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^ЗБИРАЄ УСНІ СВІДЧЕННЯ 

Вашінітон. Комісія 
дослідження Великого ro– 
лоду в Україні недавно anra– 
жувала збирача усних CBI;I– 
чень, який буде записувати 
на стрічку розповіді україН" 
ців. що пережили цей голод 
в l932–33 роках. „Це ваЖ" 
ливс завдання для нас тепер 
зібрати усні свідчення", – 
сказав Д”Р Джеймс Е. Мсйс. 
голова персоналу комісії. 
..Треба мати на увазі, що 
хоча документи з того nepi– 
оду завжди будуть з нами, 
люди, які залишилися живі 
ПІСЛЯ В С Л И К О Г О ГОЛОДУ ВІЧ" 
но жити не будуть. А крім 
них. ніхто не може знати в 
дійсності, як гинув україП" 
ський нарід в цей період". 

Сузанну Вебер призначс" 
но збирачем усних свідчень. 
С. Вебер людина україН" 
ського походження, яка 
знає українську та російську 
мови, недавно скінчила Гар 
вардський університет, де 
вона набула досвід в цій 
галузі коли їй прийшлося 
брати інтерв'ю для праці 
п.н. ..Сприймання батьків" 
щиии усна історія україн 
ііііі в Манчестері. Ню Гсміь 
пінр". За словами Д”ра Meii– 
са. комісія дуже скористала 
з прийняття на працю С. 
Вебер, бо вона не тільки мас 
потрібний досвід, але й ei;i– 
повідну настанову до тих 
людей, які погоджуються 
поділитись своїми cnora:ia– 
ми про голод в Україні. 

С. Вебер підкреслює, що 
і і свідки; які бажають задії" 
ШНТНСЯ анонімними, мають 
повне право не ;швати своїх 
прізвищ під час інтерв'ю. 
...Хоча ми дуже вдячні за 
всю особисту інформацію, 
яку ми дістаємо від свідка, 
ми абсолютно не вимагао 
мо від нього говорити про 
те, про що він не хоче roeo– 
рити. Комісія навіть не мас 
жадного сііиска свідків в 
своєму архіві. Це значить, 
що навіть якщо через сто 
років хтось перегляне наші 
Д О К у М е Н Т И , ВІН НІЯК НС 3MO– 
же дізнатися прізвища ano– 
німного свідка". 

Завданням так званої.,yc– 
ііОЇ іс горіГ І записати якнай 
більше стрічок, щоб в Maii– 
бутньому ніхто не міг CVM– 
нівагнея. шо така трагедія 
гранилась в Україні. „Деякі 
люди не с свідомі вартостн 
свої о особистого досвіду, а 
досвід кожного свідка, який 
пережив ГОЛОД. Є відмінний", 

твердить С.Вебер. 

Д”Р Мейс пояснив, що 
хоч деякі особи не с певні, 
що анонімні свідчення eea– 
жаються на одному рівні з 
тими, в яких не дається 
прізвище свідка, науковці, 
включаючи тих, які npamo– 
вали над проектом iHTcp– 
в'ювання втікачів, що npo– 
водилось у Гарвардському 
університеті на початку 
І950"И.х років, вже довший 
час користуються аноніМ" 
ННМН І н т е р в ' ю . „ Л и ш е ШИ" 
роке вживання усної історії 
може заповнити прогалини 
в нашому знанні". –t сказав 
Д”Р Мсйс. 

Комісія дослідження го 
лоду в Україні мас перед 
собою величезне завдання 
транскрибувати всі стрічки 
зібрані нею. Д”Р Ольга Ca– 
мійленко”Цветкова TBep– 
днть, що для того щоб тран 
скрибувати одну годину 3a– 
писаної на стрічці розмови 
із свідком потрібно наймеН" 
шс десять годин. 

В майбутньому комісія 
,іальше збиратиме усні світь 
чення. Комісія активно шукає. 
Л Ю Д е Й , ЯКІ М О Г Л И б Д О П О " 
могти з транскрибуванням. 
Плата за цю працю – 12 
дол. за сторінку. Сторінка 
мас бути надрукована на 
машинці з українським шри 
фтом. Особи, які бажають 
зайнятися цим ділом, MO– 
жуть звернутися листовно 
до комісії, або потелефону" 
вати до її бюра. Перепису" 
вачі не мусять обов'язково 
жити в околиці Вашінгтону. 

Адреса комісії:' Ukraine 
Famine Commission, van– 
guard Building Rm. 537. t i l l 
20th St.. N.W., Washington. 
D.C. 20579. tel.: (202) 254– 
3464.. l "K". " 

ВИСТАВКА C. ҐЕРУЛЯК 
НА СОЮЗІВЦІ 

Союзівка. В неділю. 
24–ro серпня, в пополуД" 
невих годинах тут на кульг 
гуріЮ”ВІдпочинковій оселі 
Українського Народного 
Союзу Союзівці відбудсть" 
ся виставка кераміки ВІДО— 
мої мнеткнні Слави Tepy– 
ляк. Ближчі інформації про 
виставку можна отримати в 
бюрі управи Союзівки. no– 
телефонувавшн на число: 
(9l4)626–5641. 

СЕНАТОРИ ЗСА НАПИСАЛИ 
ЛИСТ В ОБОРОНІ Ю. ШУХЕВИЧА 

Вашінітон. В листі, 
заадресованому до renc– 
ральноог секретаря ЦК КП 
СС Міхаїла Горбачова 41 
американських сенаторів, з 
ініціятиви сенаторів Алфон 
са М. Д'Амато і Дснніса 
ДеКонсіні . домагаються 
від совстського лідера, щоб 
персонально поцікавився 
справою Юрія Шухсвича. 
52"річного українського aK– 
тивіста на відтинку Hanio– 
нальних і людських прав, 
сина колишнього головнО" 
го командувача УкраїнсЬ" 
кої Постансько ї Армі ї 
(УПА), який із своїх 52 po– 
ків. 34 відсидів в совстських 
тюрмах і концентраційних 
таборах. 

Сенатори пишуть в листі 
до М. Горбачова, nepecna– 
ному до Москви 8–ro серпня 
ц.р„ що Ю. Шухсвич був 
заарештований в 1948 році 
на l5–My році життя, тільки 
тому, що він не хотів 3acy– 
дити політичних поглядів і 
діяльності! свого славного 
батька. Напередодні його 
першого звільнення в 1958 
році, його поновно заарсШ" 
тували агенти К Ґ Б піл заки" 
дом ..антисовстської npona– 
ганди і агітаніГ. а совстсь" 
КИЙ СУД П Р О Д О В Ж И В ПСЧС" 
нсць перебування у тюрмі і 
на засланні на чергових 10 
років. В І968роційогозвіль 
нили на короткий час. але 
заборонили повертатися в 
Україну на протязі п'ятьох 
чергових років. 

В 1972 році, після IIOHOB– 
ного слідства і підмов, щоб 
він засудив діла свого бать" 
ка. Ю. Шухевич був знову 
арештований і ще раз засуД" 
жений на 10 років тюрми 
Від 1982 року він з дружи" 
ною і двома дітьми, майже 
цілковито слішш.чіеребувас 
на засланні в Томському 
районі в Снбі"' 

Ю. Шухевич страждає на 
виразку шлунку, хворобу 
серця, очей й інші недуги. 
Його зору не змогли вряту" 
вати лікарі”ХІрурги. які 
пробували при допомоз і 
операції привернути npH– 
наймні частинно зір. 

Сенатори пишуть, що на 
підставі 100 статті кримь 
пальних законів СССР. суд 
може наказати звільнити 
засудженого передчасно з 
причини поважної хвороби. 
„Під час вершинної KOH– 
ференції між вами і прези" 
дентом Роналдом Регеном 
В Ж е н е в і М И Н У Л О Г О ЛИСТО" 
пада. пишеться в листі 
сенаторів. наші обидві 
країни погодились на poi– 
в'язку головних гуманітар" 
них справ в дусі дальшого 
співробітництва. Ми npocn– 
мо вас. вглянути у справу 
Ю. Шухсвича і просити сул 
звільнити його з екзилю". 

Листа до М. Горбачова, 
крім вже згаданих двох, 
підписали сснатори:Джсймс 
Екзон. Френк Р. Лотснберг, 
Елварл Зорінскі. Доналд В. 
Р ігел . м о л . . Піт Вілсон. 
БиЛл Бредді. Карл Левін. 
Дсйвил Л. Борен. Вілліям 
С. Когсн. Дон Нікслс. 
Чарлз Е. Грсссді. Мск Mer– 
ТІНҐЛІ. Оррін Геч. Джаи Ф. 
Ксррі. Ричард Ґ. Лугар, 
Джан ҐЛСИИ; Албсрт Ґор. 
Френк Г. Миркковскі. Cri– 
всн'Д. Симмс, Вілліям Прок 
смаєр. Джан Гайни. Алан 
Крснстон, Джордж Мічелл. 
Петрик Лігі. Ґордон ГамП" 
фрі, Джск Ґарн. Арлсн Cne– 
ктср.Робсрт Дол. Крістофср 
Да.ід. Клсйборн Пслл. Пол 
Саймон. Алан Діксон. Дсйв 
Дюренбсргср, Пола Токіне. 
Джсфф Бініеман. Ден 
Квсйл. Пол С Трибл. мол.. 
Денієль П. Мойниген і 
Джеймс А. МскКлур. 

