 

приблизно S300.000.00. 

ТРЕБА НАМ КОНЕЧНО 
ПРОДОВЖУВАТИ ДАЛІ 
ЗБІРКОВУ АКЦІЮ "С" . 

Точні висліди збірковоі акції "С" подамо загально в 
пресі, (а детально зі списками жертводавців у кожній 
місцевості) у найближчих числах (28 і 29) нашого 

бюлетеня ВІСТІ ІЗ Сарселю" 
Дуже просимо всіх меценатів (51,000.00 і більше) і 
фундаторів (S500 00 – S999 00) прислати нам свої 
ф о т о з н і м к и і ж и т т є п и с и , шоб їх помістити 
спершу у Вістях ІЗ Сарселю' , а потім в додатку до 
о с т а н н ь о г о ( 1 0 – r o ) т о м у Е н ц и к л о п е д і ї 

Українознавства" (ЕУ2) 
Буде це не тільки реєстр дійсних патріотів нашої 
діяспори, але також найкраща і найтриваліша 

особиста пам'ятка назавжди. 

ЖЕРТВУЙМО ВСІ НА Ф О Н Д 
ЕНЦИКЛОПЕДІЇ УКРАЇНИ! 

За Центральний Патронат HTUJ–Capcenb у Торонті: 

Євген Ф. Борис Омелян Тарнавський 
голова референт інформацій 

Наталія Закидальська 
скарбник 

На дальші пожертви просимо виписувати чеки 
на Patronat NTSh на адресу: 

PATRONAT NTSh. 16 Bracondale Hi l lRd. . Toronto, Ont. 
M6G 3P4. Canada 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА – 
найкраща зброя за правду України! 

(„Фундації ЦенкО”Добро Творити", 
8,500 дол. на добродійні цілі 

1982 році, з нагоди 90– 
лигтя Патріярха Йосифа І. 
відомий громадський діяч 
n–6 Микола Ценко і син B,–p 
Олексій створили тривалу 
фундацію, присвячену rra– 
м'яті покійної дружини і 
матері Володимирі. В rpy– 
дні 1984 року фундацію no– 
більшено і контрактово 
закріплено при Товаристві 
ІСвята Софія під назвою 

..Фундація LUHKD– Добро 
Творити" та cTBop?RoOKpc– 
мУ комісію для розподілу 
відсотків з фундації в na– 
сіупному складі: Д”Р Роман 
Осінчук – голова, проф. 
Олександер Татомир – Mi– 
сіоголова й пресовий 3Bi– 
тодавець, Д”Р Романа Ha– 
вЬоцька”МІстоголова. інж. 
К)ліян Головчак – CKap6– 
ник, рсд. Микола Кавка – 
секретар. Сестра Д”Р Надія 
Баруссвич. ЧСВВ. звйзкова 
з релігійними ToeapHCTBa– 
Ми.та Д”р Володимир Кліш 
4– зв'язковий з професійнн" 
ми організаціями. Стефан 
Біда став правним дорад" 
ником Фундації. На бажаН" 
ня фундаторів, вони не с 
членами комісії, а тільки 
дорадниками. 

Впродовж і985 року KO– 
місія відбула двос засідань 
в присутності Д”ра М. U,en– 
ка, під час котрих розгляне" 
но низку прохань про ДО" 
помогу та призначено і 
виплачено з відсотків фуН" 
дації на добродійні цілі 
вісім і півтисячі долярів: 1,500 
– стипендії для богословів 
в Югославії і Польщі: 1,000 
– для інституту дослідів 
переслідування релігії в YK– 
раїні; 400"стипендія для BTi– 
кача богослова з Польщі: 
300 дол. для втримання ryp– 

тожитку для української 
молоді в Югославії: 300 дол 
– на дяковчительські курси 
в Югославії; 200 дол. – 
українському Маріянсько 
му Музесві в Дейтоні. Ora– 
йо; по 200 дол. на чотири 
церкви – св. Софія в Римі, в 
Люрді. Франція, в Канбері. 
Австралія, і в Ітапара. Bpa– 
знлія; 2.400 дол. – СТИПЄН" 
дії й одяг студентам”бого" 
словам в Бразилії: 500 дол. 
– Осередок молоді в rtyca– 
досі. Аргентина: 500 дол. 
для катехизації молоді в 
Аргентині; 500 дол на 
буДОВу ДОМУ МОЛОДІ В ЮГО" 
славії; 100 дол. для СФУ" 
ЖО. 

