
Закликають M. Горбачова 
звільнити 1. Ратушинську 

Ню йорк. – Громадська 
організація Дім Свободи, 
яка знаходиться в Ню Hop– 
ку, надіслала генеральному 
секретареві ЦК КПСС Mi– 
хаілові Горбачову тслегра" 
му з закликом негайно звіль 
нити мужню правозахисник 
цю і талановиту поетку Іри 
ну Ратушинську. засуджену 
на 11 років позбавлення 
свободи за „антисовстську 
агітацію і пропаганду". 

В телеграмі сказано, що 
при винесенні присуду 1. 
Ратушинській було nopyine– 
но багато совстських з а к о 
І:ІВ. ЯК І міжнародних угод. 
під якими стоїть ПІДПИС 
Совітського Союзу. 

Копії звернення були Ha– 
діслані амбасадорові СССР 
у Вашінгтоні Юрію Дубіні" 
ііу. керівникові совстської 
делегації на женевських nc– 
реговорах Владіміру Карпо 
ву. Спілці письменників СС 
СР і начальникові слідчого 

ізолятора КҐБ в Києві, KV– 
ди Ратушинську недавно 
перевели з мордовського 
табору. 

ЗУСТРІЧ ЗЕМЛЯКІВ 
ЯРОСЛАВЩИНИ 

Чикаго. Регіональне 
Об'єднання Ярославшини 
та окраїни Засяння ianpo– 
ПіуГ ЧЛеНІВ. ЗСМЛЯКІВ І К(Ь 
линініх учнів та професорів 
ярославської української 
гімназії на 2–ry регіональну 
зустріч, ию відбудеться в 
днях 4–ro і 5–ro жовтня п.р.. 
тут в залі катедрп св. 6. 
Ми кола я. Зголоііісння до 
участи разом з оплатою 
25 дол. від особи і замовлен 
пя на нічліг слід надсилати 
до 20–i о вересня на адресу 
скарбника Степана Мерій. 
2320 West lowa St.. Chicago, 
ill. 60622. 

Популярна співачка Л. Ковальчук 
накрутила нову платівку 

Люба Ковальчук, батьки 
якої емігрували з України 
до Монтреалю, Канада, с 
тепер найбільш nonynep– 
ною співачкою в Канаді. 

Спершу Л. Ковальчук BH– 
лала дві платівки українсь" 
ких пісень. Перша платівка 
нлг .Лоря" вийшла в 1977 
році, а друга платівка „Лю" 
бомира" в 1978 році. 

Від того часу співачка 
оформила нову оркестру з 
п'ятьох осіб та з нею видала 
дві платівки, на яких співає 
по^англійськи. На першій 
платівці „Secrets and Sins", 
що вийшла в 1982 році, Л. 
Ковальчук присвятила одну 
пісню "балядусвоєму 6aTb– 
кові. який помер в 1979 році. 
Ця пісня була одною з най" 
популярніших в Канаді KO– 
ли платівка вийшла. 

Після великого успіху і 
продажу першої платівки, 
Л. Ковальчук видала три 
малі платівки. 

В травні цього року вий" 
шла Друга платівка Л. Ко – 
вальчук П. н. „Between the 
Earth and Sky", яка l4–ro 
серпня буде випущена в 
Америці. Залежно від відгу 
ку американських слухачів 
музики. Люба знатиме чи 
платівка її вдалась, та чи 
мас їхати в турне по AMepn– 
ці і Канаді. 

Л. Ковальчук 

Л. Ковальчук раніше цьо" 
го року вишла заміж за 
Петра Марунчака, сина ei– 
ломого хореографа Петра 
Марунчака ст. її муж є 6y6– 
ністом в її оркестрі. Всі 
вони відомі із своїх виступів 
на Союзівці. 

Спід підкреслити, що Лю 
ба завжди підкреслює своє 
українство. 

Померла людина що жила 620 днів 
із штучним серцем 

Люївілл. Кентакі. – Тут, 
у ,,Гюмена" лікарні помер в 
середу 6–ro серпня 1986 ро ' 
ку Вілліям Шредер, який 
досі був єдиною людиною, 
що жила найдовше із штуч" 
ним механічним серцем. В 
перших днях після перещеп 
ления, яке відбулося 25–ro 
листопада 1984 року, no4y– 
вався він напричуд добре. 
Однак після короткого часу 
він дістав удар мозку, який 
ОПІСЛЯ ПОВТОРИВСЯ ЩЄ ДЄ" 
кілька разів, так, що йому 
відібрало мову і він мусів 
постійно перебувати в лікар 
ні під опікою медичної o6– 
слуги та лікарів. 

Кілька днів перед смертю 
його стан помітно norip– 
шився і він знову перейшов 
цілий ряд мозкових ударів. 
Наслідком того родина про 
сила вже не пробувати pR– 
тувати Його і він помер у 
середу, бчго серпня ц.р., о 
год. 1:35 по полудні. При 
ньому була дружина і mec– 
теро дітей. 

КрІМ ЧИСЛСННИХ МОЗКО" 
вих ударів В. Шредер мав 
також хронічні інфекції та 
проблеми з легенями. Його 
поважна серцева недуга роз 
почалася у його п'ятдесятих 
роках життя і так noripum– 
ла, що лікарі не давали 
Йому більше як тиждень 
життя. Тоді він погодився 
на експеримент із вщеплен" 

ням йому штучного серця, 
ЩО ПереВІВ Д”Р ВІЛЛІЯМ ДЄ" 
Вріс. В. Шредер був другою 
людиною, якій вложили 
штучне серце, відоме під 
назвою „ДжарвіК"7". Д95Г 
таке се це було вложене ще" 
п'ятьом пацієнтам, але ні 
один із них не жив довго, 
Комплікації, що їх мали усі 
пацієнти із штучним серцем 
ставить під знак питання' 
цю методу рятування л і ф 
дей, важко хворих на серце і 
від 1985 року не зроблено ні 
одної дальшої операції. Але 
не зважаючи на це, Д”Р В, 
ДеВріс заявив, що він далі 
буде вживати цю методу, на 
що він має дозвіл офіцій" 
них чинників^ Він може 
вложити сім штучних, 
сердець такого типу відпО" 
відним пацієнтам, які ,ia– 
дуть на це згоду. Досі він 
зробив три такі операції. 

З'ЇЗД КОРНБЕРЖЦІВ 

Кергонксон. Н.Й. (Р.Ч.). 
– Тут на Союзівці в днях 6– 
го і 7–ro вересня відбудеться 
зустріч колишніх мсшкаН" 
ців табору Корнберг. УїзД 
заповідається чисельний, 
бо зголошуються гості не 
тільки з Америки, але й з 
Канади, де є велика rpoMa– 
да корнбержців. 

У Мюнхені померла 
Т. НоваК'Мельник 

Мюнхен, Західня НімеЧ" 
чина. — У вівторок, 5–ro 
серпня 1986 року тут noMep– 
ла, подовий і тяжкій недузі 
проживши 42 роки, бл. п. 
Тамара Новак здомуМель 
ник. 

Перед хворобою працЮ" 
вала тут у „Радіо Свобода", 
займалася виховною npa– 
цею в Пласті, була теж BH– 
ховницею і коменданткою 

новацького табору на ,,Bo6– 
рівці". 

Залишила у глибокій JKA– 
лобі мужа Юруч^шехготЛгісч 
ню донечку Анастазію. Ma– 
му Василину ШраменкО" 
Данко з мужем Богданом і 
батька Антона Мельника. 

Похорон відбудеться на 
українській частині цвинта" 
ря Вальдфрідгоф у МюнхС" 
ні у понеділок, 1І –ro серпня. 

Союзники заплянували 
прогулянку на Сою зівку 

Ню Йорк. – Окружна 
Управа СУА в Ню йорку 
влаштовує одноденну npo– 
гульку автобусом на Coio– 
зівку на День Союзянки для 
членок з родинами та для 

БРА ЗИЛІЯ ВШАНОВУЄ ШЕВЧЕНКА 
І ТИСЯЧОЛІТТЯ ХРИСТИЯНСТВА УКРАЇНИ 

Шкіц архітекта площі ..Україна" н Прудентополісі. 

Прудентоиоліс, Бразилія 
– Як подає українська raie– 
та „Праця" з ПрудентопО' 
лісу, Парана, це місто буде 
мати великі святкування в 
днях 9–ro, iO–ro та l2–ro 
серпня ц.р. 

Святкування ці зосеред" 
жуються на розбудові mio– 
щі Україна, де частину nap– 
ку перетворюється у пам'ят 
никовий ансамбль: доліпі" 
ний рівень, доступний з ey– 
лиці, буде приміщувати залі 

музею, бібліотеки та постій 
ну мистецьку виставку, pa– 
зом 4,800 квадратних стіп. 
ПОМІШУЮЧИ ТСЖ бюрОВІ КІМ" 
нати на адміністрацію. Tya– 
летні приміщення тощо. Ця 
будова буде мати вікна для 
вентиляції та освітлення з 
хідниками на розі двох ey– 
лиць, з яких головна це 
вулиця св. Йосафата, на 
якій недалеко міститься цер 
ква св. Йосафата та MaHac– 
тир Отців Василівн. На no– 

верхні ці сі будови, яка с 
окруже на зеленню, буде дру 
іин, горішній рівень, тераса 
доступна широкими c.4o;ia– 
ми від вулиці св. Йосафата. 
Тут будуть приміщені два 
пам'ятники: Тараса Шевчен 
ка та Тисячоліття Хрнщен" 
ня із статуями св. ВолодИ" 
мира та св. Ольги разом з 
хрестом. Цей ансамбль б у 
де оточений орнаментовнм 

(Закінчення на crop. 3) 

громадянства. П рогулька 
відбудеться в неділю, l7–ro 
серпня ц.р. автобус ВИЇЖД" 
жас в год. 7:30 ранку З”ПІд 
домівки СУА при 108 Друга 
авеню Зголошення naaBTo– 
бус примають П.Стусь тел: 
(212)673–5375a6o A. HaTn– 
na(718)44l–3326. Оплата 
16 дол. від особи. 

На Союзівці програма 
Дня Союзянки включатн" 
ме: о год. ІО”ін відбудеться 
Служба Божа, о год. !2–iii 
буде спільний полуденок, а 
в год. З”ій по полудні відбу" 
деться мистецька програма 
з участю членок 62–ro Bi;vii– 
лу Олі Шкафаровської й О.п 
Ходоби і членок 71 –ro Віддь 
лу, який дасть показ ;HITH– 
чого вбрання з модслюваН" 
ням Тамари Сибі. nporpa– 
MV вестиме Евгенія Рубчак. 

СВЯТОЧНІ СХОДИНИ 
В НЮ ЙОРКУ 

Ню Йорк. Українське 
Патріярхальне Товариство 
Відділ в Ню Йорку влашто" 
вус святочні сходини для 
членів товариства і україїь 
ського громадянства з на і о 
ли другої річниці смерти св 
п. Патріярха Йосифа. СхО" 
дини відбудуться у неділю. 
7–io вересня ц.р., о год 1:30 
по полудні тут в Домі У Kpa– 
їнської о Визвольного ФрОІІ 
ту. при 136 Друга авеню 

ЗУСТРІЧ МЕШКАНЦІВ 
ЛЯНДЕКУ 

Торонто. Зустріч KO– 
лишніх мешканців габору 
Ляндек. Австрія, вілбулеть" 
ся н суботу. 23–ro серпня цр . 
Туї В ІНСТИТУТІ CB. ВОЛОДИ" 
мира, при 620 Спадай на аве. 
Реєстрація зустрічі noMitna– 
сться о і од. Ю”ій ранку. 
Бажаючі віяти участь no– 
винні зголошуватись на a;i– 
ресу Марії Горбань: 65 Sou– 
thport Str., Apt. 209, Toron– 
lo, Ont.. Canada M6S–3N6. 
tcl.: (416) 763–2l78. 

УРЯД У ФІЛІППІНАХ РОЗПОЧАВ 
РОЗМОВИ З КОМУНІСТАМИ 

Маніля, Філіппіни. – У 
вівторок. S–ro серпня ц.р.. 
представники уряду npcin– 
дента Кора?он Акіно Bla6y– 
ли першу зустріч 3 рЄЧНИК8' 
ми комуністичного руху 
спротнву, яку пізніше рЄЧ" 
ники уряду назвали „3ycT– 
річчю з давніми приятеля' 
м н " і , , з апочаткуванням 
діялогу непевности". 

Очевидно, ані К. Акіно, 
ані її найближчі дорадники, 
не знають, яка ціль комуніс 
тів. чому вони, які досі вели 
боротьбу проти уряду зі 
зброєю в руках, погодилися 
прийняти її пропозиції і 
сісти спільно з урядовими 
особами за круглий стіл до 
переговорів. Представник 
уряду Рамон Мітра BHCHO– 
вив сподівання, що ypaao– 
в:й делегації і представни' 
кам комуністичного руху 
спротиву вдасться узгідни" 
ти програму переговорів, 
яка вже в першій точці ne– 
редбачас за вішення зброї, 
тобто припинення всяких 
боїв між ними і урядовою 
армією і поліцією. Уряд 
Акіно хотів би осягнути 
сякС'Таке порозуміння з KO– 
муністами ше перед її nep– 
шою поїздкою до З'єднаних 
Стейтів Америки у першій 
половині вересня цього po– 
ку. Мітра запропонував KO– 
муністам, щоб головні проб 
леми, які мусять бути po3– 
в'язані поки розпічнеться 
їхня співпраця з урядом, 
були обговорені після npo– 
голошення завішення зброї, 
але ава комуністичні делс" 
гати не хотіли погодитися з 
цісї пропозицією. 

..Я не маю жадної ілюзії, 
що наше непорозуміння з 

ними можна буде легко no– 
лагодити. бо йдеться тут 
про основні справи, а може 
навіть намагання зміни no– 
літичної й економічної CHC– 
темн у Філіппінах, але іншої 
альтернативи мИ не маємо, 
якщо в нас є бажання припи 
нити партизанську, а може 
навіть громадянську війну і 
розпочати процес мирної 
відбудови нашої країни". – 
заявив Мітра кореспондеН' 
там. 