Український бандурист 
чарував не^українців 

Ляшін. Кве.(ОУПС). – В 
рамках імпрез літнього ce– 
зону Бібліотеки нобеліста 
С. Бслова. тут відбувся в 
середу. 13–ro серпня nep– 
ШИЙ ТОГО р о д у КОНЦерТ СО" 
ліста”бандуриста ВолодИ" 
мира Моти з Монтреалю. 
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Д'Р І. Гевко доповідав в Буенос Айресі 

Буенос Аіірес. МолО"' 
ДИЙ адвокат з Америки. Д”Р 
Іван Гевко. ЯКИЙ тимчасово 
працює у правничій фірмі в 
Буенос Айресі. Аргентина, 
був запрошений ТоварисТ" 
вом АргснтинськО”УкраїН" 
С Ь К І! х В Н с о к о ш к і д ь н Н к і в 
дати доповідь на тему його 
дипломної праці в Оксфорд 
ському університеті п. н. 
..Українсько”жидівські no– 
ЛІТИЧНІ відносини під час 
періоду Української ЦенТ" 
ральної Ради". 

Доповідь, яка була BHIO– 
ЛОШСна в поправнії! еснаН" 
ській мові, відбулася в cy6o– 
гу. 2–ro серпня, при участі 
численної української ny6– 
лікн та численних penpe– 
зентантів різних apreHTHH– 
ськО”Жіідівськнх opraniia– 
цій. і дала нагоду вперше в 
Буенос Айресі зустрітися 
провідникам обох громад. 

У своїй ДОПОВІДІ Д”р ГеВ" 
ко подав короткий огляд 
відносин поміж українсЬ" 
КОЮ І Ж И Д І В С Ь К О Ю С П І Л Ь Н О " 
тами за останніх 500 років. 
а опісля зосередив свою 
увагу на періоді Центра.іЬ" 
ної Ради, особливо над po– 
лею жидівських політичних 
партій в її нарадах і рішен" 
нях. Дальше він прбаналі" 
зував діяльність BcraHoane– 
ного І'адою Секретаріяту 
;шя жидівських справ і pe– 
зультати закону про nanio– 
нальну і особисту автоно" 
мію, що ЙОГО Центральна 
Рада ухвалила ще перед 
проголошенням ІУ Універ" 
салу. 

В кінці Д”Р Гевко обшнр" 
но розглянув і проднекуту" 
вав питання „погромів", які 
приписують періолові Цент 
ральної Ради. 

Д'Р Іван Гевко виголошує доповідь перед npedcmaenu– 
ками української та жидівської громад в Буенос А Пресі. 

Після доповіді слідували 
їап,ити та дискусія, в якій 
присутні так З”іюміж yKpa– 
їнської.^к і жидівської rpo– 
мади старалися знайти Kpa– 
щс взаємне зрозуміння для 
одних і других поглядів. 
Відрадним явищем було те, 
що хоча дискусія відбува.кі" 
ся в атмосфері комилетної 
одвертостн. то замітна була 
відсутність подразнених 
емоцій, що їх часто ця гема 
викликає. На закінчення 
вечора обі групи висловили 
думку, що ця зустріч була 
корисною та виявила надію 
ЩО вона станс першим Kpo– 
ком до взаємного зблнжеН" 
ня обндвох громад. 

Під час інших сходин To– 
вариства АргентинськО”УК" 
раїнськнх ВисокошкільнИ" 
ків Д”Р Гевко виголосив в 

і 

авднторії ..Просвіти" ;iono– 
відь, ілюстровану кольоро" 
вими прозіркамн. про свою 
ШІСТЬМІСЯЧНУ П О Д О р О Ж ЧС" 
рез цілий континент АфрИ" 
кн. Доповідь також була 
виголошена в есііанській 
мові ,а серед чисельної VK– 
раїнської публіки було oa– 
гато гостей аргентинців з 
Буенос Айресу. 

Під час свою перебувань 
ня в Аргентині Д”р Гевко 
також написав кілька flOB– 
пліх дописів, які були опуб" 
ліковані в передових apreH– 
тинськнх журналах і 4aco– 
писах та мав інтерв'ю на 
кількох телевізійних і pa– 
,тіовнх програмах В них він 
подав коментарі на тему 
політичних і економічних 
питань Аргентини з амеріь 
канської точки зору. 

' 

Советський Союз може значно 
збільшити експорт нафти 

Ню Йорк. – Репортер 
газети „ Ню Йорк Тайме" Л. 
Деніслс пише, що збільшен" 
ня видобутку нафти в Co– 
вєтському Союзі і потреби 
Москви щодо чужинецької 
валюти можуть привести 
до того, що осінню цього 
року СССР різко збільшить 
експорт нафти. До такого 
висновку прийшла вашінГ" 
тонська компанія Плане" 
кон, яка спеціялізусться у 
вивченні економіки СССР і 
країн Східньої Европи. 

ІНШІ СПЄЦІЯЛІСТИ З COBCT– 
ської економіки ПОГОДЖУ" 
ютьса^о тим. що видобуток 
нафти в СССР збільшився 
останнім часом, але сумні" 
ваються. що Москва піде на 
значне збільшення експорту 
нафти. На їх думку, COBCT– 
ський Союз, який недавно 
добився в арабському світі 
дипломатичних успіхів, нав 
ряд чи схоче ставити під 
загрозу свою політику на 
Близькому Сході, викидаю" 
чи на ринок велику кіль" 
кість нафти і таким чином 
знижуючи її ціну. Однак 
деякі спеціядісти зауважу" 
ють, що в минулому MOCK– 
ва керувалася в таких BH– 
падках не політичними MO– 
тивами, а виключно своїми 
валютними потребами. 

Продаж нафти приносить 
МОСКВІ П р и б л и з н о 6 0 ВІД" 
сотків одержуваної нею ea– 
люти. У зв'язку зі спадом 
цін на нафту на світовому 

Обширне й естетично вла 
штоване патіо бібліотеки на 
свіжому повітрі виповнила 
українська, англійська, 
французька й італійська пуб 
ліка, що прийшла послуха" 
тн українського віртуоза 
гри на бандурі. Вечір віД" 
крив у французькій та an– 
глійській мовах директор 
бібліотеки Жан Бошон, Bi– 
таючи присутніх та npe;i– 
ставляючн їм ,.українсько" 
го мистця гри на бандурі" 

В. Моту з Монтреалю. 
В одногодинній nporpa– 

мі. що складалася з ykpafa– 
ських народних. стрілеііЬ" 
кнх пісень та композиції до 
слів Т. Шевченка маестро 
Мота не тільки співав їх при 
акомпаньяменті бандури. 
але й попереджав кожну 
точку поясненнями ванний 
ській і українськії! мовах. 
Вечір пройшов з великим 
успіхом, про що свідчили 
спонтанні оплески npucyr– 
ніх та кінцева подяка дир. 
Бошона. 

Запрошений з цієї нагоди 
до слова проф. Ярослав 
Рудницький склав йому та 
В. Моті подяку за влашту" 
вання цього унікального 
вечора в Ляшіні. ЗакінчуЮ" 
чи своє слово, що його Bll– 
годосив він у трьох мовах 

французькій, українськії! 
та англійській, побажав oio– 
ліотеці та її управі, щоб це 
був ..перший, a;ie не ocTan– 
ній" український концерт 
заходами цієї установи. 

Після концерту відбулася 
товариська гутірка за ка 
вою н прийняття ;иія MHCT– 
пя іі його дружини в ДОМІ 1 
НоскО”Оборонів у Ляшіні. 

ПЛЯНУЮТЬ НОВУ 
БУДОВУ 

КерГОНКСОН. Н . Й. Kc^p 
порація ,,Рідна Хата" подає 
до відома, шо плянус було 
ву 30 апартментів (два 6y– 
динки по 15 апартментів) на 
20–o.4 акрах, що прнлякі" 
ють до ..Золотої Осені". За 
інформаціями слід телефО" 
нуватп на число (914) 626– 
0662. 

ринку Советський Союз 
втратить сім більйонів до" 
лярів, або третину, своїх 
валютних надходжень. ОД" 
нак директор дослідного 
відділу Планскон Ян Ванус 
вважає, що зростання цін на 
нафту за останні тижні і 
традиційне підвищення no– 
питу на неї в осінні місяці, 
можливо, спонукають Co– 
вєтський Союз кинути на 
ринок частину своїх нафто" 
вих запасів і таким чином в 
якійсь мірі компенсувати 
зменшення валютних над" 
ходжень. На думку Я. Ba– 
нуса, щоб досягти цього, 
Москва буде змушена збіль 
шити експорт нафти на два 
мільйони барилок на день. 
В минулому році експорт 
нафти з СССР становив 3.4 
мільйона барилок на день, 
але тепер він ледве досягає 
1.3 мільйона барилок. Пс" 
реважно нафта вивозиться в 
країни Східньої Европи. 