Прохання про допомогу 
слід пересилати до комісії 
на адресу Товариства Свята 
Софія: St.Sophia Religious 
Assn., 7911 Whitewood Rd. 
Philadelphia. PA.. 19117. 

Вельмишановним фун" 
даторам. Д”рові Миколі і ;i– 
рові Олексієві Ценкам щира 
подяка і признання за їхню 
жертвенність і вирозуміння 
не тільки від тих. ЩО MO– 
жуть безпосередньо KOpHC– 
тати з Фундації ,,ЦенкО" 
Добро Творити", але й від 
цілої української спільноти, 
бо цс ще один практичний 
спосіб, який забезпечує 36e– 
реження нашої релігійної й 
національної ідентичностн 
на поселеннях. Створення 
випісназваної фундації с 
прикладом, гідним до Ha– 
слідування. і треба вірити, 
що за прикладом ;i–pa Mn– 
коли і його сина Д”ра O;ieh– 
сія Ценків піде більше yKpa– 
їнськнх громадаян. 

(Ю. Г.) 

Тенісові турніри на Союзівці 

Тенісова :іанка УСЦАК, під проводом інж. PoMa– 
на Ракочого. ст., подас до відома, що на літній сезон 
на Союзівці запляновані такі турніри: 

4–6–ro липня — УСЦАК”Схід 
9–10–ro серпня Подвійні гри 

29–ro серпня l–ro вересня – 
Кранові чемпіонати УСЦАК 

14–l5–ro вересня Запрошеневий УНС 
28–29–ro вересня Подвійні гри Пласт 
4–5–ro жовтня КЛК 

ДІЛОВОДСТВО 
25–ro Відділу УНСоюзу „Свобода' 

перебрала 

Марія Савчак 
Ввічливо просимо членів Відділу пересипати 

членські вкпадки на адресу: 

Mrs. Maria Savchak 
64 van Siclen Avenue, Brooklyn, NY 11207 

У К Р А Ї Н С Ь К А ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА 

КООПЕРАТИВА СВ. АНДРІЯ 

в So. B O U N D BROOK, N. J. 

ПОШУКУЄ ПРАЦІВНИКА 
і такими кваліфікаціями: 

1. Знання української та англійської мої, 
2. Загальна розуміння книгоаодстаа, 
3. Бажання професійно рости та брати аса більші аідлоак 

.дальиости. 

Бажаючих кандидатів просимо висилати свої дамі 
включно з бажаючою платнею на адресу Кредитівки св AH– 
дрія: 

ST ANDREWS FEDERAL CREDlT UNlON 
of So. BOUND BROOK 

РО ВОХ 375 
SO BOUND BROOK. N. J 08880 

„ Е Н Т Е Р П Р А Й С , американський військовий корабель і 
два інші, що його супроводжають, не можуть тепер 
переплисти через суезький канал тому, що Єгипет не дас на 
це згоди. Уряд в Єгипті дозволив цим військовим 
кораблям плисти через Суезький канал після бомбарду" 
вання Лівії l5–ro квітня цього року і це викликало 
негодування. Тому тепер уряд в Єгипті не хоче вдруге на 
таке дозволити. 

ЗА СЛОВАМИ ОЧЕВИДЦІВ, при спробі втечі на Захід 
своїми ж товаришами був поранений східньонімецькнй 
прикордонник. Він впав на землю, так і не діставшись до 
західньої частини розділеного міста. Пораненого відвезли 
на вантажному авті. Інцидент стався у північній частині 
Берліну недалеко від сумнозвісної Берлінської стіни. 