Розмовами з комуніста" 
ми К.Акіно хоче сповнити 
свою обіцянку дану en6op– 
ЦЯМ у П е р е д в и б о р ч і й K3M– 
панії. а крім того вона nepe– 
конана. що в атмосфері rpo– 
мадянської війни чи пожвав 
лених партизанських дій 
про жадну відбудову дсржЗ" 
ви чи її економіки не можна 
навіть думати. 

Покищо уряд К. Акіно не 
виходив з жадними конкреТ" 
ними пропозиціями, а може 
взагалі їх немає, кажуть 
політичні спостерігачі, а 
комуністи приобіцяли nepe– 
лати урядові свої передуMO– 
ви до кінця цього тижня на 
письмі. 

Так звана ..народна ap– 
мія" комуністів зросла в 
останньому часі з 16 до 
22.000 вояків, зброю для 
яких постачає Москва і її 
сателіти, а найбільше KOMy– 
ністичний В'єтнам. Комуні 
сти ніяк не хочуть здати 
урядові зброї, скапітулювв" 
ти і включитися у мирне 
життя. Це не лежить в ха" 
рактері комуністів і К .AKi– 
но матиме з ними ще багато 
клопотів. – кажуть досвіД' 
чені військові старшини і 
політики. 

У СВІТІ 

УЧАСТЬ АМЕРИКАНСЬКИХ вояків і спеціялістів ФБІ в 
Болівії, які допомагали місцевій владі зменшити продук" 
цію і перспачковування наркотиків, була така успішна, що 
Болівія зменшила майже наполовину „експорт" кокаїни до 
ЗСА н інших країн. Між іншим Адміністрація президента 
Роналда Регсна застановляється над уціненням для Болівії 
більшої фінансової допомоги, заявив болівійським 
представникам амбасадор ЗСА. Болівія раніше жалува" 
лася, що знищення плянтацій кокаїни зменшило приходи 
до державної каси принаймні на 100 міньйонів долярів в 
річному відношенні. 

ЦІНИ НА О.ІИВНІ ВИРОБИ, зокрема на бензину і оливу 
до огрівання будинків, можуть зрости на 10 до 20 центів за 
гальон. якщо експортерам нафти, тобто країнам ОПЕК, 
вдасться затримати єдність між собою і зменшити, як було 
заиляновано на нарадах в Женеві минулого тижня, 
видобуток олнвної ропи з 20,5 мільйонів бочілок на 16 
мільйонів денно. Така підвншка матиме, очевидно, 
негативний вплив на економіку багатьох західніх держав, 
особливо тих. які повністю залежні від імпорту оливи з 
інших країн. 

БАСКИ В ЕСПАНІЇ, особливо сепаратисн і члени ЕТА, 
терористичної організації, погрожують, що вониатакува" 
ТИМуть також чужинців."особливо тих, які приїжджають 
до Еспанії з країн, які вдержують дипломатичні зв'язки з 
Мадридом. Погрози були розіслані організацією ЕТА до 
закордонних амбасад і КОНСУЛАТІВ. Політичні спостерігачі 
думають , що погрози звернені в перш) чергу проти 
Франції, яка готова допомагати Еспанії зліквідувати 
нелегальну діяльність басків. Видача деяких басків 
еспанському урядові викликала гостру реакцію проводу 
ЕТА і у внеліді згадані погрози. 

В БЕЙРУТІ, ЛИВАН, продовжуються вбивства людей, 
при допомозі бомб чи звичайної перестрілки між Mycyn– 
манамИ”Пііїтамн і християнською міліцією, переважно 
біля так званої зеленої лінії, яка розділяє чисто на дві 
половини християнську і мусулманську. Гинуть, 
очевидно, багато невинних і незаангажованих у міжфрак^ 
ційну війну осіб. У вів юрок. 5–r о серпня. мусулманн”ШІЇти 
знову, вбили поліціянта і сирійця, правдоподібно вояка, 
який стояв іга варті, сповняючи свою службу. Як відомо. 
ливанський президент Амін Ґемасль звернувся до Сирії і 
проханням допомгти йомч навести порядок в місті, на що 
Сирія дала свою згоду 

Д Е Н Ґ ШІАОПІНГ, некорокований лідер Китайської 
Народної Республіки, заявив у вівторок. S–ro серпня ц.р 
що китайські урядові і партійні чинники студіюють тепер 
промову і пропозиціїсовєтського лідера Міхаїла Ґорбачо" 
ва, який пропонує відновлення переговорів між Москвою і 
Пекіном v справі поліпшення відносин між ними двома 
країнами ВІН підкреслив, що пропо інші Горбачова мают ь 
позитивні елементи, але вимагають деяких пояснень. 
Японські засоби масової інформації ВІДМІТИЛИ, то це 
перший випадок від довшого часу, (по китайські лідери 
зайняли офіційне становите до совстських пропозицій, які 
вмішають в собі позитивні концесії в іаміну за відновлення 
співпраці СССР з Китаєм. Ці джерела іаявили, що 
дорадник японської урядової ліберально^демократичноі 
партії Сусуму Нікаідо петрінея і Д. Шіаопінгом і лідером 
китайської комуністичної партії Гу Йобенгом і мав з ними 
довшу розмову на цю гем) 

РЕМ'С Р М І Н І С ТЕР ІЗРАЇЛЯ Шімон Перез заявив 
кореспондентам в Єрусалимі, що його уряд не матиме 
нічого проти, якщо Совєтський Союз виявить бажання 
брати участь у переговорах, мстою яких є підписання 
мирового договору арабських держав з Ізраїлем. Це може 
статися тільки тоді, якщо СССР нав'яже дипломатичні 
зв'язки з Єрусалимом, а тепер йдуть заходи в справі 
встановлення тільки коисулярних зв'язків 

ВІЙСЬКОВІ І ЦИВІЛЬНІ 
СПЕЦІАЛІСТИ ЗСА 

ПОЇДУТЬ ДО СССР 

Вашінгтон. – Америкаїь 
ські головні дорадники пре 
зидента Роналда Регсна у 
справах контролі зброень і 
спеціалісти Пентагону від 
нуклеарної зброї І npoTH– 
летунськоі оборони. 30KpC– 
ма знавці нової протиракет 
ної системи, чи оборонної 
ІНІЦІАТИВИ Р. Регена, поь 
дуть до Москви, щоб там, 
спільно із совєтськими cne– 
ціялістами застановитися 
над можливістю припинена 
ня випробування і продук" 
ції атомвої бомби й іншої 
зброї та докладно o6roeo– 
рити справу розміщення у 
стратосфері оборонних апа 
ратів метою яких є знишу' 
вання ракет й інших O6'CK– 
тів заки вони досягнуть CBO– 
єї цілі. 

Проти цієї зброї весь час 
протестували лідери KOMy– 
но”.московської імперії, ше 
перед приходом до влади 
Міхаїла Горбачова, і npo– 
довжують це робити тепер. 
Один з близьких СПІВОрбІТ" 
ників Президента, який не 
бажав бути названим по 
імені заявив, що поїздка 
американської групи cneui– 
ялістів є вислідом домов 
лености між Р. Рсгеном і М. 
Горбачовим ще в Женеві в 
листопаді минулого року і 
перепнеки між ними у enpa– 
вах другої зустрічі на eep– 
шинах. яка. правдоподібно, 
відбудеться при кінці цього 
року, у З'єднаних Стейтах 
Америки. 

Американську групу O4o– 
люв?тиме дорадник ripc– 
зидента у справі озброєння 
Пол Г. Ніш. а до неї вхо" 
дитимуть крім нього ще 

, вашінгтонський адвокат і 
ТтЬлова американської делС" 

гації на переговорах про 
роззброєння в Женеві Мекс 
Капелман, Едвар Л. Ровні. 
Роналл Ф. Леман. Мейнард 
В. Ґлітман, Ричард Н. Перл 
асистент секретаря Дспар" 
таменту оборони, який eea– 
жагться одним з найкра' 
щих експертів від озбросН" 
ия і полк. Роберт 1. Лінгард. 
спеціяльний дорадник npe– 

зидента у справах крайової 
безпеки. 

Офіційні речники Білого 
Дому і Пентагону заявили, 
що зустріч в Москві не Ma– 
тимс характеру переговорів 
між двома державами, а 
головною метою поїздки є 
встановити тільки, що Tpc– 
ба ше зробити, щоб 3pyujn– 
ти з мертвої точки ncpero– 
вори в цій :'і інших справах 
між ЗСА і СССР. Інші трул" 
ніші справи полагодять TO– 
ді під час переговорів ;icp– 
жавний секретар Джорлж 
Шулц і міністер закордон" 
них справ СССР Елуарл А. 
Шеварлналзе у Вашінгтоні 
19–IO і 20–ro вересня цього 
року. 

Американський ..тім" для 
поїздки в Москву був сфор" 
мований ще минулого тиЖ' 
ня. після зустрічі Дж. ШуЛЬ" 
ца із заступником міністра 
закордонних справ СССР 
Александром А. БсзсмсрТ" 
них у Вашінгтоні. Офіційні 
особи у Вашінгтоні вважчь 
ють зустріч американських 
і совстських спеціялістів 
„неформальними розмова' 
ми спеціялістів від атомової 
і космічної зброГ. У noni– 
тичних колах поширюють" 
ся. однак чутки, що прези" 
деит Р. Реген ..скапітулЮ" 
вав" на багатьох відтинках, 
включно з „космічною" 
зброєю, з якою він хоче 
ПОДІЛИТИСЯ 3 KOMyHO–MOC– 
ковськими імперіялістами. 

Правда, сам президент Р. 
Реген заперечив такі noro– 
лоски в середу. 6–ro серпня і 
заявив, що ЗСА і далі npa– 
цюватимуть над удоскона' 
ленням і розміщенням KOC– 
мічної зброї. Політичні СІЮ 
егерігачі кажуть, що заява 
Президента не дуже згідна з 
текстом його листа до М. 
Горбачова у якому він o6i– 
ЦЯС „поділитися лослілами 
з СССР". 

„Почалася ера політики 
дстанту ЗСА з СССР і. o4e– 
вндно, закриваня перед Bna– 
сним народом і альянтами 
правди про переговори і 
обіцянки". кажуть деякі 
консервативні аналітики. 

В АМЕРИЦІ 

ДВА СЕНАТОРИ З АЛЯСКИ –республіканці Френк 
Мурковскі і Тед Стівснс – і совстські представники 
відповідальні працівники міністерства охорони здоров'я 
Іван Нікітін і міністерства закордонних справ Вячеслав 
Кайдаш – підписали у понеділок. 4–ro серпня, угоду про 
співробітництво в ділянці охорони здоров 'я . Угода 
передбачає обмін інформаціями і спеціалістами, а також 
проведення спільних наукових конференцій. 

ЗВІТИ ПРО ВКЛАДИ різних країн у фонд Організації 
Об'єднаних Націй, призначений для допомоги голодуЮ" 
чнм втікачам і пострадалим від стихійного лиха, показали 
що розвинуті країни Заходу вносять S6 відсотків всіх 
коштів. ІЗ відсотків вносять країни, що розвиваються, і 
лише один відсоток – країни совстського бльоку. 23 
західні країни виділили в 1984 році для розвитку 1 ретього 
світу 1.1 біл. дол., а країни С.хідньої Европи, включаючи 
Совєтський Союз, дише 10.5 міл. дол.. тобто майже в сто 
разів менше. 

СИН ЄЛСНИ БОННЕР Алскссй Сємйонов повідомив 
репортерів, т о вперше з дня від'їздх із З'єднаних Стейтів 
Америки їй вдалося додзвонитися до родини Розмова 
тривала 20 хвилин, але з незрозумілих причин ПОСТІЙНО 
переривалася. Єлєні Боннер вдалося повідомити, що якщо 
раніше її і академіка Андрея Сахарова фотографували 
захованою камерою, то тепер агенти К'Г'Ь не вважають за 
погрібне ховатися і фотографують їх відкрито 

МІСЬКІ ВЛАСТІ НЮ ЙОРКУ повідомили, що в 6opoTb– 
бі з торгівлею наркотиками тепер застосовуються нові 
заходи: поліція почала конфіскувати авта тих, хто купує 
кокаїн) і героїну. За чотири дні лише в одном) районі 
Мангеттену, Вашінгтон Гайте, було конфісковано ЗОаВТ, 
2? з яких належали мешканцям Ню Джерзі, що приїжджали 
за наркотиками. Конфіскація проводиться на підставі 
прийнятого 16 років тому федерального закону, який 
передбачає конфіскацію майна, що вживається для 
виробництва або купівлі і продажу наркотиків. Досі цей 
захід стосовано лише до торгівців наркотиками, однак 
тепер власті розповсюдили його і на їх клієнтів BucTyna– 
ючи на пресовій конференції, поліційський комішенер Ню 
Йорк) Бснджамін Ворд зауважив, що конфіскація авт 
..буде доброю наукою д,тя тих. хто купує s нашому місті 
наркотики. Якщо ви їдете автомобілем в Ню Йорк 
купувати ,крек'. не забудьте взяти з собою гроші на таксі чи 
автобус додому". 