В першій половині цього 
року видобуток нафти в 
СССР збільшився, але no– 
кищо Советський Союз три 
має її в запасі. Можливо, 
тепер ці запаси будуть 3an– 
ропоновані чужинецьким 
покупцям, правдоподібно 
країнам Північної Европи. 
Це безперечно підірве зусил" 
ля держав членів ОПЕК 
підвищити ціни на нафту 
Ш Л Я Х О М З М е Н Ш е Н Н Я ЇЇ В И Д О " 
6VTKV. 

Москва назначила нового 
міністра культури 

Москва. – Совстськс пре 
сове агентство ТАСС noei– 
домнло, що Політбюро na– 
значило на нового міністра 
культури в центральному 
уряді 52"річного секретаря 
міського комітету компартії 
Ваеідія Сахарова. Раніше 
цей пост займав на протязі 
12 років кандидат в члени 
Політбюро Пйотр Дімічев. 
з якого був відкликаний 
минулого місяця. 

Назначення на міністра 
культури партійного діяча 
перекреслює, очевидно, всі 
надії інтелектуальних кіл на 
лібералізацію режиму в ді" 
ЛЯНЦІ літератури, мистсит" 
ва, кіно тощо. Ці надії у 
якійсь мірі прозвучали HC– 
давно на з'їздах совстських 
письменників на всесоюзно 
му і республіканських piB– 
нях. 

В. Сахаров закінчив eKo– 
номічннн факультет Леніїї" 
градського університету. 

По партійній драбині йшов 
досить скоро вгору,"як nap– 
тійний Пропагандист, після 
того, як прийшов в 1973 
році на партійну роботу в 
Ленінградський комітет 
партії. В 1983 році він був 
переведений рішенням ЦЄН" 
трального Комітету КПСС 
в Москву, а на партійному 
з'їзді його поставили на 
список членів ЦК партії. 

Таким чином на чолі co– 
вєтської культури став nap– 
тійннй апаратчнк. який po3– 
починав свій ріст в атмосфе" 
рі шовіністичної політики 
вичищеного Георгія PoMa– 
нова. також свого часу npe– 
тендента на генерального 
секретаря ЦК КПСС. По" 
передникові Сахарова. 68– 
річному Демічеву дали 4nc– 
то номінальний пост. 3po– 
били його одним із застуїі" 
ників голови Президії Bep– 
ховної Ради СССР. 

У СВІТІ 

УРЯД КОЛЮМБІЇ перший раз офіційно признався, що 
він має великі труднощі з контрабандою наркотиками 
та вирощуванням кокаїни в тін країні. Покищо Колюмбія 
не звернулася за допомогою до інших держав, зокрема до 
ЗСЛ, але поліційні речники в Колюмбії і ЗСА заявили, що 
велика частина наркотиків з Колюмбії попадає на ринки в 
ЗСА і тому не треба виключати співпраці американської 
поліції, зокрема службовців ФБІ. з поліцією в Колюмбії 

ВАТИКАН НАКАЗАВ звільнити з посту викладача о. 
Чарлза Е. Киррана, який, на думку ватіканських теологів, 
порушував вчення Католицької Церкви у дуже делікатних 
справах, включно з мораллю і иолевимн зносинами між 
.молоддю. Канцлер католицького університету у Вашінгто 
ні Архнєпископ Джеймс А. Гикі. виступаючи на пресовій 
конференції, пояснив коресондентам становище Ватикану 
до цієї справи і підкреслено заявив, що ніхто не мас права 
порушувати вчення Церкви, яке не г дискусійною справою 
Над цим рішенням Ватикану ще далі ведуться дискусії на 
сторінках американської преси. 

В ТЕГРАНІ, ІРАН, експльодував вибуховий матеріял 
напакований в автомобілі залишеному невідомими rcpopHC– 
тамн на центральній площі міста. Від вибуху загнно 20 
осіб, а 75 були тяжко поранені. Минулої суботи. l6–ro 
серпня, від подібного вибух) в місцевості Квом. прнблиз" 
НО 100 миль на полудневий схід від Тарану, загинуло ІЗ 
осіб і понад 100 були поранені Досі ніхто не признався до 
підкладення вибухового матерія.ту. а здобні екстремісти й 
ненависники З'єднаних Стейтів Америки намагаються 
зіихати вину за експльозію на американську розвідну 
службу Сі”Ай”Ей. 

М О С К В А НК П Л Я Н У С б ільше п е р е г о в о р ю в а т и і 
Ізраїлем у справі відновлення повних дипломатичних 
зв'язків між Совєтським Союзом”і ізраїльською держа" 
вою. Перша спроба іусгрічі совстських і ізраїльських 
представників, яка тривала 90 хвилин у Гельсінках. 
закінчилася неуспішно Політичні спостерігачі здогаду" 
ються, що представники Ізраїля намагалися поставити на 
порядок денний справу емії рації жидів і СССР. але 
еовєтська делегація навіть не захотіла про пю справу 
говорити. Щоденник ..Ню Йорк Тайме" пише, що таку 
тверду тактику у відношенні до СССР N справі еміграції 
дораджував вести ізраїльцям звільнений недавно із 
совстських концтаборів Анатолій Щаранський. 

І 

МОСКВА СТАВИТЬ ПЕРЕДУМОВИ 
ПЕРЕД ЗУСТРІЧЧЮ НА ВЕРШИНАХ 

Вашінітон. Совєтсь" 
кий дипломат ВікторФ. lca– 
ков. який має рангу MHHC– 
терського дорадника і є 
другою особою в амбасаді 
СССР після амбасадора 
Юрія В. Дубініна. заявив 
кореспондентам у Baiinin– 
тоні. шо під час другої TVCT– 
річі на вершинах між renc– 
пальним секретарем ЦК 
КПСС Міхаїлом Ґорбачо" 
внм і президентом РонаЛ" 
дом Регеном. ЗСА і СССР 
мусять підкисати яклеь фор 
му договору про обмежеН" 
іія. випробування і продук" 
Ііії стратегічної нуклеарної 
зброї, бо інакше така зуст" 
річ увійде до історії як ще 
одна безплідна розмова ni– 
дерів Сходу і Заходу, без 
видних наслідків для Maii– 
бутніх поколінь. 

На запитання Kopcciion– 
лентів Ісаков заявив, що 
цроголонісний недавно М. 
Горбачовим односторонній 
мораторіюм на випробуван 
ня атомової зброї не є перед 
умовою зустрічі і тому 3a– 
хідні засобі) масової інфор" 
мапії зле роблять коли став 
лять справу мораторіюму у 
такій площині, шо. мовляв. 
Советський Союз хоче cn– 
лою заетивити ЗСА піти 
іхиіми слідами. Ісаков ;iy– 
має. що існує дуже багато 
можливостей підписання 
договору про контролю 
зброгння. про шо напевно 
будуть детальніше roBopn– 
тн між собою представники 
ЗСА ді СССР ще напсрС" 
лодні вершинної конферен" 
пії. „Ми не вимагаємо і не 
наказуємо, що мусить бути 
зроблене, але СОЛІДНИЙ! 6a– 
зованиіі на щирості і взаєМ" 
Н О М у Д О В І р ' ї Д О Г О В І р . HOBH" 
исц б)ти підписаний у висді" 
лі наступних розмов між 
речниками Америки і Совет 
ського СЬЇоїу. На думку 
Ісакова таких нагод не буває 
багато, коли зустрічаються 
Л і д е р і ! ДВОХ ВСЛИКНХ І С И Л Ь " 
пих надиотуг і тому ні naio– 
роди треба максимально 
використати ;іля зупинення 
перегонів в озброєнні і ocy– 
неиня політичних різниць. 

які стоять на перешкоді poj– 
Г О р Н С Н Н Ю Ш И Р О К О Ї СПІВ" 
праиі між ..нашими двома 
народами", заявив совстс 
ський представник 

Пресова конференція 6)– 
ла скликана у Вашіштоїн 
совгтською амбасалою ene– 
ціяльио для пояснення HpO– 
позипііі М. Горбачова сира 
ви мораторіюму на Bimpo– 
бування атомової зброї, не 
зважаючи на те. що пре i– 
етавникам амбасали і креМ" 
лівськнм лідерам в Москві 
відоме становище Адмініст 
рапії президента Р. (Члена 
до цієї справи про яку. зрепі 
тою. вже не раз говорили 
найближчі співробі і пики 
Президента ЗСА. 

На Заході іенус ч iio.iinni– 
них колах опінія. шо MOCK– 
ва бажає иропаї андивно 
використати проіолопісне 
продовження Moparopiio– 
му, 'тому совєтські засоби 
масової інформації отримй" 
лн виразне зарядження По" 
літбюра. Цей і радішого Ko– 
мігету КПСС. Ради Miniei– 
рів іі інших ..рал", прнсвя" 
ТИТН пііі справі максималі." 
Ііу уваїх ще перед початком 
чергової сесії Генеральної 
асамблеї Організації OfTcji– 
наніїх Націй, зустрічі Едуар 
;іа А. Шевардналзез Джорл 
шом Шулном у другій поЮ" 
вині вересня і евентуальної 
зустрічі на вершинах у Ba– 
П І П П Т О Н І . 