Чому ... 
(Закінчення зі crop. 2) 

стиль життя був спартансЬ" 
кий. Ніхто не осмілювався 
вирізнитися незвичним 3a– 
кордонним одягом. Тепер 
..партійні дами" одягаютЬ" 
ся в імпортоване з ПолЬ' 
щі, ЧехО”Словаччини і Ma– 
дярщини. Партійні мужчи" 
ни також одягаються доб" 
ре, в закордонне. 

У Москві Алілусва Myci– 
ла ганьбити Ci–Afi–Efi. Це 
належить до доброго COBCT– 
ського тону. В ЗСА АлілуЄ" 
ву просто псували увагою, 
хоч одночасно ..промивали 
мозок". Вона була ніби 3a– 
бавкою в урядових руках. А 
оту „забавку", „домашнє 
звірятко" (очевидно „пет") 
у Москві переклали як „co– 
бачка Сі”Ай'Ей". 

Після однорічного nepe– 
бування в СССР Алілусва 
звернулася до Горбачова з 
проханням дозволу на виїзд 
до Америки. Намір виїха" 
ти пояснювала не політич" 
ними причинами, а родиц 
ними. Родина відкинула її. 
Старша дочка сказала, що 
не хоче контакту з такою 

матір'ю. Алілуева не бачи" 
ла свою дочку, ані онуку. 
Хотіла увійти до американ' 
ської амбасади у Москві, 
щоб поговорити про noeep– 
нення до ЗСА. але міліція її 
не пропустила. Про можлії" 
вість виїзду до ЗСА з Алі" 
лусвою говорили предстаВ" 
ники міліції і К Ґ Б . Тоді 
вона послала листа до Bep– 
ховної Ради з повідомлен" 
ням, що зрікається coecrcb– 
кого громадянства, і врешті 
дістала дозвіл на виїзд до 
ЗСА з американським naui– 
портом. 

На урядовий запит, чи 
помітила Алілусва якість 
позитивні зміни в cycni.ib– 
стві. — вона відповіла HC– 
гативно: позитивних змін 
не помітила. Все таке саме, 
як було і перед 17–TH poKa– 
ми. Вона схарактерузувала 
совстський режим як He– 
здібний на позитивні зміни, 
хоч на такі зміни чекають 
народи СССР. Люди po3– 
чарувалися пасивністю to– 
рбачова. який поза промови 
і паперові обіцянки не ni– 
шов. Після деяких надій на 
нового генерального ceK– 
рстаря, в СССР панує cTa– 
рий цинізм і безнадійність. 

В СССР... 
(Закінчення зі crop. 1) 

сійської Православної U,ep– 
кви". 

Своїми хитрими брошур" 
ками Російська Прапослав" 
на Церква виявляє чутлИ" 
вість на критику своєї діяль 
ности українськими католи" 
ками і православними. Ук" 
раїнці в діяспорі і свідома 
частина народу в Україні 
співчувають духовникаМ" 
відвідувачам Совстського 
Союзу і їхнім небезпечним 
прихильним заявам, з 4eM– 

ности до „господарів". ДоС" 
тавляючи духовенству TO4– 
ні. наукові матеріяли про 
релігію України та про 1000 
ліття Християнства україН" 
ці можуть запобігти деяким 
наївним заявам, які совєти 
потім використовують для 
пропаганди. А коли якісь 
заяви духовників появлЯ' 
ються у совстських публіка" 
ціях, треба їх перевірити у 
цитованих ними осіб, які 
безперечно пізнають, подіб 
но як о.Скотт з АнглікаН" 
ської Церкви, лицемірність 
совєтів і Російської npa– 
вославної Церкви. 