ПІСЛЯ 12–P14HOY перерви ДО Америки приїжджає 
ансамбль народного танцю піл керівництвом Ігоря 
Мойсеева. Гастролі почнуться в театрі Метрополітен в 
Ню Йорку у вівторок, 2–ro вересня і триватимуть до неділі, 
14–io вересня Потім ансамбль вирушить в турне по 
Америці і виступить у Бостоні. Фідядельфії, Вашінгтоні, 
Чикаго, Лос Анджелесі, Дітройті всього в 17 містах від 
східнього до за.хіднього узбережжя З'єднаних Стейтів. 
Ансамбль засновано в 1937 році. Його засновникові, 
Ігореві Мойсееву, в січні цього року сповнилося 80 років. 
До репертуару ансамблю входить понад 250 танців різних 
народів світу, в тому числі і українські народні танка.^ Д 
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Труднощі Ґорбачова 
у власній партії 

Генеральний секретар компарт і ї СССР 
Міхаїл Горбачов провів кількаденну подорож по 
Далекому Сході і в кількох містах на Сибірі 
висловив промови з критикою бюрократичного 
апарату та різних його місцевих кер івник ів . 
Критикував недбальство, бюрократизм, вигіД" 
ництво і фальшування зв ідомлень по л ін і ї 
вихвалювання всього та промовчування недолі" 
ків. Після повернення його до Москви „Правда" 
проголосила короткий підсумок і назвала різних 
місцевих кациків, яких позбавлено їхніх стано 
вищ. Але що найцікавіше – після його 
досить р ізко ї промови в Хабаровську 
подано через радіо тільки дуже злагіднену 
версію його виступу з пропущенням різних 
критичних місць. Закордонні кореспонденти в 
СССР не знають, чи на таку реакц ію його 
промови погодився сам Горбачов, послухавши 
поради своїх ревних дорадників із табору nap– 
тійних принципіялістів, чи це переведено цензу" 
ру його промови без його відома. 

Московський кореспондент одного з най" 
важніших американських щоденників,,Крищен 
Саєнс Монітор" твердить, Міхаїл Горбачов має в 
своїй компартії поважних противників задума" 
них ним реформ. Ті реформи націлені, перш за 
все, на поліпшення хронічної економічної кризи, 
в ідсутности в крамницях предметів першої 
потреби та на урізання надмірних привілеїв 
партійних достойник ів . Вже раніше західні 
коментатори”аналітики стверджували, що Top– 
бачов – це за віком ,.молодий", а не „старий" 
комуніст, і що він радше реалісТ'Праґматик, ніж 
партійно”ідеологічний доктринер. Це не знгь 
чить, що він не є вірним партійцем, і це він сам в 
одній з отих останніх своїх промов підкреслив, 
що задумані ним реформи не порушать ні трохи 
системи соціялізму, яка, мовляв, „найкраща". 

Все ж це цікавий для совєтологів момент, 
який вказує, що молодші віком члени панівної в 
СССР компартії таки починають критичніше 
дивитися на створений марксО”Лвн ін і змом 
,,рай", існуючий насправді тільки у забріханій 
пропаганді, у фальшуванні реальної дійсности. 
Коли за півсторіччя панування большевицької 
влади треба щорічно купувати в капіталістичних 
країнах – в А м е р и ц і , Австрал і ї , Канад і чи 
Аргентині – зерно і збіжжя, без якого запанував" 
бИ В І м п е р і ї Г О Л О Д , " ТО ЦЄ МУСИТЬ КОЖНІЙ СЯК”ТаК 
критичній і тверезій людині в СССР автоматично 
насувати думку, що тут щось не в порядку. Але 
панівна комуністична верхівка – разом із Tene– 
рішнім секретарем компарті ї Горбачовим – 
скидає вину на низовий бюрократичний апарат 
так. як це зроблено із катастрофою атомового 
реактора у Чорнобилі. Вони ще не зважуються 
обвинувачувати саму систему, бо тоді мусіли б 
самі себе заперечити, як вірних тим принципам 
навчання Маркса ”Енґельса ”Лен іна й інших 
теоретиків , ,чистого" комунізму, який давно 
збанкрутував. Того банкрутства вони не зважу" 
ються признати, і самі настільки просякли тією 
пропагандою комуністичних догм, що ледве чи в 
всилі дивитися на всю систему, як на гнилу і 
злочинну. 

Проте, ця система державного капіталізму 
під контролею кліки неприродна, зла і фальши" 
ва. і вона не може вічно тривати. Такі виступи, як 
оці останні Ґорбачова, – це щілинки в мурі, який 
ще тримається, опертий не так на ідеології, як на 
могутній збройній силі і поліційному апаратові. 
Згаданий кореспондент американського поваж" 
ного часопису пригадує, що Нікіта Хрущов, який 
, ,розвінчав" Сталіна, прагнув теж провести 
реформи і провалився. Внутрішня партійна 
опозиція, тоді під кермою Леоніда Брежнєва, 
використала компромітацію Хрущова з nepeuie– 
плюванням американської кукурудзи на п і с ко 
вий ґрунт цілинних земель і скинула його та 
зробила йому ще ту ласку, що не розстріляла. 
але після його смерти не похоронила його під 
муром Кремля. 

Все у світі можливе і не можна виключити, 
що могутній нині кремлівський вождь Міхаїл 
Ґорбачов, який зручно замилює очі західнім 
державним мужам Заходу своїми культурними 
манерами, може піти слідами Нікіти Хрущова. 

–' – 

Фактично совсти npoea– 
дили війну на два фронти. 
На фронті реактора війна 
тривала два тижні, і ocTa– 
точно відзначено перемогу 
на тому відтинку коштом 
великих жертв. На другому 
відтинку пропагандисти 
старалися переконати cei– 
тову спільноту, що від 4op– 
нобиля не грозить ніяка 
небезпека, що невидющий 
ворог є під контролею. 
Московський уряд М. ҐОр" 
бачова старався затаїти цю 
катастрофу перед світовою 
громадськістю, однак, тим 
разом їм не вдалося це 
зробити. Також звинувачу" 
ваиня західньої преси в Hen– 
равдивому інформуванні 
світу про цей випадок на 
АЕС не приніс позитивних 
наслідків кремлівським 
„товаришам". Світова rpo– 
мадськість, включно із coui– 
ялістичними країнами Східг 
ньоі Европи, не довіряли 
різним совстським npcco– 
вим інформаціям, уважакн 
чи їх пропагандивними 3Bi– 
домленнямн, які інформу" 
вали громадян тільки про 
геройські подвиги пожар" 
ників, забуваючи при тому 
подати фактичний стан no– 
терпілого терену. 

Факти, що сталися на від" 
далі 100 кілометрів від 4op– 
нобиля. показують дійсний 
стан і стверджують фаль" 
шивість поданих інформа" 
цій совстською пресою і 
радіопередачами. Репортер 
Ремберт вон Самсон інфор" 
мус читача про один BHna– 
док в місті Бар, віддаленО" 
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му від Чорнобиля на 100 
кілометрів. Він пише у CBOC– 
му звідомленні, що в місті 
Бар перебувала на вакаціях 
горожанка Австралії 62– 
річна Катерина Вайхсель" 
бавмер, яка довідалась про 
цю катастрофу щойно по 
чотирьох днях. К. Вайхсель" 
бавмер перервала вакації і 
повернулась до Австралії, 
місця свого замешкання, де 
піддалася лікарським OHIH– 
динам. Лікарська перевірка 
ствердила, що К. ВайхселЬ" 
бавмер привезла зі собою 
високу радіяцію і тому їй 
треба було лікуватися. Ta– 
ких захворінь, правдоподі" 
бно, немає в столиці Києві, 
— каже автор цієї новинки. 
ТОМУ ЩО УРЯДОВІ ПОВІДОМ" 
лення стверджують, що там 
немає ніякої небезпеки від 
радіяції, та що життя в cro– 
лиці пливе cnoicifiHO–HopMa– 
льно, без уваги на це, що в 
половині травня вислано на 
вакації 250,000 шкільної MO– 
лоді і видано різні зарядже^ 
ння у зв'язку з Чорнобиль" 
ською катастрофою. 

Остаточно урядове npe– 
сове агентство ТАСС no4a– 
ло подавати деякі факти, які 

мали місце в АЕС в 4opHO– 
билі. ТАСС поінформував 
громадян СССР про те, що 
в Києві счинилась паніка. 
викликана вибухом на АЕС 
в Чорнобиль Газета „Co– 
вєтськая Россія" інформує 
читача про цю трагедію і 
стверджує, що багато rpo– 
мадян віддало всі свої сили 
в боротьбі з невидющим 
ворогом і стали героями, 
інші знову були боягузами. 
Для совєтських бюрократів 
боягузи — це ті громадяни, 
які запитували, „Що ми 
маємо робити, як ми будем 
тепер жити?" Над цими і 
подібними питаннями дио 
кутовано в загрожених pa– 
діяцією громадах, а з MOCK– 
ви від кремлівських oiopo– 
кратів на чолі з М. ГорбачО" 
вим, приходили заспокою" 
ючі звідомлення, які інфор" 
мували громадян про те, 
що радіоактивність змен" 
шилася і тому здоров'я ЖИ" 
телів не загрожене. Вони не 
подали наслідків від pa;iiH– 
ції на здоров'я людей. Якщо 
мова про матеріальні IHKO– 
ди, про які ми не маємо 
ДаНИХ ЗІ СТОрОНИ COBCTCb– 
ких фінансових і статистиЧ" 

них установ, треба передба" 
чати, що вони будуть BHCO– 
кі. Немає інформації'! про 
становище евакуйованих 
людей, про їхню дальшу 
долю, як і які наслідки має 
радіяція на збір збіжжя і 
городини. 

На підставі обрахунків 
західніх експертів, матеріЯ" 
льні шкоди спричинені 4op– 
нобильською катастрофою 
будуть виносити приблизно 
35 більйонів долярів. За 
даними західніх спеціяліС" 
тів 2 – 3,000 осіб будуть 
поважно заражені ладіяці" 
єю, 25 – 30,000 відчують 
наслідки радіяції в пізнішо" 
му часі і, накінець, приблиз" 
но 50,000 людей будуть Ma– 
ти клопоти із здоров'ям у 
зв'язку з легкими наслідка" 
ми радіяції. 

Факти, які подавала і o6– 
говорювала західньоевро^ 
пейська і світова преса у 
зв'язку з чорнобильською 
катастрофою, говорять про 
її наслідки, що принесли 
терпіння тисячам людей. 

Однак для кремлівських 
бюрократів ці старшні Hac– 
лідки не мають впливу на 
зміну постанов, які відносЯ" 
ться до будови нових АЕС, 
потрібних для господарсь' 
ких і мілітарних цілей. Вони 
постійно заявляють, що Ka– 
тастрофа в Чорнобилі не 
зупинить їх працювати далі 
над виконанням плянів po3– 
будови атомової індустрії, 
яка мас служити безпеці і 
господарському розвоєві 
країни. 

ХОЧ у НІМеЦЬКИХ КОНЦЄН" 
траційних таборах Kapa– 
лося багато українців, 30K– 
рема політичних в'язнів, то 
наша документарна й мему" 
арна література про ці 
„Млини смерти" доволі 
скромна. 

З”поміж нечисленних ny– 
блікацій на цю тему no3H– 
тивно виділюються англен 
мовні спогади політичного 
в'язня, який перейшов цілий 
ланцюг нацистських тюрем 
і кацетів – fl–pa Петра Mip– 
чука, позначеного витавро" 
ваним на його тілі числом 
49734. З хвилиною отримав 
ня числа, жертва перестава" 
ла бути для адміністрації 
табору людиною, а ставала 
мертвою безособовою циф" 
рою. про яку можна було в 
найкращому випадку BHCTIO– 
витися як про „в'язня", але 
ніколи як про „людину", бо 
за таке окреслення винуват" 
ця чекали тяжкі, інколи 
смертельні побої. 

Книжка спогадів П. Mip– 
чука складається з вступу. 
25–TH розділів і з епілогу. 
Автор цілево написав її no– 
англійськи, щоб дати іншо" 
національному читачеві лек 
туру, яка розвіяла б одно" 
бічне зображення нацистсь" 
ких кацетів, як місць знуща" 
ННЯ І СМерТИ ВИКЛЮЧНО ЖИ" 
дів, але в яких, хоч і в іншій 
мірі, співстраждали всі na– 
ціональності. етнічні, CBJTO– 
глядові, ідеологічні, доктри" 
нерські, релігійні групи (na– 
ціоналісти, соціялісти, лі" 
берали. комуністи. Свідки 
Єгови. цигани – асуспільна 
група), які знаходилися в 
орбіті німецької окупації. 
Були теж звичайні npocryn– 
ники, кримінальники, зло" 
чинпі, порушники законів. 

Володимир Барагура 

„ЯК СТРАШНО – ЛЮДСЬКЕ СЕРЦЕ 
ДО КРАЮ ОБІДНІЛО"... 

Peiro Mirchuk „in The German Mills of Death 1941 – 
1945 "Published by vantage Press, inc.. New York l976(first 
edition) and by the Survivors of the Holocaust (second edition) 
1985. Сторінок 225 вісімки. Ціна 12.00 дол. 

робітники, які втекли з npH– 
мусової праці в Райху,селя" 
ни, які не здали „контингеН" 
ту", а то й зовсім непричетні 
люди, які попали до KOHU– 
табору через помилку. 

Авторові йшлося про yK– 
раїнських в'язнів, і в його 
споминах українська група 
політичних кацетників зай" 
має місце, хоч він не спускає 
з ока й інших співжильців та 
співстраждальців у ,,мли" 
нах смерти". Зокрема cnie– 
чутливо висловлюється про 
жидівську групу, заздалс" 
гідь приречену на „остаточ" 
ну розв'язку", тобто на фі" 
зичне знищення серед най" 
більш вирафінуваних 3Hy– 
щань, які попереджували 
газування й спалювання в 
крематоріях чи на кострах, 
інколи живцем. Він пише: 
„Хоч я ніколи не вважав 
себе , ,шабес ґоєм" , то в 
ніякому разі я ніколи не був 
антисемітом. Тому таке 
жорстоке тортурування 
(жидів), зокрема жінок і 
дітей, жахало мене". 

Для ознайомлення англо" 
мовних читачів із українсь" 
кою проблематикою в icTO– 
ричній перспективі, ЗОКрС" 
ма в переддень вибуху Apy– 

гої світової війни, автор 
попереджує свій дантейсь" 

: кий опис страждань в'язнів 
х;.у концтаборах вступом, у 
, якому спростовує фактами 
: й їх насвітленням легенду 

,,колябораціГ українців із 
нацистами. 