Після пресової коїіфсрсИ" 
ції. кореспонденти мали 
""МОІЛ р О З М б В Л Я І Т И З КІЛЬКО" 
ма СОВІ гськимн диплома і a– 
ми про запільну політичну 
ситуацію, про иляни Co– 
встського Союзу після BH– 
гаеення мораторіюму ro– 
шо Піл час цієї припаї по! 
розмови дійшло було до 
декількох госі ріїних іанвш 
ЗІ СГОрОИИ СОВСТСЬКИХ ДіІП" 
ломагів і відомих кореспои 
леніів. особливо ТИХ. ЯКІ 
добре поінформовані про 
америкаисі.ко”сов( ГСЬКІ віл 
посини. Очевидно, усі вони. 
гобто лпнломаїп. вілки.иі" 
,іи американські закиди, шо 
продовження мароторіюму 
в СССР мас пропаїаи.іим 
пиіі харакіср. 

в АМЕРИЦІ 
К О М А Н Д У Ю Ч И Й В І Й С Ь К А М И З'єднаних Стейтів 
Америки в південній частині країни генерал Джан Галвін. 
виступаючи недавно в Пентагоні, підкреслив, що Куба і 
далі залишається головною загрозою демократії в 
Південній Америці. ..На Кубі відбули вишкіл понад 10.000 
осіб, які потім роз'їхалися по своїх країнах для ведення 
терористичної праці. Куба бере участь також в контрабан" 
ді наркотиків, хоч Кастро це категорично заперечує", 
сказав генерал Дж. Галвін. На його, думку, надання 
борпя.м за свободу Нікарагуа ІОО”МІльйонової допомоги 
дасть змогу сподіватися, шо сандіністн сядуть нарешті за 
стіл переговорів з опозиціонерами. 

СПАД ЦІН НА НАФТУ, бензину і газ в липні привів до 
зниження гуртових цін в тому місяці на 0.4 відсотка, а спад 
гуртових цін за сім місяців цього року становив 6.2 
відсотка. Зниження цін на паливо урівноважило підвищеН" 
ня цін в липні на баї ато харчових продуктів, що зв'язано в 
першу чергу з незвичайно гарячою і сухою погодою в 
стейтах АТЛАНТИЧНОГО узбережжя. Коментуючи повідом^ 
лення Департаменту праці про зменшення гуртових цін, 
речник Білого Дому Леррі Спікс сказав: ..Починаючи з 
1981 року війна з інфляцією успішно продовжується". 
Економісти передбачають, що в серпні дефляція закіН" 
читься і піни почнуть зростати, бо піднімуться піни на 
паливо. 

З'ЄДНАНІ СТЕЙТИ АМЕРИКИ мають унікальні npH– 
родЯІ комплекси. Багато мешканців великих міст навіть не 
підозрівають, наскільки багатою є природа Америки, а 
ті. хто вже подорожував по країні, мав можливість 
відвідати прекрасні місця. Багато з них тепер перетворені в 
крайові парки. У зв'язку з ним створене спеиіяльне 
Управління парків, яке підлягає Департаментові внутріШ" 
ніх справ. У віданні цього управління знаходиться 
територія загальною площею 79 мільйонів акрів. ВнхО" 
дить, що на кожного жителя З'єднаних Стейтів Америки 
припадає по 113 квадратних футів паркової території. 
Статистичні дані вказують, що 3 кожним роком збільшу" 
ється кількість відвідувачів крайових парків. У минулому 
році історичні та відпочинкові місця відвідало 264 
мільйони осіб. Ця цифра вдвічі перевищує кількість 
туристів, які побували в заповідниках у І970 ропі 

С П Е Ц І Я Л Ь Н І А М Е Р И К А Н С Ь К І таємні ПОЛІЦІЙНІ 
агенти допомагають торонтонській поліції, щоб викрити 
вбивника 1 1 "річної дівчинкИ”Сіюртовця А.тісон Паррот. 
яка недавно була замордована. Вона була телефонічно 
викликана з дому чоловіком, який вдавав, шо він є 
фотографом. Два дні пізніше її роздягнену і замордовану 
(найшли над річкою Гамбер v західній частині Торонто. 

КОЛИШНІЙ І З Р А Ї Л Ь С Ь К И Й г е н е р а л м а й о р Амос 
Ярон. якому було висловлено догану та усунено з 
командного становища за його ролю в масакрі палсстиН" 
шв у Бейруті в 1982 році, одержав номінацію військового 
аташе до З'єднаних Стейтів Америки. 46"річний генерал 
буде відповідальний за купівлю американської зброї і за 
поліпшення американсько”ізраїльськнх відносин, які від 
часу викриття ізраїльської шпигунської сітки в ЗСА дещо 
погіршилися 
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Вакації Президента 
Згідно з офіційним комунікатом, президент 

Роналд Реґен і його дружина Ненсі виїхали на 
25"Двнні вакації: ніхто цьому не дивується, бо 
кожна людина на кожному становищі потребує 
відпочинку, тим паче людина на такому станови" 
щі. яке вимагає залізних нервів, терпеливости, 
ПОСТІЙНОГО Л Я В І р у в а Н Н Я П О М І Ж П р в р І З Н И М И Д І Й О 
ними і сповидними приятелями та союзниками 
та який носить на своїх раменах тягар відповіда" 
ль'ности не тільки за власну батьківщину і її 240 
мільйонів громадян, але буквально за долю 
світу. 

Але саме те становище, що його має Прези" 
дент З'єднаних Стейтів Америки, ставить під 
великий знак запиту можливість такого вакацій" 
ного відпочинку для нього, як його мають всі 
інші урядовці, професіоналісти та взагалі 3BH– 
чайні громадяни. Будучи ніби на відпочинку, 
президент Реґен все одно щоденно вислухува" 
тиме рапорт про найважливіші справи внутріШ" 
ньО”Політичного і міжнародного характеру. Він 
виїхав з тим успіхом, яким було схвалення 
Конгресом ревізії податкової системи. Це була 
ініціятива Реґена і це був його тріюмф, що 
успішно закінчено надзвичайно складні і довго 
тривалі суперечки над різними подробицями. 

Але водночас Реґен зазнав поразку в Конґ" 
ресі, який всупереч його промовам, закликам і 
заходам схвалив економічні й політичні санкції 
супроти Південної Африки у протесті проти 
тамошньої системи расової сеґреґації, званої 
апартаїдом. Те рішення Конгресу прийнято в 
Сенаті – після Палати Репрезентантів – такою 
більшістю, що коли б Реґен зголосив вето, то 
його відкинуть двома третіми голосами. Це 
пробпема, над якою Президент мусить роздуму' 
вати і старатися знайти вихід із ситуації – саме 
під час своїх так званих вакацій. Він діставатиме 
теж раЗ”У”раз звіти, що стосуються проблеми 
переговорів з СССР про редукцію арсеналів 
зброї, з чим найтісніше пов'язана справа другої 
конференції на вершинах з Міхаїлом Ґорбачо 
вим. Реґен перед відїздом висловився 
оптимістично, що економічна криза в СССР 
мабуть зм'ягчить непоступливість Горбачова. 
Москва це заперечує. 

Під час неприсутности Президента у BaiuiH– 
ґтоні заступає його віцепрезидент Джордж Буш. 
Але він не може рішати в будь^якій поважній 
справі без згоди Реґена. Тому він стоїть із 
Реґеном у постійному телефонічному зв'язку. 
Отже, як бачимо, – це відпочинок дуже npo6ne– 
матичної вартости. 

Могутня система старих 
фортець Сан Хуан у Пуерто 
Ріко – це свідок минулого, 
головно часів меркантеліЗ" 
му, коли еспанці звозили до 
материка загарбане багате – 
тво Латинської Америки; 
сама ж пристань стала ОД" 
ним звеном у ланцюху o6o– 
рони та охорони перед nipa– 
тами морського шляху двох 
конвоїв, які щорічно nepe– 
пливали з Еспанії. 1 хоча 
острів не був багатим, го 
все ж таки мав своє crpaTC– 
гічне значення для держав, 
які старались колонізувати 
Новий Світ. На протязі CTO– 
літь місто багато разів cTa– 
вляло опір проти сильних 
наїзників. Нині воно відбу" 
доване і віддзеркалює зали" 
шки трьох культур, а саме: 
індіянську, африканську і 
домінуючу — еспанську... а 
додаток американізму 3po– 
див пуерторіканізм. 

У старому Сан Хуані MO– 
же найбільш маркантним 
явищем, що звертають на 
себе увагу у вузеньких вули" 
чках, — ювелірські крамнИ" 
ці. У деяких з них продов" 
жусться традиція ювелірсь" 
кого ремесла від поколінь... 
Ель Кондадо – це дільниця 
міста вже новіших часів, де 
живуть багачі, де 30cepe– 
джується модерне життя 
маєтної кляси і де з po3Ma– 
хом побудовано туристич" 
ний центр, що задоволяс 
найбільш вибагливого Ty– 
риста. Річно яких два Muib– 
йони туристів відвідують 
острів, їх бо манять теплі 
піскові пляжі, холодні гори, 
постійне соняшне npoMiH– 
ня, освіжуючий подув вітру 
і райдуга вражень. 

Але не лише Сан Хуан 
цікавив нас своєю індивіду" 

Юрій Р. Рибак 

ПУЕРТО РІКО У ДЗЕРКАЛІ 
СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

альністю, „своє я" ми знай" 
шли теж у інших місцях. А 
ось містечко Дорадо ще 
повністю не замернканізу" 
валось, бо вулиці ,,пах" 
нуть"... чистотою. Дослівно 
ні одного папірчика на 3CM– 
лі! Місто є першуном у KOH– 
курсі за постійну чистоту 
довкілля! 