Ми мали... 
(Закінчення зі crop. 1) 

товищі. Тут зустріла нас ще 
дуже точна перевірка naino– 
го скромного багажу, який 
ми могли взяти зі собою і 
десь над ранком дозволено 
нам остаточно перейти до 
австрійського літака, що 
чекав вже на нас. Зараз нами 
сердечно заопікувалися, ми 
одержали їду, але нас uiKa– 
вила німецька преса і вістки 
про катастрофу в ЧорнобН' 
лі і на них кинулися ми в 
першу чергу. 

Прилетівши до Відня нас 
перевезли до радіологічнО" 
го інституту, де нас доклад' 
но кожного перевірили. 
Більшу частину нашої rpy– 
пи негайно вислали до Ten– 
лих душів, ми мусіли відда" 
ти цілу нашу одежу, а преД" 
ставник Червоного Хреста 
забезпечив нас в тимчасове 
вбрання. Показалося, шо в 
протилежності до апаратів 
Гайгера совстського зраЗ" 
ку. тут знаряддя показали 

ф Д О ВІПІАПМУ Ф 

Кергонксон, Н. Й. 
До продажі ДВІ ЛЬОТИ, чисті, 

гарні, в спокійному місці 
До винайму КІМНАТИ на ei– 

кенд або на ціле літо. 
Телефону пати (914) в26"7801 

аямаааавааавіввавашяаавааваааадг1 

HELP WANTED 

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА 
ЦЕРКВА СВ. ПЕТРА І ПАВЛА 

1025 North Belle vista Ave.. 
Youngstown, Ohio 44509 

пошукує 

ДЯКА”ДИРИҐЕНТА 
Зголошені мусять володіти yK– 
раїнською і англійською Moea– 
ми. Про інформації просимо TO– 
лефонувати; 

Тед Сенодпк (216) 533–4862. 

^FUNERAL D1RECTORS0 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

П О Г Р Е Б Н И К 
Займається похоронами 
в BRONХ. BROOKLYN. 

NEW YORK іОКОЛИЦАХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

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

(212) 6742568 

незвичайно високий рівень 
радіяції. зокрема у волоссі 
та на підошвах черевиків. 
В убраннях запозичених з 
Червоного Хреста ми ncpei– 
хали автобусами до ЗахіД" 
ньої Німеччини до Kapnbc– 
руге, де ще один раз мусіли 
перейти точну перевірку в 
радіологічному інституті. 
Щойно після того вкінці нас 
усіх звільнено і ми могли 
повернутися до наших po– 
дин". 

'iSJU– 
тшиг i t e t i 

?6 First Aventir 
Tei (?1?) 473–3550 

НОВА АДРЕСА „АРКИ" 
26 Перша Авеню, ріг 2–oi вулиці 

в Ню Йорку. Н Й 

Ф S E R V I C E Ф 

^ Ukrainian 
Restaurant 
О Caterers 

132 2nd Ava. (8 St.) 
M.Y.. H.Y. 10003 

212–533–6765 
– PRIVATE PASTILS – 
Chrirttnlnfi – Qraduiooni 

Showtn – Wjddmji 
AnniYorunn 

Mtttinfi and W i U i 

Richard H. Burnadz 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 

FUNERAL HOME 
371 Lakeview Avenue 

CUFT0N. N.J 
Phone (201) 772 1880 

Funeral Director 
Cf. –jpels available throughout 

the Metropolitan Area 

Ten : (201) 372–0468 

ROSE–HlLL MONUMENTS' 
184 UNlON A V E N U E iRviNGTON. N.J. 0 7 1 1 1 

S. ZEL1NSKY – ПИЛИП ЧУЙ 

ПЕРШЕ УКРА ЇНСЬКЕ П І Д П Р И Є М С Т В О H A f l r P O B – 

НИКІВ . С Т А В Л Я Є М О П А М ' Я Т Н И К И НА ВСІХ UBHH– 

ТАРЯХ І НА СВ. АНДРІЯ В С. Б А В Н Д БРУКУ. Н Ю 

Д Ж Е Р З ! І СВ. ДУХА В ГЕМПТОНБУРҐУ . Н Ю ЙОРК. 

Granite Marble Bronze 

( 