П. Мірчук є тонким і кміт 
ливим спостерігачем подій 
та вміє подати їх цікавим, 
спокійним, зрівноваженим, 
приступним розповідним 
стилем. Робить це „без npn– 
страсти й злоби", не кидас 
громів на своїх гнобителів, 
переслідувачів і мучителів, 
не палає жадобою пімсти й 
відплати, прощає кривдни" 
кам. Його розповідь незви" 
чайно багата деталями, які 
він , уміло підстерігає. 

Вона робить враження uio– 
денника, тільки шо автор не 
позначус подій точними да" 
тами, але замикає їх у paM– 
ки довших проміжків часу 
— тижнів, місяців, сезонів 
року. 

Одначе спогади П. Mip4y– 
ка відзначаються не лише 
зовнішнім спостеріганням і 
вмілим словесним перела" 
ванням фактів. Автор мас 
обдарованість глибоко BHU– 

кати в людську психіку так 
ув'язнених, як і їхніх nepe– 
слідувачів. А ця психіка в 
таких незвичайних умовах, 
як кацети, виглядає зовсім 
інакше, ніж у нормальних 
обставинах. Назвсрх npo– 
являються інстинкти, які 
дрімають, приспані на дні 
людської душі, й людина 
навіть не усвідомлює собі їх 
присутности; це вміння BH– 
добувати психологічні еле" 
менти кацетних в'язнів і 
їхніх наставників придає 
мемуарам Мірчука життьо" 
ВОЇ ПереКОНЛИВОСТИ, ЖИТ" 
тьової правди, а перед 4H– 
тачем, який не зазнав no– 
дібних переживань і навіть 
неспроможний уявити собі 
жахіть концтабору, відкрИ" 
ває нову невідому йому CTO– 
рінку людської психіки, яка 
в умовах нормального 
життя була б закрита, не 
маючи умов і даних BUHBH– 
ти себе назверх. 

У рецензії трудно й зайво 
було б у деталях предста' 
вити читачеві, до якої міри 
людина здібна в новітніх 
часах розвитку культури й 
поступу цивілізації здобу" 
ватися на таку сатанинську 
вигадливість, прецизність і 
фінезію у стосуванні най" 
жахливіших мук, перед HKH– 
МИ блІДНуТЬ ОПИСИ ПСКСЛЬ" 
них страждань душ у 
, ,Божественній комедії" 
Данте, а які рівняються хіба 
староримським цирковим 
ігрищам чи середньовічним 
мукам. 

Закінчення буде. 

З України про Україну 

Шана поетові 

На батьківщині видатнО" 
го українського поета Bacn– 
ля Симонекка — в селі Biis– 
цях Лубенського району 
Полтавської области — elq– 
булося урочисте відкриття 
пропам'ятної плити. Плита 
була встановлена на примь 
щенні нової школи, збудо' 
ваної там, де колись стояла 
початкова школа, в якій 
свого часу вчився поет. На 
ній викарбували слова про 
те, що в Біївцях народився і 
вчився відомий український 
поет. Жителі села і гості 
відвідали хату, де виростав 
Василь Симоненко. Тут Te– 
пер міститься його музей. 
Виступаючи на відкритті 
пропам'ятної плити, пол" 
тавський поет Федір Гарін 
прочитав свій вірш, присвя" 
чений славному землякові, 
а поет Рауль Чілачава — 
вірш Симоненка „Україні" 
в перекладі на грузинську 
мову. 

Фільм про Кармелюка 

На Київській кіностудії ім. 
Олександра Довженка naK– 
ручено останню, четверту 
серію телевізійного фільму 
,,Кармелюк". Ролю героя 
фільму виконує артист Іван 
Гаврилюк^ Автори фільму 
подають образ Кармелюка 
на широкому історичному 
тлі України початку ХІХ 
століття. Він зображений як 
втілення високих народних 
ідеалів, який попри всі 3!iy– 
щання і наругу зберігає rop– 
дість і гідність, нескореність 
духу і волелюбність. Фільм 
, ,Кармелюк" випущено з 
нагоди 200"річчя з дня Hapo– 
дження народного месника, 
яке минає в лютому 1987 
року. 

Успенський собор буде 
відбудований 

Виступаючи на червневому 
з'їзді письменників Украї" 
ни, міністер культури 
УССРЮ. Олененко сказав, 
що найближчим часом пля" 
нується будівництво нових 
музеїв, відновлення пам'Я" 
ток історії. Зокрема будуть 
відкриті Путивльський My– 
зей „Слова о полку irope– 
вім", літературнО”Мемо'ля" 
льний музей Максима Piinb– 
ського в селі Романівці на 
Житомирщині. Є рішення 
про відбудову архітектур" 
ної перлини — Успенського 
собору Печерського MaHac– 

тиря у Києві, який був no6y– 
дований в 1073–78 роках 3a– 
ходамн св. Теодосія Печер" 
ського. При відступі COBCT– 
ських військ з Києва у Bepec– 
ні 1941 року собор був піД" 
мінований і після вибуху 
лишився в руїнах, досі не 
відбудований. 

Новий відділ санаторії 

У Трускавці на Львівщині 
відкрито нове'відділення1 

санаторії „Дніпро". Воно 
розташоване у мальовничій 
місцевості Гірка, що лежить 
між Дрогобичем і Трускав" 
цем. У 13 дерев'яних буДИН" 
ках одночасно можуть віД" 
почивати 120 осіб. Перши" 
ми відвідувачами санаторії 
були гості з Київщини. 

Відкрито музей літератури 

В Києві, в будинку, де 
наприкінці минулого та на 
початку цього століття 3Ha– 
ходилася відома колегія 
Павла Ґалаґана і де не раз 
бував Іван Франко, відкрії" 
то музей, в якому відтворс" 
но широку панораму niTe– 
ратурного життя України. 
35,000 експонатів музейно" 
го фонду рзповідають про 
розвиток письменства від 
ХІ століття до наших днів. 
Відвідувачі можуть тут 03– 
напомитися з унікальними 
раритетами – „Anocro– 
лом", видрукуваним Іваном 
Федоровим у Львові в 1574 
році, „Учительським Cean– 
гелієм", „Требником" ПЄТ" 
ра Могили, прижиттєвими 
виданнями творів Івана Ko– 
тляревського, Тараса illee– 
ченка, Лесі Українки, Івана 
Франка, Павла Тичини, Ma– 
ксима Рильського. BHKTIH– 
кають зацікавлення рідкісні 
СВІТЛИНИ, ОСОбнСТІ рСЧІ ПИ" 
сьменннків, їх автографи, 
театральні афіші. 

Диво" яблуня 

В саді вчителЯ”Пенсіонсра 
з села Медвин, БогуславсЬ" 
кого району Київської o6– 
ласти, Василя Сидоренка 
росте крислата яблуня, pHc– 
но вкрита плодами. Дев'ять 
різних сортів яблук прище" 
плено на ній. У незвичайно" 
му саді кожне дерево – це 
своєрідна колекція. У садах 
багатьох жителів МедведИ" 
на є по кілька сортів дерев 
— яблунь і груш, на яких 
прижилося по чотирИ”П'ять 
сортів яблук. 

ПОЛІЦІЯ У ВАШІНҐТОНІ заарештувала 112 осіб, які 
демонстрували проти пляну Президента Роналда Рсгена 
щодо допомоги повстанцям в Нікарагуа. їх арештовано та 
покарано тому, що закон забороняє демонструвати біля 
будинку Конгресу ЗСА. 

ЗНАВЕЦЬ ПЕРЕЛИВАННЯ крови сказав, що в рамках 
програм вишукування людей, які в останніх роках мали 
перелив крови, щоб устійннти чи вони мають вірус АІДС. 
не вдасться віднайти всіх тих людей. Д”р Джсралд 
Сендлер, який є віцепрезидентом Американського 4ep– 
воного Хреста, сказав, що ті особи повинні якнайскорше 
піти до своїх лікарів, щоб довідатись чи вони с носіями 
вірусу АІДС. 

ПРЕЗИДЕНТСЬКА КОМІСІЯ, що її очолює Вілліям 
Раджерс і яка просліджус трагічну експльозію „ЧслленД" 
жера", сказала, що міжпростірний корабель „Колюмбія" 
був здержаний від відлету 6–ro січня ц.р. через брак палива. 
„Колюмбію" врешті вислано в орбіту 12–ro січня ц.р., але 
аж після сімох затримань через недосконалості. 

Михайло Кучер 

Московські газети про 
військовий стан у Польщі 

і. 

Кореспондент „Літсратурной газети" разом з службов" 
цями совстського консуляту у Варшаві ідуть автом 
вулицями столиці після оголошення воєнного стану. 

Прошу документи! 
Вояки затримують авто з дипломатичними знаками. На 

перехресті вулиць вояки із скорострілами. До авта 
підходить сержант міліції. Голос спокійний, ввічливий, 
обличчя отверте. погляд уважний. Сержант перевіряє 
документи з помітною фаховою прецизією. Без зайвого 
поспіху, але і без зволікання. Автор допису до „ Л Р ' 
чомусь дивиться на годинник і рахус – п'ять секунд. 
Пізніше кожна перевірка документів тривала п'ять секунд. 
Н Є' довше! 

Хоч пасажири авта були з совстського посольства, але 
сержант знас свій обов'язок. Відразу після 13–ro грудня 
проголошення воєнного стану в Польщі .,контрреволкь 
ціонери" пробували ховатися в автах закордонних диплО" 
матів. 

– Прошу, панове! Сержант не міняє тону, спокійно 
(чого йому, властиво, нервуватися?)і твердо (ну, це 
правда!) говорить сержант і вичікуюче дивиться. Витяга" 
смо документи. Сержант порівнює фотографії з opuriHa– 
ламн. Можемо їхати. 

Перше, що звертає увагу на вулицях Варшави після nporo– 
лошення воєнного стану – це спокійний ритм руху. 
Найбільша у тому заслуга армії та міліції. Вони потрапили 
запевнити загальну безпеку та порядок на вулицях міста. 
Треба також підкреслити, шо роблять це твердо, виявля" 
ють терпеливість і почуття громадянської відповідальнос" 
тн (!). Патрулі чергують 24 години на добу. Це неприємне 
заняття. Зимно. Вітер, або сльота, або мороз . Біля 
постерунків горить вугілля. Можна грітися. 

Громадяни, зокрема старші віком, стараються виявити 
увагу та доброзичливість до вояків і міліції. Приносять 
термоси з гарячою кавою або чаєм, печиво. Більшість 
поляків виявляють до міліції увагу та пошану, бо не могли 
того зробити, мовляв, за вакханії „хуліганів" із „Солідар" 
ностн". Люди із жалем згадують жертв з рядів міліції, 
ЇХНІХ рІДНИХ, ЗГаДуЮТЬ Про фІЗИЧНИЙ Т е р о р ЩОДО МІЛІЦІОНС" 
рів. 

Кореспондент , , Л Ґ " розмовляв з майором міліції 
Мар'яном Зайцем. Він мас 41 рік віку і вже 16 років працює 
у міліції. Був терор з боку „Солідарности"; називали 
міліціонерів червоними павуками, писали карикатури на 
стінах будинків на міліціонерів, кидали образи їм у вічі на 
трамваях, на зупинках трамваїв. Забороняли жінкам 
міліціонерів приносити білизну до прання. Панував терор 
у школах до дітей міліціонерів. їм не давали підручників і 
зошитів. На фабриках не розмовляли з жінками міліціО" 
нерів. На дверях домів малювали хрести з написами: 
„Ваша година прийде!" 

Перше почуття після проголошення воєнного стану у 
мешканців Варшави було почуття полегшення, — впевняє 
читачів , ,ЛР ' московський журналіст, — думка, що ось 
врешті скінчилася анархія. Після серпня 1980 року почався 
час свідомого нищення господарки, громадянської моралі 
та авторитету партії і державної влади. Зрештою проголо" 
шення воєнного стану не викликало радости, але було 
почуття полегші. Появилася надія на покращання стано" 
вища. 

Сержант Роман Зубровськнй оповідає: ранком 13–ro 
грудня я стояв на постерунку. До мене п ідходили 
громадяни і казали: „Нарршті! Шкода, що того не було 
зроблено раніше". На комендатуру міліції приходили 
люди, щоб висловити свою вдячність. Серед них лікар. 
Пропонував допомогу. Одначе не можна мати ілюзій. 
Сили контрреволюції спаралізовані, але ще не зліквідова" 
ні. Треба пильнувати. 

В ніч з 12–ro на 13–Te грудня у Варшаві інтерновано 
понад 400 осіб. Припинено телефонічні розмови, запровад' 
жено контролю листування. Найголовніше завдання 
боротьба з законспірованим переможеним рухом. Виявлено 
46 . .провокаторів" , які закликали до страйків. Коли 
телефони почали працювати, у слухавках було чути: 
розмова контрольована. Ворог мас знати, що за ним 

слідкують. 
На головній квартирі міліції на столах блакитні 

пластикові будиночки, а в них цукерки. Дарунок MOCKOB– 
ських дітей дітям Варшави. Варшав'яни дякують за 
„братню" допомогу в тій тяжкій ситуації. Совєтськнй 
кореспондент не згадав т'льки скорострілів і танків на 
вулицях Варшави, але побачив багато розпроміненнх 
облич, радісних. Нарешті! Такою примітивною брехнею 
годує , , Л Ґ " своїх читачів, які в Совєтському Союзі 
вважаються інтелігенцією. 

В дійсності був розгром „Солідарности" та інших 
незалежних організацій. Це було проголошення війни 
народові. Пляни погрому опрацьовано давно при допомо" 
зі радіокомунікаційних зв'язків. Вони були розбудовані 
при допомозі совстського війська, яке перебувало в 
Польщі. 