Пуерторіканці є горожв" 
нами ЗСА та їх охороняють 
аж дві конституції— власна 
та ЗСА. Спільним для обох 
країн є валюта, військо та 
система судівництва і noui– 
ти. Існують тут два головні 
напрями: один за існуючим 
статусом коммонвелту, а дру. 
гий — подібно, як вирішили 
гавайці – бажає перейняти 
статус стейту ЗСА. Лише 
дуже незначна група na.Ma– 
гасться йти слідами фігагіН" 
ців і осягнути самостійність. 

Чотириста років ecnancb– 
кого панування залишило 
печать своєї культури, ягу 
від 80 років проникає a.Me– 
риканська цивілізації. Buc– 
тачить зайти до одного з 
центрів закупу. Він нічим не 
відрізняється — від амерИ" 
канського хіба тим, що все є 
пО"Єспанськи, хоча англій" 
ське є рівноправне. 

Три мільйони населення, 
яке живе на острові npocro– 
ру 100 миль довжини та 35 
миль ширини, відчуває ne– 
ренаселення і тому охочі до 
праці емігрують до ЗСА. 
Ми здивувались, коли 3ycr– 
ріли кілька осіб, які eepHy– 
лись додому, бо тут, MOB– 

ляв, краще почуваються. 
Теж краще почування вио 
ловили ці родженій ЗСА, 
що вернулись до батьків" 
щнни своїх батьків. 

Уже зі самого перейду 
автом по острові завважує" 
ться багато нових індуст" 
рійних будинків із Hannca– 
ми американських і світових 
фірм. Велику заслугу у po3– 
будові індустрії має y'npae– 
ління в справах економічно' 
го розвою (ЕДА), відоме 
під назвою Фомснто, цебто 
промоція. Тут виявлено 
правильне плянування HO– 
вих підприємств, взявши до 
уваги використання po6o– 
чого потенціялу та BHUIKO– 
лу, стратегічне положення, 
податкові полегші та низь" 
кий чинш. У зв'язку з тим 
слід згадати Пуерторікан" 
ську фірму в справах po3– 
витку промислу (П РІДКО), 
що взяла на себе плянуван" 
ня і закінчила будову 93"ОХ 
індустрійних парків.а до 
цього багато модерних 6io– 
рових будинків та кілька 
готелів. Останньо переведв" 
на довідка подала, що'"94 
відсотки проводу і завіду" 
вання американських i;.My– 
жинецьких фірм є у руках 
двомовних місцевих npa– 
цівників! І це все можливе, 
бо є нагода на місці здобути 
освіту і фахове знання у. 30 
коледжах і університетах, 
п'ятьох технологічних –iHC– 
титутах, 14 фахових шко" 
лах і двох електронічних 
центрах. 

Характеризуючи Пуерто 
Ріко лише на основі звуку, 
треба б згадати пісню 
„кокГ, музику „кварто" і 
шум тропічного, дощу Ель 
Юнке. — Кокі це маленька 
жабка, що живе по деревах 
а її мелодійне рахкання no– 
милково вважають співом 
пташини. Кокі – це любИ" 
мець населення і не диво, що 
є мотивом у народньому MH– 
стецтві та ювелірних BHDO– 
бах. Знову ж кварто, — це 
ПОПУЛЯРНИЙ МІСЦеВИЙ ІНСТ" 
румент із гарним та cHepriii– 
ним звуком і, хоча нагадує 
мандоліну, то є різниця у 
техніці гри. Яких 25 миль 
від столиці острова на ropn– 
стих 28 тисячах акрів землі 
росте від віків тропічний ліс 
Ель "Юнке. Тут протягом 
одного року паде сто 6lnb– 
йонів ґальонів дощу, а його 
вода — це Божий дар з неба 
для одномільйонового Mic– 
та Сан Хуан. Велике значеН" 
ня цього лісу зрозуміли 
перші еспанці і заборонили 
вирубувати дерево, одначе 
у міжчасі безпощадно BHHO– 
лікували все золото з 6HCT– 
рих вод гірських потоків... 

і. ще одне. Нинішні назви 
Пуерто Ріко та Сан Хуан із 
історичного боку не є npa– 
вильні. Чому? Тому, що 
Колюмб під час своєї другої 
подорожі, у 1493 році, HOBO– 
відкрнтому островові дав 
назву Сан Хуан, а місцевоС" 
ті — Пуерто Ріко, цебто 
Багата Пристань. Та CTa– 
лось щось непередбачене: 
картограф неправильно no– 
містив написи на мапі — і 
люди читали назву острова 
як Пуерто Ріко, а пристані 
як Сан Хуан... і ніхто вже 
цього не змінив. 

Едвард Прус, професор 
історії в університеті в Ka– 
товицях, відомий зі своїх 
антиукраїнських писань, 
про що. автор4 цих рядків 
уже писав у попередніх CTa– 
ттях у „Свободі". 

Повища найновіша ny6– 
лікація Пруса, яка вийшла 
тиражем 49,650 примірнИ" 
КІВ, ДЛЯ ПСреСІЧНОГО ПОЛЬСЬ" 
кого читача пересичена HC– 
навистю до українців. BHKO– 
ристовуючи численні публі" 
кації українських авторів у 
діяспорі й тутешню пресу. 
Прус дає свою негативну 
„наукову" оцінку українсь" 
кого націоналістичного py– 
ху. від самих початків його 
існування. 

У СВОЇЙ КНИЖЦІ, ВІН ВИЛИ" 
вас свою жовч на : Симона 
Петлюру, полк. Свгена Ko– 
новальця, полк. Андрія Me– 
льника, Степана Бандеру, 
Романа Шухсвича (ген. Ta– 
раса Чупринку), Миколу 
Махновського, Дмитра 
Донцова, та ряд інших 40– 
лових членів УВООУН. 

Прус старається доказа" 
ти, що УВО”ОУН взорува" 
лися на італійських фашіїС" 
тах і німецьких нацистах, і 
що провід УВО”ОУН, noc– 
тійно коляборував з НімеЧ" 
чиною, забуваючи при TO– 
му про дійсну польську 
коляборацію з гітлерівсь" 
кою Німеччиною, коли то 
26–ro січня 1934 року ПолЬ" 
ща підписала з Німеччиною 
пакт near ресії. а в 1938 році 
польська армія разом з Hi– 
мецькою шматували ЧехО" 
Словаччнну – поляки 3a6– 

Роман С. Голіят К 
01 

НОВИЙ ПАСКВІЛЬ ПРОФ. ПРУСА 
Edward Prus, „Herosi spod znaku tryzuba", inslytut 

:wiajzkow zawodowych, Warszawa, 1986, 348 st. 

ради від чехів Заользє, а 
німці Судети. 

ВІН КРИТИЧНО ВИСЛОВЛЮЄ" 
ться про акції ОУ Н на Tepe– 
нах Польщі й н провідника, 
полковника Євгена KoHoea– 
льця, якого на 47–My році 
життя, 23–ro травня 1938 
року в Ротсрдамі, розірвала 
годинникова бомба, що н 
вручив йому Норберт Ba– 
люх. Прус не має відваги 
сказати, що Валюх був 
большевицьким агентом 
(стор. 100). 

Прус каже, що в атентаті 
на міністра Броніслава llc– 
рацького, „можна добачу" 
вати певну сваволю ОУНІВ" 
ців у Польщі, перед якою 
міг їх остерігати ПУН". 
Там читаємо, що перших в 
атентаті оскаржували: CTC– 
пана Бандеру, Миколу Ле" 
бедя, Гнатківську — наречС" 
ну Лебедя, Ярослава Kap– 
пинця, Климишина і ПІД" 
гайного. У другій групі 
знайшлися. Чорний, Ka4– 
марський, Роман Мигаль, 
Рак і Зарицька. Бандера під 
час слідства відповідав тіль" 
ки по^українському. „Серед 
арештованих українців, Ma– 
ло хто заховував рівно віД" 
порну поставу, як Бандера" 
(стор. 130). 

Найбільш допоміжними 
документами у тому npo– 
цесі були сконфісковані в 
1929 році архівні матеріяли 
ОУН у помешканні Сеника, 
що їх передала чеська поль 
ція полякам. Кінцеве веден" 
ня процесу перенесено з 
Варшави до Львова. ODO– 
ронцями підсудних були: 
Павенський, Ганкевич, lllna– 
пак і Горбовий. Процес,що 
почався 18–ro листопада 
1935 року у Варшаві, закіН" 
чився 13–ro січня 1936 року у 
Львові, вироком: Бандеру, 
Лебедя і Карпинця, засудИ" 
ли на кару смерти”ЗІ замь 
ною на підставі амністії на 
доживотне ув'язнення; КлИ" 
мншина і Підгайного — на 
доживотну тюрму; ГнаткіВ" 
ську на 15 років, а інших, 
від 7 до 12 років. На тому 
процесі, Бандера признався, 
що він є Крайовим провідг 
ником ОУН і що вів дав 
припоручення на атентат, 
одначе, він не виявив npi3– 
вища атентатчика. ,,БюлС" 
тень ОУН, в жовтні 1934 
року оголосив, що !5–ro 
червня 1934 року в Варшаві, 
бойовик ОУН доконав 3a– 
мах на міністра внутріШ" 
ніх справ польського OKyna– 
ційного уряду на західньо" 

українськнх землях. Bponi– 
слава Пєрацького. Ним був 
Григорій Мацсйко". (стор. 
124.) Мацейко, негайно по 
вбивстві Пєрацького виїхав 
до ЧехО”Словаччини, а віД" 
так до Аргентини, де помер 
в 1966 році. 