„Солідарність" не сподівалася проголошення воєнного 
стануп погрози страйку виявилися голословннми. Ярузсль" 
ський надіявся, що проголошення воєнного стану ooiii– 
деться без жертв з боку робітництва. Ярузельський і після 
проголошення воєнного стану не має політичного та 
економічного плянудля країни. Він зумів спаралізувати всі 
незалежні суспільні сили, а на їх місці поставив військові 
танки, з яких виглядали совстські дорадники. Проголошен^ 
ня воєнного стану не мало політичної бази, одначе процес 
відродження не настав. Залишилися тільки слова, nporo– 
лошення воєнного стану не вирішило жодних проблем, що 
стоять перед суспільством. Економічна криза не припинн" 
лася. Навпаки – всі проблеми, всі клопоти побільшилися, 
і до старих додано нові. Настала велика поляризація 
політичних поглядів, яких не було від часу Другої світової 
війни. Уряд і партія діяли панічно й іраціонально. Воєнний 
стан проголошено із страху втратити владу та привілеї. 
Що робити далі, ані уряд ані партія не знають. 

Західньонімсцька преса невідомо чому писала про 
значне поліпшення господарського становища в Польщі 
після проголошення воєнного стану. Ось приклад „поліП" 
шенкя": дозвіл ч. 101 на купівлю одної пари скарпеток в 
ціні 45 золотих. Крамниця ч. 213, селище Гутніче. 
Відчинено від 12–oi до 18–oL Краків. Дня 25.03.82 Відділ 
дільниці. Підпис. 

Закінчення буде. 

і 
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Тиждень Поневолених Народів 
в Олбані 

Заходом Олбанського Ko– 
мітету Поневолених Hapo– 
дів в маніфестації з нагоди 
ЗОО”ЛІття міста Олбані. CTO– 
лиці нюйоркського стейту, 
!9–ro липня ц, р. їхала, між 
іншим, змоторнзована плят. 
форма КПН зі статуєю CBO– 
боди і відповідними HanHca– 
ми: Україна, Литва, Латвія, 
Мадярщина, Польща, Аф" 
ганістан. На плятформі 6y– 
ли: Берніз Авіза з дівчнН" 
кою. в литовських народ" 
них одягах, голова КОМІТЄ" 
ту, мгр Андрій Дурбак і дсн 
нька Ляриса в українських 
одягах, з українськими npa– 
порами, Діяна Наболотна" 
Пасінеллі з хлопчиком Хри. 
стияном Спяком з українсь" 
кими прапорами, два aqbra– 
ністанці з дівчинкою з аф" 
ганськими прапорами. 

21–rO ЛИПНЯ К О М І Т Є Т ПОД" 
бав про виставку матеріялів 
в галерії „Конкурс" у будин" 
ку лсгіслятури. На стіні BH– 
сів великий напис „Украї" 
на", „ІООО”ЛІття християнс" 
тва в Україні", портрети 
князя Володимира і княгині 
Ольги, статті про День Hc– 
залежности України, про 
Чорнобиль, копії прокляма" 
цій губернатора нюйорксь" 
кого стейту й мсйорів міст 
Олбанської округи про THJK– 
день Поневолених народів, 
велика карта України, були 
книжки англійською мовою 
про Україну, летючки про 
Юрія Шухевича і про 4opno– 
бнль. 

Найбільше зацікавилися 
виставкою учителі, що випИ" 
тували про поневолені Ha– 
роди. Українську частину 
виставки зорганізували Ma– 
рія Савків із сином студен" 
том М ихасем та мгр Василь 
і Анна Ґогоші з Коговзу. 

Цю виставку відкрив в 10– 
ій гол. о. М. Цівас, литовсь" 
кий священик, короткою 
молитвою, згадуючи про 
потребу об'єднання і cnie– 
праці всіх поневолених 

народів. Посол Р. Коннсрс 
прочитав проклямацію ry– 
бернатора нюйоркського 
стейту М. Квомо про ТиЖ" 
день Поневолених Народів. 

Він в імені багатьох cena– 
ТОрІВ І ПОСЛІВ ВИСЛОВИВ ПІД" 
тримку для поневолених на. 
родів в їхній боротьбі за 
свободу й незалежність. To– 
лова Комітету Б. Авіза npo– 
читала проклямації мейорів 
міст Олбані, Скенектаді, 
Трою, Вотервліту, Коговзу, 
Амстердаму, Гадсону й Pen– 
селіру. Д 'р Шандор Балог, 
мадяр, прочитав статтю 
про долю поневолених Ha– 
родів, про їхні надії, що 
свободолюбна Америка ni;j– 
тримуе їхню боротьбу. 

Ввечері того ж дня в 8–ni 
год. на руслі WGY відбувся 
т. зв. „TOK–UJOB". Заповіда' 
чем був Баб Кадмор, npn– 
ятель українців, що покли" 
кав до слова Мирона Васили 
ка, директора Українського 
Інформаційного Бюра YK– 
КА у Вашіигтоні. Він з'ясу" 
вав історію поневолення 

багатьох народів російсь" 
ким комуністичним імперія" 
лізмом і їхню боротьбу за 
незалежність. Потім йому 
ставили питання українці і 
неукраїнці, на які він в кінці 
ВІДПОВІВ. Є рІЗНІ СТУПНІ llOHC– 
волення, від національного 
ДО СОЦІЯЛЬНОГО Й ЄКОНОМІЧ" 
ного. Україна належить до 
найгірше тотально noHeeo– 
лених народів, одначе, світ 
це промовчує. Щойно Tpa– 
гедія в Чорнобилю заціка" 
вила світ долею українсь" 
кого народу, що про нього 
не мас права дбати MapioHe– 
тковий совстський українсь 
кий уряд у Києві, тільки все 
рішає Москва, а вона npo– 
мовчувала цю катастрофу 
подібно, які голод в Україні 
в 1932–33 роках. 

Літописець 

Бразилія... 
(Закінчення зі crop. 1) 

хідником, виложеним KO– 
льоровими камінчиками в 
українському народному 
стилі, дальше кам'яними 
лавочками для відвідувачів. 
Проект цей розробив та 
виготовив інженер^архітект 
Мирослав Німців, з Вашінг 
тону. 

Як подає ..Праця", у тих 
святкуваннях беруть участь 
фолкльорна група ToBapuc– 
тва . .Просвіта" з Буенос 
Айресу, Аргентина та лівО" 
чнн хор „Веснівки" з Topon– 
то. Канада. Після Архиєрей 
ськоі Богослужбн , що її 
відправить Владика Єфрем 
Кривий із священиками, від 

будсться посвячення наріЖ" 
ного каменя на площі Ук" 
раїна. День l2–ro серпня – 
це "зяткуваиня 80"ЛІття 3ac– 
нування міста ПрудентоіЮ" 
лісу та 90"ЛІття приїзду VK– 
раїнців до Прудентополісу. 

Як пише парох отець Ba– 
силь Цимбаліст, цього дня 
відбудеться урочиста na– 
рада мешканців міста з чіь 
сельннмн , ,фловтамн" , 
один з яких буде макетом 
проекту пам'ятника з живіь 
ми постаттями Шевченка 
св. Володимира та св. ОЛЬ" 
гн. Дсфіляду започаткує 
українська суботня школа 
Покрови Божої Матері, (J)o– 
лкльорна група і хор ..Be– 
селка", підкреслюючи 
вклад у розбудову міста 
українськими поселенцями. 

УРЯД БІЛОЇ МЕНШОСТИ в Південноафриканській 
Республіці має намір обмежити дипломатичні і всякі інші 
зв'язки з тими країнами британського Коммонвелту, які 
на своїй річній конференції вперто домагалися від 
прем'ср”МІністра Маргарет Тачер поширення економічних 
санкцій, а деякі навіть виломилися із загальної програми і 
самостійно такі санкції проголосили. Міністер закордоН" 
них справ Преторії Рольоф Ф. Бота заявив кореспондент 
там. що його уряд незабаром подасть до загального 
відома свої заходи проти тих країн, які особливо ворожо 
ставляться до теперішнього уряду. 

МАЛЬТА ПОПЕРЕДИЛА Лівію про можливість атаки 
на П територію американськими воєнними літаками в 
квітні цього року. Мальтійський прем'єр Кармену Міфсуд 
БонНІЦІ заявив під час інтерв'ю, що він готовий повторити 
це ще раз. бо жадна держава світу не мас права нападати 
на будЬ”Яку державу без внповідження війни. Мальтійські 
радарні станції, як тільки помітили на екрані групу 
невідомих літаків, які летіли в сторону півнчної Африки, 
вони повідомили уряд, а уряд своєю дорогою перестеріг 
лівійського диктатора полковника Муаммара Каддафі 
про можливість нападу. 

fl–p БОГДАН НОВАК 
ЛІКАР ВНУТРІШНІХ НЕДУГ 

145 Е. 15–Ta вул. (ріг 3–ol Авеню), Ню Йорк, Н. й. 
Medicare приймається. Тел.: (212) 533–5748 

ПОДЯКА 
Екзекутива Провінційної Ради Комітету Українців KaHa– 

ди Саскачевану оцим складає Дирекції Української 
Канадської Фундації ім. Тараса Шевченка у Вінніпегу. Ман 
признання і подяку за уділення субсидії в сумі 2.500 дол на 
залочаткування конечно потрібного інформаційного центру. 

Українська Канадська Фундація ім Тараса Шевченка 
являється важливим бастіоном у збереженні та розвитку 
української культури, яка є одним з основних елементів у 
збереженні нашої національної субстанції 

Віримо, що українська спільнота в Канаді ще з більшою 
повагою та зрозумінням буде морально і матеріяльно 
підтримувати цю важливу установу у вільному світі 

Екзекутива Провінційної Ради 
КУК Саскачевану 

Пленарна Конференція 
Міжнародної ради жінок 
(МРЖ) відбулася в ЛондО" 
ні, Великобританія, від 2l– 
го квітня до l–ro травня ц. р. 
А що Об'єднані Нації npo– 
голосили цей рік Р о к о м 
Миру, то й темою Конфв' 
ренції було „Жінки і міжна" 
родне порозуміння". 

Були заступлені численні 
делегації 34"ОХ Крайових 
рад різних країн, члени Yn– 
рави МЖР, голови та члени 
постійних комісій та пред" 
ставниці до ОН і їх oprani– 
зацій. Гістьми були делсга" 
ти неурядових і міжурядо" 
внх організацій. Українки 
брали участь у цій конфс" 
ренції, як членкн Крабових 
рад Канади (А. Холод) та 
ЗСА (Д”р Марта Богачевсь" 
ка”Хом'як). Крім того через 
Крайову раду ЗСА o6ccp– 
ваторок було три: Ірена 
Рожанковська, Ірена Kypo– 
вицька та Марія Квітковеь" 
ка. 

Конференцію відкрила 
врочисто президент Міжна' 
родної ради жінок Дейм 
Міріям Делл з Нової ЗеляН" 
дії. У своєму слові вона 
підкреслила історичні MO– 
менти на шляху М Ж Ради, 
пригадала мотто МЖРади, 
яке є „золотим правилом"," 
а саме: „поводися з іншими, 
як ти хотіла б, щоб вони 
поводилися супроти тебе". 
Не зважаючи на великі ;jo– 
сягнення у різних ділянках, 
вона закликала до більшої 
посвяти засадам і цілям, що 
ними керувалися жінки, які 
створили цю організацію, 
що пов'язала їх у федерацію 
всіх рас, віровизнань і Tpa– 
дицій. 

Дійсно, на цю КонферсН" 
цію прибули делегатки Ha– 
ціональних рад із різних 
країн та континентів. Всі 
говорили поміж собою. 
Пригадую один випадок, 
коли делегатки Ізраїля і 
Ливану висловили TOTO– 
вість говорили одна з ОД" 
ною, і це дійсно сталося. На 
пленумі чи під час праць 
комісій панувала спокійна і 
дружня атмосфера. Всі 3ac– 
тоновлялися над проблема" 
ми, що були вже піднесені 
на Конференції у Найробі в 
1985 році, і старались іти 
тим шляхом. 

Під час Конференції po3– 
глянено шпигування на ;ia– 
льшу мету, зокрема у підго" 
товці ювілейних відзначу" 
вань і дальших плянувань. 
Все було докладно розгля" 
нено на комісіях і предложе 
но у формі резолюції для 
прийняття на Пленумі. Pe– 
золюції були у справі адоп" 
тування дітей; nponoHoea– 
ного в ОН Року Родини; 
посилення заходів для піД" 
несення вишколу жінок і їх 
підготови займати відпові" 
дальні позиції в cycnuibHo– 
м у , еКОНОМІЧНОМу І ПОЛІТИЧ" 
ному світі; порнографічних 
книжок і телевізійних npor– 
рам; протидії світовому TC– 
роризмові; підтримки ОН у 
справі миру; підтримки для 
Комісії людських прав при 
ОН у справі негуманного 
карання у світі. Прийнято й 
резолюцію у справі тактики, 
як зривати конференції, 
що є звичайно спричинюва" 
не малою, але голосною 
меншістю делегатів, тому 
вітає об'єднану дію комісій 
для погодження міжекстре" 
мними поглядами так, що 
дебати конференції можуть 
продовжуватись. 

Слід тут згадати, що Д”р 
Марта Хом'як була членом 
комісії міжнародних справ і 
через ту комісію приготу" 
вали резолюцію у справі 
нуклеарної катастрофи в 
Чорнобилі. Допоміжною в 
цьому була делегатка 3a– 
хідньої Самоа, а внесла и 
делегатка Бельгії, що було 
прийняте на пленумі. 

Відбулася також окрема 
сесія'”Полуденок регіональ" 
них делегаток. Українки 
були на нарадах для делега" 
ток Америки, Канади і Ka– 
рібських островів. Коли 
обговорювано можливості 
скликання регіональної кон 
ференції в Південній AMe– 
риці і коли делегатка Ko– 
люмбії (єдина делегація з 
Південної Америки) IOBO– 
рила про економічний стан 
там, я мала нагоду висло' 
внти свої заввагн на nmcTa– 
ві моїх недавніх відвідин 
українських жіночих opra– 
нізацій в Аргентині і BpaiH– 
лії, як голова СФУЖО. Цс 
викликало зацікавлення. 