Акти процесу списано в 
23'ОХ томах, по 400 сторі" 
нок кожний. 

Там далі читаємо, що 
після трагічної смерти non– 
ковника Коновальця, npo– 
від ОУН перебрав його 
швагер, полковник Андрій 
Мельник. 

У 1940 році дійшло до 
розбиття ОУН, на ОУН під 
проводом Мельника і ОУН 
під проводом Бандери. AB– 
тор згадує про: організацію 
українських військових nac– 
тин „Нахтігаль" і „Po– 
лянд", та їхню участь в 
боротьбі з СССР, про no– 
хідні групи мельниківські і 
бандерівські й акти 6paTo– 
вбивства. (стор. 151). 

Коли ЗО”Го червня 1941 
року Ярослав Отецько npo– 
голосив у Львові українське 
правління, то вкоротці flo– 
го, разом з членами уряду 
арештувало гестапо, і 3an– 
рОТОрИЛО ВСІХ ДО KOHUCHT– 
раційного табору в СаксеН" 
гавзсні. В Берліні арештува" 
ли Бандеру й також доста" 
вили до Саксенгавзен. На 
крайового провідника iMe– 
новано Лебедя, який nepec– 
тавив націоналістичну npa– 
цю в підпілля і тим cnoco– 

(Закінчення на стор. 3) 

З України про Україну 

В пошану письменника 

На про пам'ятній плиті, 
відкритій у мальовничому 
прикарпатському селі Ha– 
заренкове (колишня назва 
Чортовець) Городенківсь" 
кого району ІванО”ФраН" 
ківської области, викарбу" 
вано: „В селі Чортовець 
(Назаренкове) в червні 1900 
року перебував видатний 
український письменник і 
діяч Василь Стефаник. Тут 
він написав новели'Озимн" 
на', 'Злодій! 'Басараби1, 'Сон', 
Тихий ПаноіГ. До Чортівця 
Василь Стефаник приїздив 
на запрошення поета Івана 
Пишкова. НазборахзнагО" 
ди увічнення пам'яти видат" 
ного письменника, біля By– 
динку культури, на фасаді 
якого встановлено npona– 
м'ятну плиту, були син 
письменника Кирило Cre– 
фаник та внук Юрій Стефа" 
ник. 

У небі Рівного 

На летовищі Рівного ene– 
рше приземлився реактнв" 
ннй пасажирський літак TH– 
пу.ЯК"42. Залогу Донецько" 
го летунського підприємст" 
ва, яка здійснила цей полет, 
тепло привітали працівники 
Рівенського летовица, пред" 
ставники громадськости. 
Щоб літак міг тут призеМ" 
лйтися, була проведена Tpn– 
вала і наполеглива підгото" 
ва. Зокрема понад 20 npani– 
ВННКІВ рІЗКИХ СПСЦІЯЛЬНОС" 
тей Рівенського летовища 

Жойшли вишкіл у Києві і 
,вові. Було придбане cne– 

ціяльне обладнання для 
технічного і комерційного 
обслуговування літаків, pe– 
конструйовано летовище, 
приміщення для офор.М" 
лення пасажирів. Літв" 
ки ЯК"42 літатимуть на 
лінії РІВНЄ”ДОНЄЦЬК”СОЧІ, а 
згодом зв'яжуть Рівне з 
іншими містами СовєтськО" 
го Союзу. 

Зловили в ріці скарб 

Біля села Лугове в До" 
нецькій області А. НазареН' 
ко і К. Дбальмаз гнали 4e– 
реду до річки на водопій. 
Раптом вони побачили BH– 
несену на мілину незвичай" 
ної форми пляшку. В старо" 
винній посудині були 32 
срібні і 221 монета з 4epeo– 
нного золота. їх загальна 
вартість – десятки тисяч 
карбованців. Спеціялісти 
вважають, що викарбувані 
в минулому столітті монети 
становили скарбницю Kyn– 
ця, який подорожував по 
тутешніх торгових шляхах. 
Як вона потрапила в річку 
— лишається загадкою. 
Старовинні гроші передані 
державі, бо за совєтськими 
законами привласнення 
знайденого скарбу KapacTb– 
ся в'язницею. 

Скільки імен у Карпат 

„Колекцію" стародавніх 
назв Карпат зібрав вчитель 

Володимир Багринець. У 
складеній ним топонімічній 
карті гірської системи фіг y– 
рують аркінійські, сармат" 
ські' і навіть кавказькі та 
альпійські назви. Джерелом 
для дослідження стали na– 
родні перекази і міти, anTii– 
чні хроніки й трактати, Hay– 
кові праці сучасних вчених. 
Вперше назва „Карпати" 
з'явилася в Н столітті до 
народження Хрнста в дав" 
ньогрецького вченого КЛЯВ" 
дія Птолемея. Як вважають 
спеціялісти, походить це 
слово від індоевропейсько" 
го „корпа", що означає 
„скелястий". Немало його 
ПОХІДНИХ ВИЯВИВ КОЛСКЦІО" 
нер на географічній карті 
Европн. Це скелястий OCT– 
рів Карпатос у СередземнО" 
му морі, гірський хребет 
Карпос на острові Крета, 
притока Дунаю Карпіс. А 
ПрОСТеЖИТИ ІСТОрІЮ ЩЄ ОД" 
нієї назви Карпат — BeocH– 
ди – В. Багринцеві, який 
родом з гірського села Ли" 
хобор, допоміг власний ДО" 
свід. Одна з численних p03– 
гадок цього топоніма – 
переклад з ілірійської „6e3– 
кид", що означає „буковий 
ліс". 

Шевченківська виставка 

ВТсторичному музеї в 
Персяславі”ХмсльницькО" 
му відкрито цікаву виставку 
присвячену Великому Ko6– 
зареві. У кімнаті, де Тарас 
Шевченко писав „Заповіт" 
(будинок був власністю AH– 
дрія Козачковського), BHC– 
тавлено тогочасні меблі, 
картини тих часів, старєн 
винну кобзу та інші речі. 
Особливу увагу привертає 
експозиція видань ШевчеН' 
кових творів, які він писав 
на переяславській землі – 
„Холодний Яр", „Кавказ", 
„Наймичка". Серед книг є і 
така, що існує в єдиному 
примірнику — це від руки 
переписаний ,,Кобзар" з 
1844 року. 

Гуцульські традиції 

Усі ужиткові речі гуцули 
прикрашають. Тому й існує 
в них оригінальне ткацтво, 
вишивка, різблення, худоЖ" 
нє оброблення металю. Bi– 
льшість металічних npinc– 
рас з так званого мусянжу 
– сплаву міді і цинку, що 
вдало імітує золото, легко 
піддасться холодній оброб" 
ці. Спеціялісти прийшли до 
висновку, що „мусянжнИ" 
ки" беруть початок від IOBC– 
лірного мистецтва КиївсЬ" 
кої Русі. Слов'янські жіночі 
підвіски „згарди" завжди 
любили носити гуцулки. 
Форми старовинних cno– 
в'янських намисТ”бубонців 
збереглися в гуцульських 
„шелестах". А гуцульські 
футляри для голок, фігурні 
кресала нагадують ті, що 
побутували на Русі у Х CTO– 
літті. Традиції гуцульських 
майстрів розвивають нині 
абсольвенти мистецьких 
навчальних закладів. 

СОВЄТСЬКИЙ ЕМІГРАЦІЙНИЙ уряд ОВ1Р видав візу 
на виїзд з СССР для родини Анатолія Щаранського. 
Сподіваються, що вся його найближча родина прилетить 
до Відня в Австрії в неділю, 24–ro серпня цього року 
Щаранський з дружиною Авіталь також плянують 
полетіти до Відня на зустріч з рідними. 

Ганна Черінь 

ТАКЕ МІСЦЕ!.. 

В Ляс Всі ас не тільки грають газарлно. Недарма воно 
називається світовою столицею розводів. Але не також 
луже популярне місце для експромтних одружень. Тут 
треба маги тільки ліцензію; аналіза крови не потрібна. 
Заплатиш 25 долярів – і одружуйсь на здоров'я, хоч і той 
самий день. Бюро одружень для зручности відкрито до !2– 
ої голини ночі. В 1983 році на 60 тисяч одружень припало 
тільки 10 тисяч розлучень, то яка ж не справді столиця 
розводів?! Цс столиця одружень! 