аішіііпшіїшшшшшішшішіїїііішіСі 

ФУНДАЦІЯ І 
УКРАЇНСЬКОГО S 

ВІЛЬНОГО і 
УНІВЕРСИТЕТУ І 

ІЗАСЛУГОВУЄ НА ВАШУ І 
І ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУ! І 

Конференція Міжнародної 
Ради Жінок 

–; v.,,"'–. 

Н. Дтшленко і М. Квітковська з делегатками з Південної 
Кореї 

(Зліва): президент МЖР Дейм Міріям Делл. президент 
Крайової ради Великобританії М. Мейн і баронеса Гупер. 
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Президентка Жіночої ради 
в Канаді М. Маті потверди" 
ла, що вона добре знає op– 
ганізованих українок у Ka– 
наді, які є членами Ради 
жінок. Президентка АмерИ" 
канської ради n–i ДаненфіЛд 
таї ож висловилась позити" 
вно про українок у ЗСА і 
запитала, чи ми могли б із 
ними співпрацювати. У зві" 
ті з тих нарад на пленумі 
було занотовано: Крайові 
ради Канади і ЗСА маюті 
крайові жіночі українські 
організаці ї , які з м о ж у т ь 
бути активними в американ" 
ській Регіональній Комісії. 

26–го квітня .відбувалися і 
вибори, і управнені доголо" 
сування мали нагоду зробИ" 
ти це впродовж дня. Листа 
кандидатів була вручена 
всім і було доволі часу всім 
познайомитися з життєпи" 
сом кандидаток та пізнати 
їх особисто. Управу на 4ep– 
гову каденцію очолила ;i–p 
Соокія Гонґ із Кореї. KaH– 
целярія МЖРади знаходи" 
ться в Парижі і залишається 
там незалежною від того, 
де була б вибрана голова. 

Крім нарад, були ще різні 
прийняття. 22–ro квітня yee– 
чорі приймав делегаток Mi– 
ністер внутрішніх справ у 
Ланкестер Гавзі. На npufi– 
няття загостила прем'єр 
міністер Маргарет Тачер. 
Це нам дало нагоду roeopH– 
ти з нею, коли вона знано" 
милася з делегатками. Тоді 
я мала нагоду прсдставнтИ" 
ся їй, сказати про СФУЖО і 
привітати від українського 
жіноцтва, яке,як сказала я, з 
гордістю дивиться на неї і 
подивляє її вмілу й рішучу 
поставу за правопорядок у 
політичному світі. 

25–ro квітня відбувся KOH– 
венційний бенкет у ,.Кафе 
Роял", на якому вітала ,ie– 
легаток президентка Hauio– 
нальної ради Великої BpH– 
танії. Баронеса Гупер, одна 
з почесних патронок МЖ" 
Ради, мала промову і Buec– 
ла тост за її Велнчсство 
королеву Слнсавету. А на 
закінчення Конференції l– 
го травня увечорі відбулося 
прийнятгя в палаті С т 
Джеймс, на якій ми буж 
представлені королевьмамі 
Слнсаветі.ь 

30–ro квітня був призначе. 
ннй на відвідини поза ЛоН" 
доном. Делегатки були no– 
ділені на різні групи. Нам. 
українкам, призначено noi– 
хатн до Вінчестер, першої 
столиці Англії Там нас 
прийняли місцеві провідні 
жінки, гостили і провадили 
на оглядини історичних 
місць. Є там давня катедра 
з ХІ ст., де поховані ctiHCKO– 
пи і визначні громадяни. 
Початки її ще з нормансь" 
ких часів залишились, BH.I– 
но пізніші добавлення. To– 
ловна вулиця підноситься 
вгору коло ратуші міста, і 
там ми мали нагоду огляну" 
ти виставку з нагоди 900– 
річчя від часів норманів, яка 
віддзеркалює життя і події в 
Англії з того часу. 

Після оглядин нас 3anpo– 
енла о;ша родина, яка enac– 
тнво весь час була з нами; 
обндвог дуже добре обзна" 
номлені з історією і no6y– 
том їхнього міста. Цікава 
була зустріч там із дружИ' 

ною нововибраного застуті" 
ника посадника міста (Hac– 
тупного посадника), сама 
німецького походження і 
свідома того, ще й хвалила" 
ся, що привезли сюди всі 
меблі з батьківського дому і 
щаслива, і чується в себе 
вдома. 

Під час цілого персбуваН" 
ня на Конференції, на napa– 
дах, прийняттях і відвідН" 
нах, була завжди можли" 
вість запізнатися з делегат" 
ками, що я викорнстовува" 
ла для обзнайомлення їх із 
нашими проблемами. Hic– 
ля втрачення нашої держав" 
ности,.коли наша.ресиублі" 
ка була зайнята совстами. 
наша Національна рада 
пішла в екзиль, і як така вже 
не може бути членом МЖ" 
Ради , виясняла я. Після 
Другої світової війни ми 
створили СФУЖО і я пояС" 
нила їм нашу дію і нап:і 
з м а г а н н я . Згадуючи про 
ювілей хрищення України, 
я подарувала зацікавленим 
шпильки княгині Ольги з 
відповідним поясненням. І 
так ця шпилька помандрУ" 
вала знову у світ – до 
Еспанії. Німеччини, Ливану, 
Філіпін. Нової Зсляндії, Ka– 
мерону. Самоа, Кореї, Taii– 
ланду, різних закутнн AH– 
глії, Колюмбії. Індонезії. 
Зімбабве. 

Разом із членкою Комісії 
зв'язків СФУЖО 1. KypoBH– 
цькою ми мали коротку 
розмову з уступаючою upe– 
зиденткою МЖРади, Дейм 
Дел, з якою ми листувалися 
в справі нашої участи на 24– 
ій Пленарній конференції. 
Ми вручили їй шпильку 
княгині Ольги, нашулітера" 
туру та українську писанку. 
Вона сказала, що рада, що я 
знайшла можливість узяти 
участь у цій Конференції. 

Ще одна конференція no– 
за нами. Ми взяли в ній 
участь і дали про себе знати. 
Цс дуже важливе, й украІН" 
ське жіноцтво цим самим 
включає українську проблс" 
матику у світову, запізнає" 
ться з жіноцтвом цілого 
світу га поширює свій СВІІОР. 
ляд 

Затьмарила наш побут у 
Лондоні страшна вістка про 
нуклеарну катастрофу в 
Чорнобилі, яка дійшла до 
нас щойно увечорі 28–ro 
квітня Вся преса і телевізія 
почала годі коментувати, 
зокрема закидаючи урядові 
СССР, ЩО затаїли цю Ka– 
тастрофу, Україна була на 

порядку дня всюди; раптом 
нещастя поставило її eiji– 
крито на мапу! Один із aHr– 
лійських журналістів писав: 
. .Це ж не третій світ, де 
голод винищує, це є жертва 
власної політичної cucie– 
ми" і що ,,в СССР і в Украї" 
ні це вплине на політичну 
ситуацію". 

Будучи в Лондоні я 3.no– 
жила візити обом CHHCKO– 
пам. 23–ro квітня ми (І. Po– 
жанковська. і. Куровицька і 
я) відвідали українського 
католицького єпископа Вла 
дику Августина Горн яка у 
супроводі члена Управи A'i– 
ночого T–ea ім. Олени Te;ii– 
ги, С. Прошак та голови 
Об'єднання Українців ВелИ" 
кобританії А. Ясельського. 
Владика прийняв нас щиро, 
і ми поінформували його 
про конференцію МЖРади. 
Я привітала Владику від 
Управи СФУЖО і поінфор" 
мувала про нашу працю, 
запляновану на найблиЖ" 
чий час. Такоу. розказала я 
про свої зустрічі з влади Ka– 
ми, священиками й катехнт" 
ками та монахинями в HIB– 
денній Америці. Владика 
розповів про працю в AHr– 
лії, показав нам резиден" 
цію, музей, бібліотеку і Ka– 
тедру. Все знаходиться в 
дуже гарній престижевій 
околиці Лондону. До катедл 
ри ми ще прийшли в квітну 
неділю на Службу Божу. 
Після цього я зайшла до 
церковної залі, де частина 
української громади Лондо" 
ну мала свій ооід. Мене 
попросили розказати про 
СФУЖО і конференцію 
МЖРади і я старалась їх 
про це поінформувати. 

Того ж дня ми зложили 
також свою візиту Списксь 
пові УАГіЦ Володимирові 
Дідовичеві. Привітавши HO– 
го від СФУЖО, ми розка ja– 
лн йому про конференцію 
МЖРади. Владика po3Ka– 
зав нам про церковні справи 
а також, тому що я згадала 
Про СВОЇ ЗуСТрІЧІ В ПІВДЄН" 
ній Америці, ми обмінялися 
думками про справи, зв'яза" 
ні з українцями в Аргентині, 
Бразилії іі Венесуелі. 

29–ro квітня після обіду я 
поїхала до канцелярії СУ Б, 
де мене чекали п. Б. Kpyiue– 
льнищька. голова ОУЖ Be– 
лнкобританії, та Л. Фостун, 
секретарка. Ми загостили 
до інших приміщень і прнві" 
тались із п. Дмитровим. 
головою СУ Б. і п. Равлкь 
ком. Того ж вечора ми noi– 
халн до домівки СУ Б, де 
були заповіджені сходини з 
доповіддю референтки na– 
родного мистецтва СФУ 
ЖО Н. Даниленко. Перед 
доповіддю я привітала ЧДС" 
нок ОУЖ і гостей. Н. Данн" 
ленко і Л. Кий вже були в 
Манчестері. Брадфорді і 
Олдгамі з дуже цікавою 
доповіддю про українське 
народне мистецтво та noica– 
?увалн назвичайно цікаві 
прозіркн про збережені ic– 
торичні пам'ятки в Україні. 

Після доповіді відбулось 
прийняття, шо дало мені 
можливість запізнатися з 
членками нашої складової 
організації ОУЖ у Be;iHKo– 
брнтанії та їх управою 1 акі 
зустрічі дуже корисні иія 
скріплення співпраці між 
екзекутнвою та складовИ" 
мн організаціями та вияС" 
нення організаційних справ 

На жаль, не було мені вже 
можливо поїхати до Бра;ь 
форду і Олдгаму, де є ynpa– 
ва другої нашої складової 
Організації Товариства V'K– 
раїнських Жінок ім. О Te– 
ліги. Д;іс це був великодній 
час, а я вже мусіла noBepTa– 
тнсь. Зустрічалась я з 4;ien– 
камн і –Ba в Лондоні, а С. 
Прошак мене супроводила 
на офіційних візитах, за шо 
я їй і А. Ясельському, голові 
Об'єднання Українців BenH– 
кобританії, луже вдячна. До 
речі, я їх теж відвідала, а 
голова Об'єднання гостив 
нас обідом v ресторані 

Пам'яті Д”ра Б. Лончини 

Марія Квітковська 

Повідомляємо, ЩО З ВОЛІ Всевишнього ВІДІЙШОВ у ВІЧНІСТЬ 
у середу, 6–ro серпня 1986 р. 

бл. п. 

Михайло Іваницький 
ПОХОРОН відбудеться у суботу, 9–ro серпня 1986 р. 

в українській католицькій церкві св. Миколая в Пассейку, 
Н. Дж.. а опісля на український православний цвинтар св. 
Андрія в С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 

Залишив у глибокому смутку: 
друга ІВАНА ФЕДІВ 
КУЗИНІВ. ПРИЯТЕЛІВ І ЗНАЙОМИХ 

Був рік 1942. Гітлерівська 
окупація України. В таких 

і умовах наказом дня було 
І (берегти в першу чергу осно 
! ву буття української нації в 
І усіх її різновидах –українсь 
І ку людину. 

Хто жив тоді в Україні, 
пригадує, шо весною того 
року був дошкульний голод 
на всьому Підкарпатті. Ще 
осінню 194І року великі 
зливи спричинили вилив 
гірських рік. який знищив 
до решти всі господарс:.кі 
запаси, які залишились nic– 
ля совєгського господарЮ" 
вання і високих німецьких 
контингентів, наложених на 
і так небагате підгірське na– 
селення. 

Все українське життя в 
тому часі могло проявлЯ" 
гись тільки у рамках У країн' 
ського Центрального KOMJ– 
тсту в Кракові, що його 
очолював проф. ВолодН" 
МИр КубІЙОВИЧ, І В ЙОГО ВІД" 
галуженні у Львові, під npo– 
водом ;i–pa Костя ПанькіВ" 
ського. Відбулись ІіреіНДІЯ" 
льні наради обох У ЦК. no– 
рішеио нести порятунок na– 
селенню Підкарпаття, ncpe– 
селюючи дітей від 8 до 14 
років життя на час передніВ" 
ки і на літо на Поділля, для 
решти населення організу'" 
ватн т. зв. народні кухні по 
селах. 

Треба було у ЛьвівськО" 
му УЦК людей до праці. В 
тому часі і я почала npauio– 
вати в УЦК. у Відділі Cyc– 
пільної Опіки. Одного разу 
довелось мені полагодити 
якусь пильну справу в npeoH– 
діяльному секретаріяті Д”ра 
К. Паньківського. І OT3aii– 
ШОВШИ туди, побачила я 
там нову людину. Це був Д" 
р Богдан Лончнна. Згодом я 
дов ідалась , що він саме 
закінчив студії романістн" 
ки у Віденському універсИ" 
геті. був головою студентсь' 

1 кої організації ..Січ" у Відні, 
і тепер вів справи допомоги 
українським студентам. Не 
одну справу довелось мені з 
ним полагоджувати для ro– 
лодуючих Підкарпаття. Д" 
р Б. Лончина ставився дуже 
уважливо до таких справ, 
бо, як казав, „Наша молодь" 
наше майбуття". 