З Ляс Всі ас їдуть автобуси й рентовані авта на різні 
екскурсії. І ми виїжджаємо вранці на цілий день, через Ляс 
Всі ас і його околиці до сусідніх міст і ло Гувер”Греблі. 
Провідниця, зовсім немолода, пускає бісики очима, 
підпушує своє волосся й олверто оголошує, шо шукає 
чоловіка (зі своїм розвелася). А локишо береться за свої 
щоденні обов'язки розповідає про те. що бачить у вікні. 
За містом нас обіймає пустеля. Каже провідниця, що тут 
ростуть кактуси і чагарники, шо на весні пустеля зацвітає 
рясними яскравими квітами. але не шороку. лише раз на 
вісіМ”.тссять літ. і тоді той рік називається роком квітів. 
Каже, що тут живуть кайоти. зайці, змії, навіть і гримучі, 
осли, всликорогі вівці. Нічого того ми не бачили. 

– А т о ж. вони будуть сидіти на дорозі та чекати, щоб 
їх переїхало авто? – відповіла на наші нарікання 
провідниця. – Я вам дещо розкажу про наших зміїв, але не 
перед зупинкою, бо ви побоїтеся з автобуса вийти! Проте, 
я думаю, шо змія більше вас боїться, ніж ви її... Звідси до 
славнозвісної Долини Смерти 80 миль. В повітрі сухо. 

сонце палить, а вітер жбурляє пісок в лине. 
– Цс шо? Це нічого. усміхається провідниця. Ви б 

побачили піскові бурі, і по тут бувають часто: 80 миль на 
годину, справді біда. Але ось вам. „папкорн", йдіть та 
полюбуйтесь на озеро. Штучно створене озеро Мед 
(Медове отеро?) найбільше штучне озеро в світі. Воно. 
щоправда, не цілком так. Це озеро і не штучне, а справжнє, 
бо мас справжню воду, і не налиту трубами з Bo;ionpoBO– 
ду. а утворене Гуверовою греблею, розширенням старого 
річища Кольорадо. Медове Озеро простягається на 165 
миль від греблі до Каньйону Розділу (Сепарсйшен). Його 
550"Міілсвс побережжя прекрасне місце для відпочинку. 
Тут можна і рітнея на сонці (але затінку замало); можна 
купатися, пірнати, лазити під водою, ловити рибу, плисти 
човном, мчати на водяних лижвах, иікнікуватн... Ні па шо 
гакс ми не мали час). Нам лапи 10 хвилин. В озері 
плавали цілі табуни здоровенних золотих риб з породи 
коропів Вонлуїізлн ^ води н роззявляли свої вслнчечні 
пащеки. А ми ж не знали, шо ..напкорн". який нам видала 
провідниця, буя призначений для риби, а не для нас... Ми 
були голодні і з'їли панкорн. Правда, де в кого його шс 
трохи лишилося. Як ми кинули поживу в озеро, на харч 
кинулися всі риби, штовхаючи одна одну. Та й не тільки 
риби: качки також хотіли їсти, припливли негайно і почали 
битися J рибами. Перемагали риби, бо їх було більше, і 
вони втікали зі здобиччю під воду. 

Дорога далі йшла дуже кручена, аж морська хвороба, 
нападала від гакої ЇЗДИ. Провідниця казала: 

'Як прокладали тут дорогу, взяли на поміч гадюку. 
щоб вибрала напрямок. Напоїли її горілкою: п'яна гадюка, 
а іа w^:w бульдозер. Тому то шлях такий, як бачите... 

Ту t не гільки гадюки п'яні. думала я. Хто ж так везе 
гуристів. щоб спочатку показати наслідок, а тоді причину: 
спочатку Лсйк Мед. а тоді греблю Гувера... Але ось і 
вона, ше одне Восьме Чудо світу. Можливо, ця гребля 
справді заслуговує на восьме місце в змаганні чудес. 
Раніше лика й мутна ріка Кольорадо була навісна, 
безкорисна й лиха. Вона розливала свої води без nonepe;i– 
ження. нищила фармп й забирала найкрашю землю і 
берегів. І ось за урядування президента Куліджа інженери 
розробили проект, щоб загнуздати цю розбійницю. За 
прешдента Гувера Конгрес виділив гроші на будування. І 
вже при президенті Рузвелті протягом чотирьох літ 

інтенсивної праці гребля була збудована. Тисячі робітніь 
ків іалнвалн бетонну основу греблі 726 стін висотою й 
660 завширшки; встановили 17 велетенських турбін. 
Прапювалнетяжко при температурі І30оФ. затопили 
праісторичну стоянку інліян Пусбло Гранде і мормонське 
міс і о Сспт Томас. створили Медове Озеро і забезпечили 
електрикою "три стейти: Неваду. Арізону й Каліфорнію. Цс 
більше: приборкана ріка тепер далася в руки інженерам, 
ще нижче Гуверової греблі побудували 50 миль далі на 
пін день Греблю Дсйвіс. а далі Парксрову Греблю (в 
Каліфорнії), та ще кілька менших гребель. Гребля Дсйвіса 
пікож створила прекрасне озеро Могав (67 миль довжИ' 
ною. оточене цікавими геологічними формаціями). З цих 
гребель електрика йде аж у Мехіко. А Гребля Парксра 
обдарувала південну Каліфорнію славетним озером 
Гавасу. 

Непала. разом із Арізоною, користуються третиною 
електрики в Греблі Гувера. а дві третіх іде до Каліфорнії. 
Зате гребля дає працю тим. шо живуть в Нсваді. Кошт 
будови? Великий! 50 мільйонів лолярів у І930"ИХ роках 
не були великі гроші. Був тоді час депресії, і люди їхали на 
працю хоч і йа край світу. От ми стоїмо на греблі, що по ній 
їдуть чотири автові лінії, та й дивимось униз, як 450 стін піл 
нами спокійно пливе річка Кольорадо. А скільки бетону 
вгатиЛн в пю греблю! 

Якби ним вистелити дорогу, вистачило би на віддаль від 
СаН”Франсіско до Ню Йорку. Через греблю переходить 
кордон між Невадою й Арізоною. 

На цьому місці репортажу я спіткнулася. Під час 
подорожі я записувала все. що чула і бачила, розпитувала 
службовців. Але нотатки на коліні часто виходять є дуже 
точно. Запишеш 60.000. а воно може бути тільки 6. Або 60 
мільйонів. Статистика завжди була моїм слабим місцем. 
Тому, повернувшись із подорожі додому, я сумлінно 
перевіряю цифри і факти. Гребля Гувера вразила мене 
своєю грандіозністю і значенням, і я охоче вірила, що вона 
– восьме чи хоч би дев'яте чудо світу. Але все ж треба 
перевірити. Довго я шукала, щоб встановити, скільки тонн 
бетону залили в основу греблі, і не знайшла ніде. Не 
поїдеш же знову в Ляс Вегас! Довелося цю статистику 
обминути. Повірте мені, дуже багато. Від СаН”Франсіско 
до Ню Йорку! 

Т 

Знайшла я різні діяграми й таблиці найбільших гребель 
світу і.л на превеликий жаль, не знайшла греблі Гувера 
серед найперших. Наш Дніпрсльстан випередив греблю 
Гувера. Правда, в одній енциклопедії греблю Гувера 
зачислено до семи лив світу в ділянці інженерної майстер' 
ности. Зате, шукаючи відомостей про греблю в ..Брітаніці" 
я знайшла в сусідстві з цим дивом ще краще диво: ГОПАК 
(або „ Гопак", каже енциклопедія) український народний 
танок і т.д ще й знімок надрукований, як то стоять 
танцюристи в українських строях, а через їхні голови 
вилітає український ,.спутнік" соліст балету, що 
приземлюється в шалених присялах. Може й гопак 
належить ло восьмих чудес світу?! 

Чвертьсотні миль віл греблі лежить прецікаве місто 
Булдер Ситі. Цс збудоване урядом у і932 році місто для 
робітників греблі. Місто навдивовижу чисте, оточене 
зеленню і квітами і дуже спокійне. Газарлна гра тут 
заборонена. А чому воно не при самій греблі? Бо там 
загаряче. а тут. на горбиках, прохолодно. В 40"ИХ роках 
при греблі відкрили поклади магнезії і бруситу, отож 
побільшало праці і робітників. 

Ми пішли на полуденок (2.57 дол.. буфет) і тут від нас 
відокремилися сміливці, що полетіли малим літачком на 
Ґренд Каньйон. Цю принаду важко побачити в повній 
його красі з берега. Треба або лізти в каньйон на ослі, або 
самому стати ослом, і летіти на тряскім і небезпечнім 
літачку. 

Ті, шо здатні боротися з лихоманкою газарлної гри. 
йдуть на концерти. В кожнім великім касино є величезні 
СНСІІЙ з пишними виставами. Якщо ви часом дивувалися, 
де поділись колишні зірки, чи з ними що бува не трапилось, 
а може вже й умерли, то не турбуйтесь: вони живі й 
здорові. Всі вони тут. Мімі Гайни й Філ Форд, після 
розводу, концертують удвох любесенько, так наче їх для 
повного щастя треба було саме розвестися. Рони побили 
рекорд вже 50 тижнів не сходять зі сцени і наь:ть дали 
виставу для чотирьох сотень сліпих громадян, і'кі 
реготали до сліпих сліз і божилися, шо такої смішної 
вистави в житті не бачили... 

Закінчення буде. . 

. –^– 
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Степан Гліриш 

Що нам принесло перше півріччя 
конвенційного року? 