Наближався пам'ятний 
1944 рік. Большевики стоя" 
лн майже на кордонах ГалИ" 
чнни. Нам стелився замря" 
чений шлях в незнане Maii– 
буття... 

Пройшли роки. Я осіла в 
Дітройті. Якось вийшовши 
з церкви Непорочного 3a4a– 
гтя, я зустріла Д”ра Б. ЛоН" 
чину. Ми пізнались, прнвіта" 
лись і він представив мені 
свою дружину Орнсю та 
дітей. Одного разу панство 
Лончини відвозили мене до – 
лому після якоїсь українсь" 
кої імпрези. Я попросила їх 
зайти. Ми розговорились 
про перші наші кроки на 
новій землі. 

Розказував Покійний:,,Пі' 
сля приїзду до Америки 
мені вдалось одержати доб" 
ру працю професуру в aMe– 
риканському університеті, 
були не злі і побутові умови, 
але діти підростали,.а там. 
ні української церкви, ні VK– 
раінської школи. Пласту, і 
взагалі нашого середовища 
І я зрезигнував. Мнперсїха" 
пі до Дітройту і починали 

життя знову від початку." 
У i960 році після емерін 

.T–pa Мирона Дольннцького 
директором суботньої укра 
шознавчої школи 'F'–ea ,,F î;i– 

Св. п 

на Школа" став ;i–p JloiiMn– 
на. В тому часі він вжеТірЛ" 
цював професором в aMwpn– 
канському університеті, але 
свій вільний час віддавав і 
українському шкільництву, 
мовляв: ..В наших умовах 
треба присвячувати ocoo.m– 
ву увагу навчанню і вичова" 
нню молодого покоління. 
бо так приготовляємо наше 
майбуття". Ми знову зустрі 
лись. тим разом при nc;iaro– 
гічній праці. Але моїзаробі" 
ткові умови ЗМІНИЛИСЬ і я 
мусіла відійти із суботньої 
школи. 

Незабаром ми знову зуст 
рілись при навчальній прані 
тим разом на Педагогічних 
курсах, організованих ToBa– 
рнством ..Рідна Школа", fl– 
р Лончнна як директор, а Я— 
як викладач. Крім того ми 
ще зустр ічались щороку 
при кінцевих іспитах (мату" 
рах) суботньої українознаВ" 
чої школи і при відвідуванні 
цієї школи з доручення край 
ової шкільний ради УККЛ. 
Д”Р Лончина був вимоглИ" 
вий у праці і до нас, учителів 
І ДО уЧНІВ. ПІСЛЯ ІФфІЧНОІО 
навчання і очолювання укра 
їнознавчої школи Д”р Лончи 
на відійшов. (При цьому .4o– 
тіла б я згадати, що в тому 
часі школа українознавства 
налічувала понад 400учнів). 

Давно відійшла і я від 
педагогічної праці. Пливли 
роки... І остання моя syci– 
річ з Покійним: це мій Kopo– 
ткнй обмін думками в enpa– 
ві відзначення 85'ЛІття проф 
Володимира Кубійовнча в 
Дітройті. А потім вже tinb– 
ки тривожні вістки про НОІ О 
занедужання... 

Покинула нас людина. 
яку ми всі так добре знали, 
людина, яка віддала велику 
частину свого життя для na– 
вчання і виховання в ухраІН' 
ській культурі наших ндщад 
ків, людина, яка хотіла 3pe– 
зигнувати зі свого вільного 
часу в суботи чи у звичайні 
робочі дні і віддати їх для 
української громади, ;no;ui– 
на, яка залишила тривалу 
пам'ятку для українського 
шкільництва –підручник 
хпя українських ШКІЛ ..lCTO– 
рія української культури". 
як і інші свої наукові праці, 
людина, яка піл кінець CBO– 
го трудолюбивого життя 
вклала неперевершен и й 
труду змагання за па т рія p– 
хат Української Kaio.nim.– 
кої Церкви. 

Д”Р Бої лан Лончина був 
одним із гих, що плянували 
на далеке майбуття, 

Фали на Любинецька' 
К'удьчицька 

Ділимося сумною вісткою з Прмятолями 1 Знайомими, 
шо а суботу, 26–ro липня 1986 р. а Лос Анджолес, Каліф. 

відійшов від нас на вічний спочином, заосмотрений 
Найсвятішими Тайнами, на 98–My році трудолюбивого життя 

наш Найдорожчий 
БАТЬКО. БРАТ. ТЕСТЬ. ДІДО І ПРАДІД 

бЛ. П. Д”Р 

СТЕПАН КІЗИМА 
бувший суддя в Стрию, Україна 
І учасник Визвольних Змагань. 

В тяжкому горю: 
доньки: 

мгр ІРЕНА МІШКЕВИЧ 
ОКСАНА з мужам OPECTOM ЗОЗУЛЯ 

син – Інж. БОГДАН КІЗИМА з дружиною 
МАРГАРЕТОЮ 

брат – МИХАЙЛО КІЗИМА 
внуки: 

РОМАН МІШКЕВИЧ з дружиною СУЗІ 
ВОЛОДИМИР ЗОЗУЛЯ з дружиною 
КОЛІН 
ЮРІЙ ЗОЗУЛЯ 
ХРИСТЯ, АДРІЯН, ПЕТРО КІЗИМА 

правнуки. СТЕПАН, СКАТ. ШЕЙН. АНДРЕЯ 
ЕРІКА 

Ближча І дальша Родина в Україні 
ТЛ ІННІ останки Покійного поховано на цвинтарі Фораст 

Лави в Ґлендейл, Каліф. 



СВОБОДА, П 'ЯТНИЦЯ, 8–ro СЕРПНЯ 1986 
і 

Ч. 150. 

Вітає пластовий вишкільний табір Юначка в двох 
світах 

Табір юначок на „Вовчій 
ТропГ відбувся цього року 
під назвою „Юначка в двох 
світах". Юначки з власної 
ІНІЦІАТИВИ вибрали цю наз' 
ву по гутірці, на якій вияо 
нила їм под. Зсня Брожина 
про сучасні події в українсь" 
кому суспільстві, зокрема 
про конференції „Жінка в 
двох світах", яка відбудеть" 
ся восени. 

Пристосовуючи цю ідею 
до себе, юначки зробили 
висновок, що вони також 
живуть в двох світах: в yK– 
раїнському – родинному, 

пластовому, релігійному, 
та в американському — iuiri– 
льному, політичному. В цих 
двох світах вони мають 
інших знайомих, інші зай" 
няття та інші відповідаль" 
ності супроти суспільства. 

Але ці два світи можуть 
мати на себе взаємний вплив 

і така одна юначка може 
цей вплив збільшити. Наші 
юначки тому собі постано" 
вили зробити вплив на aMe– 
риканський політичний світ 
По гутірці.котру дала под 
комендантка Ніля Павлюк 
(заступниця голови Україїь 
ської Ліги проти 'ЗнеслаВ" 
лення)про сучасні українсь" 
кі справи у відношенні до 
розправ ОСІ, кожна юначка 
написала лист до сенатора 
свого стейту та конгресмс" 
на своєї місцевости. У цих 
листах вони висловили своє 
обурення про співпрацю 
американського ОСІ з КҐБ 
у справі здогадної участи 
деяких українців у нацисТ" 
ських кримінальних актах. 
Такою працею наші юначки 
стараються бути не nacHB– 
ними, але активними юнач" 
ками в двох світах. 

Ст. пл. Лада Онншкевич 

КАРПАТСЬКИЙ ЛЕЩЕТАРСЬКИЙ КЛЮБ ш НЮ ЙОРКУ 
шпшштошуш з доручення 

УКРАЇНСЬКОЇ СПОРТОВОІ ЦЕНТРАЛІ АМЕРИКИ І КАНАДИ 

ТЕНІСОВІ та ПЛАВАЦЬКІ ЗМАГАННЯ 
в днях 29, ЗО, 31–ro серпня та 1–ro вересня 1986 року 

(Labor Day Weekend) 

на кортах С О Ю З І В К И 

ТЕНІСОВІ ЗМАГАННЯ 
ЗА І Н Д И В Д О А Л Ь Н І П Е Р Ш О С Т І 

УКРАЇНСЬКОЇ СПОРТОВОІ ЦЕНТРАЛІ 
АМЕРИКИ і КАНАДИ на рік 1986 

І ЗА ЧАШІ 
УНСоюзу, Союзіакм, Свободи, (в тому пропамятна 

чаша Інж. Б. Рака), Українського Тижневика 
І П”ИІ Марії Душник 

та грошові нагороди 
о поодинокій грі: 

Ж І Н О К І Ж І Н О К (35 р. І вище) . Ч О Л О В І К І В , М О Л . , C E H b – 
Й О Р І В (35 44) . С Е Н Ь Й О Р І В (45 і 55 p.), Ю Н А Ч О К , Ю Н А К І В 

(18. 16 14. 12 І н и ж ч е р.) 

Зголошення то змагань враз із вписовим no S15 00 приймає 

MR R O M A N R A K O C Z Y . Sr 
158 Manor Avenue Oohoes. N Y 12047 

до 22–ro серпня 1986 p Зголошення одержан і після 22–ro 
серпня не будуть взяті до уваги турніровою К О М І С І Є Ю 

Т У Р Н І Р О В А К О М І С І Я : 

Р Ракочий . ст., 3. Снилик, Ю . С м ч а к , fl–p 3. Мотк ізський . 

О. Кизик , О. Попович. 

П О Р Я Д О К З М А Г А Н Ь : 

П'ятниця, 29–ro серпня год 1 00 по пол на Союзівц' 
епімінаиійна рунда чоловіків Змагуни. які мусять 3Ma– 
гатися в цій рунді одержать окремі повідомлення від 
проводу турніру до суботи 22–ro серпня 

Субота , 30–ro серпня – год 8 ЗО рано на С О Ю З І В Ц І 

і ' Ш і рунда юначок (всі групи) , сеньйори (35 р і 45 р ) та 
ж інок Г о д 8:30 рано в Н ю Поли, l–uia рунда чоловіків 
Г о д 10:30 на СоюзІец і Ь ш а рунда юнаків (всі групи) г о д 
Ю 30 а Н ю Полц: турнір переможених . Год. 3.30 по пол 
на Союзівиі l–uia рунда сеньйорів (55 р.) 

час та місив дальших змагань назначить провідник 
гань Р Ракочий. ст 

Змагуни групи чоловіків, аильосовані до елімінаційної 
рунди на п 'ятницю, які не зможуть приїхати а цей дань, як 
ріанож ті ою в ідпадуть в елімінаційних, можуть змагатись в 
В групі п е р е м о ж е н и х 

З уваги иа к о р о т к и й час турніру та велике число у ч а о 
ників. змагуни можуть голоситись тільки до одної к о н к у р е н " 
ції. яку зазначать точно на реєстраційнім листку 

на басейні С О Ю З І В К И 

Субота, 30–ro серпня 1986 року 
о год. 11"Ій вранці 

ПЛАВАЦЬКІ ЗМАГАННЯ 
за ПЕРШОСТІ УСЦАК'У та за ТРОФЕЇ 

І НАГОРОДИ УНСоюзу 

у сл ідуючих конкуренціях для хлопців і дівчат 

t–10 – 1 1 1 2 років 

25 м – довільним 
50м. – довільним 
25 м. — горілиць 
25 м – грудним 
25 м – метеликом 
4 х 25 м. гінці – довільним 

13–14 років 

50 м – довільним 
100 м. – довільним 
50 м – горілиць 
50 м – г р у д н и м 
50 м – метеликом 
100 м. — змінним 
4 х 50 м. гінці – довільним 

15 рок ів 1 вище 

50 м – довільним 
100 м – довільним 
5 0 к – горілиць 
50 м – грудним 
50 м – метеликом 
100 м – змінним 
4 х 50 м гінці – змінним 

Змагуни ( – K H ) м о ж у т ь брати участь у З”Ох індивідуальних 
конкуренц іях і о д и н раз в гінцях 

Зголошення до змагань приймається в суботу. ЗО cepn– 
ня, від години 9 30 ранку над басейном Вписове 52 00 від 
особи 

Провід змагань Р О М А Н С Л И Ж . О Л Е С Ь Н А П О Р А , 
Ю Р І Й ГРАБ. Х Р И С Т И Н А К У Ш Н І Р . ІРЕНА С Л И Ж , М А Р К О 
К Р И Ш Т А Л Ь С Ь К И Й . Б О Г Д А Н І ІВАННА ЯЦІВ. МАРІЯ BO– 
К А Л О 

У змаганнях можуть брати участь і м а г у ч и ( – K H ) . Я К И Х T e a с членами У С Ц А К 

Р Е Є С Т Р А Ц І Й Н И Й Л И С Т О К – Д Л Я Т Е Н І С У Т І Л Ь К И 
П Р О С И М О В И Т Р Т И та В И С Л А Т И Р А З О М З О П Л А Т О Ю Я 5 00 

і Зголошення без вписового не приймається) 

1 їм я і прізвище 

2 Адреса (пО”Знглійськиі 

3 Телефон 

4 Д а т а н а р о д ж е н н я 

5 Конкуренц ія гя група в як 

ЗМвГун жоме брати участь 

6 К л ю б о в а приналежність 

Чеки виставляти на KLK. Amer ican Ukrainian Sports Club 

Лікар'дентист d–p О. Гаркан 

Д'Р О. Гаркай 

З великою приємністю ei– 
таємо нашого молодого 
професіоналіста Дгра Opec– 
та Гаркача, який отримав у 
червні цього року диплом 
доктора дентистики зі стей" 
тового університету Огайо. 

Д”Р О. Гаркач народився 
15^го червня 1960 року в Лo– 
рейні, Огайо, у родині TpH– 
горія і Параскевії Гаркачів, 
довголітніх членів Українсь 
кого Народного Союзу . 
Орест теж є членом нашого 
Відділу від наймолодших 
літ і був кількаразовим CTH– 
пендистом Українського 
Народного Союзу. Орест 3a– 

кшчив народну і середню 
школи з найвищим відзна" 
ченням. Під час навчання в 
середній школі належав до 
почесного товариства eia– 
мінників і був активний у 
різних шкільних організаць 
ях, як рівнож був активним 
членом Пласту, вівтарної 
дружини та мандолі нової 
оркестри. Орест закінчив 
українську школу при uepK– 
ві св. Івана Христителя в JTo– 
рейні, Огайо 

Чотири роки передмедиЧ' 
них студій Орест закінчив з 
відзначенням у Толідо yHiee– 
рситеті і вступив на дентис" 
тику в стейтовому універсИ" 
теті Огайо. Студії закінчив 
„cum laude" і єдиний у своїй 
клясі дістав відзначення за 
свою працю від АмсрикаН" 
ського товариства дитячих 
дентистів, Академії ЗагалЬ" 
ної дентистики, Академії 
Дентистичних матеріялів 
та за працю при виробі urry– 
чних протез. 

Д”Р О. Гаркач вступив на 
працю до американського 
летунства й буде спеціялізу" 
ватися у зубній реконструК" 
ТИВНІЙ Хірургії . ОреСТ Є ОД" 
ружений і має двоє дітей, 
дочку Брияну й сина Ореста 
молодшого. 

Секретар 233–ro Відділу 
УНС 

Усі на З'їзд рогатинщв 
Не зважаючи на різні 

труднощі в справі видання 
Збірника ,,Рогатинщина". 
вдалося перебороти їх та з 
великим трудом зібрано 
матеріяли, упорядковано та 
підготовлено до видання у 
збірнику. Підсумовуючи ці 
наші у певних ділянках yc– 
піхи, ми віримо, що HC3a– 
довго пощастить нам у BH– 
давничій ділянці, що в ній 
зможемо науковою працею 
увіковічнити нашу рідну 
Рогатинщину, та осяги CBO– 
їх предків і їх нащадкіз в 
ділянках національно”релі" 
гійній, мистецькО”Творчій 
та ідейно”визвольній. як 
вклад рогатинців до загаль" 
гіої скарбниці. 

До регіональних видань 
ставиться тепер великі BH– 
моги, так як до наукових 
видань, вимаганий є покаЖ" 
чик — індекс імен і речей, бо 
вони мають бути призначе" 
ні для чужинців і майбутніх 
поколінь дослідників нашої 
доби, тому мусять бути на 
високому рівні якости й 
оформлення. Ціль perioHa– 
льних праць і видань — цс в 
першу чергу, дати правдИ" 
вий образ з життя і подій на 

рідних землях в останніх 
десятиліттях, те, що ми 
пережили, а особливо те, 
чого не подасться,або nojna– 
сться в перекрученій формі 
в офіційних підсовєтських 
виданнях. 

Ми повинні собі уСВІДО" 
мити, що за нашою діяль" 
ністю на еміграції добре 
слідкують наші брати і cec– 
три на рідних землях – але 

знає добре про цю діяль" 
ність і наш спільний eopor– 
окупант. 

Дорогі земляки, життя 
наше минає і не повертає, 
тому усі на третий З'їзд 
Рогатинців, якийвідбудеть" 
ся в суботу і неділю, 20–ro і 
21–ro вересня 1986 року, на 
Оселі Братського союзу в 
Ґлен Спей, Н. Й., щобобго" 
воритн іще деякі деталі збір 
ника, бо матеріяли майже 
готові, а фінанси також. 

Для вашої інформації no– 
даю загальну суму готівки 
на 15–ro липня ц. p.: маємо 
19,157.35 долярів. До noe– 
ної суми, щоб оплатили 
цілість видання бракує іще 
7,0OO–8,O00 долярів. 

Роман Крупка 

Gold Trident Jewelry Pend. 
Earrings, Rings new from 

EMBLEMS 
OF THE WORLD 

P.O. Вох 2224. ventnor, N.J. 08406 
Send lor free brochure 

:. „ і . „, u віннииИввввШввЗввЯИ –'i' 

М А Є М О НА С К Л А Д І 

ІСТОРИЧНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ І 
Павла Роберта МаґочІ 

Тверда оправа. Видання "University of Toronto Press". TopoH– S 
то 1985, стор. 25 Д о кожноі мали пояснення 

Г: Ціна 35 дол з пересилкою. 5 
Щ Мешканц ів Н ю Д ж е р з і обов'язує 6ЧЬ стейтового податку – 
Щ Замовпяти S 
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Комітет Оборони Української Спадщини 
та 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

закликають Вас 

СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ 
на його працю та акції ДПЯ 

1 Поширювання правди про Україну 
2. Поборювання очорнювания та знеславлю^ 

вання українців 
3. Оборони громадянських прав українців 

Пожертви просимо пересипати чеками, або noiu– 
товими переказами на 

Ukrainian Heritage Defense Fund 
do Ukrainian National Association 

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

Просимо подати суму пожертви, своє ім'я. npi3– 
више та адресу 

Сума пожертви S 

їм я та прізвище 

число дому вулиця 

стеит поштовий код 

t 
ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 

ІВАН СИТНИК, член УНС 
Відд.375'Го їм. Вітовського в 
Філадельфії, помер 7–m 
березня 1986 року на 85–My 
році життя. Нар. 1901 року в 
селі Нова Лішка, Україна. 
Членом УНС став 1950 року. 
Залишив у смутку кузинку 
Ольгу Олейнюк. Похорон ui;i– 
бувся 17–i о березня 1986 року 
на цвинтарі Овкленд у Філяле" 
льфії, Па. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Секретар 

ПЕТРО МІЛЛСР, член УНС 
Відд. 347–ro T–ea „Запорозька 
Січ" в Мил вил, Н.Дж., помер 
ll–ro березня 1986 року ня 63– 
му році життя. Нар. 16–ro січня 
1932 року в Україні. Залишив у 
СМуТКу ДруЖКНу Анну . ПОХО" 
рон відбувся 13–i о березня 
1986 року на цвинтарі HopT– 
вил, Дірфілд, Н. Дж. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Д. Наїіла. секр. 

ВАСИЛЬ ШОЛОГОН, член 
УНСоюзу Відд. ч. 408 Тва 
Українського Н. С. в Торонто, 
помер 22–ro липня 1985 року на 
72–My році життя. Нар. в 1913 
році в Стецевій Івано Фраіь 
ківськоі обл. Членом УНС 
стаь 1986 році. Залишив в 
смутку дружину Марію, cec– 
тру Катерину Рогальську і 
брата Стефана. Похорон віл" 
бувся 25–r о липня 1985 року на 
цвинтарі Парк Лон в Торонто. 

Вічна Йому Пам'ять! 

М. Стасів секр. 

ІВАН АЛЬБЕРТ СОДОЛЬ, 
член УНСоюзу Відд. ч. 266 
T–oa ім. ,,Івана Франка" в 
Амстердам Н.Й., помер 31–ro 
березня 1986 року на 64–My 
році життя. Няр. в 1922 році в 
Амстердамі США, і став M;IC– 
ном УНСоюзу в 1949 році. 3a– 
лишив в смутку дружину CTe– 
панію і сина Лснарда. Похо" 
рон відбувся 3–ro квітня 1986 
року ня цвинтарі Св. Николая 
в Амстердам, Н.Й. 

Вічна Йому Пам'ять! 

В. Варшона, секр. 

ТАТЯНА ЛОПУШАНСЬКА, 
член УНСоюзу Відд. ч. 274 
T–aa Свв. Петра і Павла в 
Янґставн, Огайо померла, 
14–ro лютого 1986 року на 
92–My році життя. Залишила в 
смутку доньку Анну Лукаш. 
Похорон відбувся 17–ro лкь 
того 1986 року на цвинтарі 
Свв. Петра і Павла в Янґставн. 
Огайо. 

Вічна їй Пам'ять! 

І . Сенедяк. секр. 

СТЕПАН ҐЕНИК. член УН( 
Відд. 94–ro T–ea LM. М. Ula– 
шкевича в Гемтрсмку Мнш. 
помер 15–ro січня 1986 року на 
90–My році життя.Покійний HB– 
родився в 1885 році в Беретів 
Нижннй, пов. Коломия. 4;ie– 
ном УНС став в 1940 році. 3a– 
лишив в смутку дружину ДО" 
мічелю, синів Волтера і Едвар" 
да, 3 внуків, 4 правнуків. HOKO– 
рон відбувася 18–ro січня 1986 
року на цвинтатарі Мавнт O.ii– 
вет в Дітройті. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Роман Татарський, секр. 

ТЕОДОЗІЯ ЯНИЦЬКА, член 
УНСоюзу Відд. ч. 316 T–ea 
Укр'Нар. Дім в Рочестері, 
Н.Й., померла 25–ro березня 
1986 року на 95 –My році життя. 
Покійна народилася в 1890 
році в Путятиицях, пов. Рої a– 
тин, Україна і стала чле" 
ном УНСоюзу в 1935 році. 3a– 
лишила в смутку дочку Марію 
ВеКІО І ВНуКІВ. ПОХОРОН ЬІД" 
бувся 27–ro березня 1986 року 
на цвнтар св. гробу в Ponec– 
тері, Н. Й. 

Вічна ЇЙ Пам'ять! 

секретар 

БРОНИСЛАВ ГОЛУБІЧКО, 
член УНСоюзу Відд. ч. 257 
T–ea 1. Годяка вЛос Анджелес, 
Д'ра Мяріяня, брятову Меля̂  
74–M) році життя. Покійний 
народився в 1912 році в Ровд 
Айленд. Членом УНСоюзу 
стяв в 1965 році. Залишив в 
смутку дружину Юлію, 2 CH– 
нів, 2 дочки, 7 внуків, 2 npa– 
внуків. Похорон відбувся 
16–ro січня 1986 року на UDHH– 
тарі Ровз Гил в Виттіср, 
Каліф. 

Вічна Йому Пам'ять! 

П. Сильчак, сек. 

Bcmynalime 
в члени 

УНСоюзу! 

ІВАН ТАРНАВСЬКИЙ. член 
УНСоюзу Відд. ч. 371 T–ea 
„Запорозька Січ" в Нюярку, 
Н. Дж., помер 18–ro березня 
1986 року ня 83–MJ– році життя. 
Народився 1903 році в Україні, 
членом УНСоюзу став в 1956 
році. Залишив в смутку дочку 
Богданну з чоловіком Сві e– 
ном Мнхайловим, синів: Юрія 
з дружиною Лесею і Романа, 
сестер: Анну і Катерину, брата 
Михайла з родиною, трос 
внуків і правнука. Похорон 
відбувся 22–ro березня 1986 
року ня цвинтарі св. Йосяфата 
в Бетлегемі, Па. 

В і ч н а Й о м у П а м ' я т ь ! 

М. Дереш, секр. 

ПРОФ. ОЛЬГА ПАНЧИШИН, 
член УНСоюзу Відд. ч. 221–i о 
T–ea св. Стефана в Чикаго, no– 
мерла 26–ro лютого 1986 року 
на 9Ьму році життя. Нар. в 
1896 році в У гніві, Україна, і 
стала членом УНСоюзу в 1950 
році. Залишила в смутку сина, 
Д'ра Маріяня, братову Меля' 
нію Кривокульську, братанн' 
цю Марію Мацькевич з MV– 
жем Олегом та сином POMB– 
ном, невістку Марію, внука 
Михайла, Марка. Похорон 
відбувся l–ro березня 1986 po– 
ку на цвинтарі Св. о. Николая в 
Чикаго. 

Вічна їй Пам'ять! 

В. Карачевський. секр. 

ОСИП БАТИЦЬКИЙ, член 
УНСоюзу Відд. ч. 10 T–ea „YK– 
раїнськнх Євангелистів" в Фі" 
лядельфІЇ, помер 2–ro квітня 
1986 року на 60–My році життя. 
Нар. в 1927 році в Перемишлі, 
Україна, став членом УНСокь 
зу в 1971 році. Залишив в ему T– 
ку Дружину Юлію, синів HeJH 
сона, Петра, Давида, доньок 
Лідію, Ірену, Юлію, 6 внуків. 
Похорон відбувся S–ro квітня 
1946 року на цвинтарі OK– 
ленд в Філядсльфіі. 

Вічна Йому Пам'ять! 

К. Хільченовський секр. 

'Д”іь садрвяЛ 
” І І Р А В Т Н І Н Г t r a i l 

?6 First Avcnuf' 
Tel ( ? l ? l 473–355C 

New York. N Y ТСКЮ9 
ВСІ Н А Й Н О В І Ш І К Н И Ж К О В І 
В И Д А Н Н Я о д е р ж и т е в АРЦІ 

Ф НА ПРОДАЖ 

ХАТА не ПРОДАЖ 
у Ст Петербурзі. Фл 2 спальні, п 
тальмя ідальня, Яі room центр 
огрів і ожолоп Чиста приємна OKO– 
лиця. 2 бл від укр церкви S52.0OO 

Низькі та Tel (813) B68–5478 
або (914) 5288984 

SERVICE Ф 

^ Ukrainian 
Restaurant 
О Caterers 

132 2nd Ait. (8 St.) 
1.1, H.Y. HMO) 

2125336765 
– PRIVATE rajruu – 
Cbrtrtanlnfi – Qriduiaoni 

Showea – Weddinji 
AnniYeruf,ji 

Mttt infi ind Wakat 

– FUNERAL D1RECTORS – 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONK BROOKLYN 
NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

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

(212) 6742568 

LYTWYN 8. LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щ И Р А і Ч Е С Н А 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey 
Також і а и м а е м о с д n o n o p o 
мами на цвинтарі R Вавнп 
Бруку і перенесенням Тлін 
них Останків з різних країн 

Світу 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 

(corner Stanley Terr ) 
U N 1 0 N N J 0 7 0 8 3 

(201)964 4222 