Перша половина конвенційного року вже 
за нами, тому і пора поставити питання, як вели 
організаційну працю понад 420 наших відділів в 
Америці й Канаді, об'єднані у 28"Ох активних 
Округах, а при тому організаційні осяги 329"Ох 
конвенційних делегаті в. 

Про Конвенцію є зайвим згадувати тому, що 
про неї багато бупо написано на сторінках 
союзової преси, де обширно Інформовано 
союзову громаду про перебіг тижневих нарад в 
Дітройті, а відтак про вислід виборів нового 
уряду, в якому зайшли дуже малі зміни. Екзеку" 
тива залишилася та сама за виїмком ліквідації 
виборного посту гоповного організатора . В 
Контропьній комісії зайшла та зміна, що членом 
її обрано автора цієї статті, а в Головній Раді 
обрано двох нових радних, а саме: в Канаді 
Леоніда Філя, а в Америці Аліка Худолія, який є 
наймолодший віком між усіма 25–Ma членами 
Головного Уряду. 

Поставивши – питання, що нам принесло 
перше півріччя конвенційного року, ми не мали 
на увазі аналізувати приготування до Конвенції, 
а відтак її перебігу, тому що про це писали 
почесний член Головного Уряду інж. Степан 
Куропась в щоденнику „Свобода", а відтак в 
тижневику була обширна стаття A–pa Мирона 
Куропася, заступника головного предсідчика. 

Завданням цієї статті є провести підсумки 
праці Союзу в організаційному аспекті. Про 
статистичні дані наших здобутків і втрат за цей 
час буде звітувати головний секретар Bono– 
димир Сохан, а ми обмежимось до загальних 
організаційних підсумків цього півріччя. 

, Огпядаючи пройдений піврічний шлях, 
шукаємо відповіді на основне питання: чи 
виконали ми свій конвенційний обов'язок у тому 
часі? На жаль, мусимо відповісти ні, ми не 
виконали нашої повинности супроти нашої 
установи. Нашим бажанням було здобуття 1,000 
нових членів до кінця травня, себто закінчення 
Конвенції. Плянування було добре, реальне, 
бож, маючи 329 делегатів, 25 членів Головного 
Уряду і 8 почесних чпенів Головного Уряду, 
розрахунок був „простий", – кожний придбає 
по три члени і буде ,,тисячка з гаком". Але 
дійсність показала, що всі наші заклики і прохан" 
ня та апелі не увінчалися успіхом. Тому, замість 
придбати 1,000 чпенів, Головна Канцелярія 
Союзу одержала в передконвенційному часі та 
під час Конвенції 648 аплікацій від 161 делегата, 
а 168 делегатів не придбали ні одного члена. 
Тому не дивно, що в першому півріччі конвенцій" 
ного року Головна Канцелярія УНС одержала 
лише 987 аплікацій нових членів, забезпечених 
на загальну суму 3,769.000 долярів. Подані 
цифри знову кажуть нам, що наші здобутки були 
скупі. Що торкається причин неуспіху, то їх 
можна назвати багато. Маємо поважне число 
інертних відділів, мало присвячується часу 
організаційній ділянці помимо того, що УНСоюз 
тепер має аж 18 кляс забезпечення як для 
молоді, так і для старших. Кляси забезпечення є 
дуже дешеві, а при тому Союз виппачує своїм 
членам найвищу дивіденду. Тому мусимо собі 
відверто сказати, що таким повіпьнм кроком, 
яким ми йшли в першому півріччі цього року, ми 
далі іти не можемо і не сміємо, якщо у нас є 
почуття відповідальности за майбутнє нашої 
установи. 

Ми були б невдячними, якщо б не згадали^ 
що в минулому півріччі чимало наших відданих 

.;u секретарів й інших відділових урядовців та 
делегатів працювали з посвятою, приєднуючи 
нових членів для Союзу. Тому прикро, ЩО ЇХНІ; 
здобутки мусять покривати втрати відділів, які. 
зовсім не працювали на організаційній ниві, або.1 

працювали несистематично й замало. Згадуючи 
кількома словами тих союзовців , які своєю 
працею виказали відданість Союзові і стали 
прикладом для інших, перш за все, згадаємо, 
головного радного і голову 231–ro Відділу 
Василя Пастушка, який в першому півріччі 
збагатив Союз на 45 нових чпенів. Голова 
Філядельфійськоі Округи Петро Тарнавський; 
який є секретарем 375–ro Відділу приєднав 20 
членів, а секретар 283–ro Відділу Григорій 
Гавришків – 16 членів. Голова Пассейсько? 
Округи і голова 42–ro Відділу Іван Хомко npn– 
єднав 15 членів. 15 членів також приєднав 
секретар 217 Відділу – Стефан Приймак, який є 
касиром Округи Рочестер. По 14 членів npn– 
єднали: головний радний та голова Піттсбурзь" 
кої Округи і секретар 161–ro Відділу Андрій 
Джула, секретар Рочестфіської Округи ДмИ" 
тро Пристай – Відділ 217тй'й і голова Контроль" 
ної комісії, голова Округи Західньої Канади та 
секретар 445–ro Відділу мґр Іван Геврик. По 13 
членів приєднали: секретар 266–ro Відділу 
Володимир Варшона, який є касиром Обласної 
Округи, головний радний та,голова Рочестерсь" 
кої Округи і секретар 316–ro Відділу Володимир 
Гавриляк і секретарка 305–ffc Відділу Маргарета 
Гентош; по 12 чпенів – Головний радний та 
голова Округи Дітройт і сеідоетар 94–ro Відділу 
Роман Татарський та секретар 163–ro Відділу 
Теодор Дуда. По 11 членщ. при дбали: голова 
Нюйоркської Округи і секретар 5–ro Відділу 
Микола Хоманчук, головний контролер fl–p 
Нестор Олесницький до 27–ro і 214–ro відділів, 
голова Нюаркської Округи J секретар 133–ro 
Відділу Ярослав Леськів та Головний радний І 
почесний голова Округи Торонто ред. Василь 
Дідюк до відділів 416–ro і 418^0. А по 10 членів 
придбали Стефанія Гаврилюк, секретарка 88–ro 
Відділу, Дмитро Кошильовський, предсідник 183– 
го Віддіпу, мГр Ярослав Крищталович, секретар 
222–ro Віддіпу, Евген Макар,. секретар 340–ro 
Віддіпу, Василь Семків, секретар 379–ro Відділу, 
секретар, 407–ro Відділу Гавриїл Миськів, ro– 
ловна радна та голова Монтреальської Округи 
Текля Мороз, яка є секретаркою 465–ro Відділу. 
До того слід додати, що в згаданому часі було 
поважне чиспо союзовців, які приєднали менше 
10"ТИ членів, і за це всім їм висловлюємо нашу 
щиру подяку. 

Не можна поминути і союзові округи, які в 
першому півріччі виконали свої квоти на 100 
відсотків, себто придбали половину призначе" 
ної їм конвенційної квоти. До'таких належать: 
Філядельфійська, голова П^тро Тарнавський; 
Рочестерська, голова головний радний Bono– 
димир Гавриляк: Олбансз?ка, голова Павло 
Шевчук; Монтреальська, голова головна радна 
Текля Мороз,і Пассейська, голова Іван Хомко. 

Назвавши п'ять округ, які,'за перше півріччя 
конвенційного року виконали^ свої квоти на 100 і 
більше відсотків, маємо надію, що й інші, а 
головно метрополітальні округи, підуть за їхнім 
прикпадом. Це відноситься^акож і до відділів, 
які за 6 місяців біжучого рок^не придбали ще ні 
одного члена. 

Підсумки статті „Що нам принесло перше 
півріччя конвенційного року?" закінчуємо 3a– 
кпиком – проханням до всіх відділових ypfl– 
довців та конвенційних делегатів включитися в 
організаційну працю і допомогти Союзові npn– 
дбати до кінця року стільки членів, щоб можна 
було покрити всі втрати, збагативши Союз 
новими членами. 

ЗО”ЛІтній ювілей „Трибуни УНС 

Чомусь ми проґавили і 
бодай кількома реченнями 
не надали про ге. що в січні 
ц.р минуло 30 років від 
часу, коли офіціально BHH– 
шло перше число „Трибуни 
УНС". як додаток до mo– 
ленннка ..Свобода" 

Згадаючн про ЗО”ЛІтній 
ювілей ..Союзової ТрибУ" 
ни". не маємо на увазі BH– 
чнелятн всі друковані Ma– 
теріялн за пси період. 
Про це буде писати маіь 
бутнін історик, який буде 
приготовляти матеріали 
для історії ІОО”річчя YHCo– 
юту. Ми лише згадягмо, шо 
..Трибуна УНС" Є невнчер" 
пною криницею не лише 
відомостей про УкраінсЬ" 
кий Народний Союз, його 
національну й економічну 
діяльність, але також про 
важливу ділянку нашого 
господарського життя на 
поселеннях. 

Говорячи про ..Трибуну 
УНС" слід згадати і те, що 
час від часу цілі числа її 
були присвячені для Ka– 
надськоі ..Трибуни УНСо" 

юзу", або „Жіночої Трибу" 
ни", як також почесних чле" 
нів Головного УНСоюзу. 

Треба сказати, що за 30 
років в „Трибуні У Н С були 
поміщені сотні статтей на 
різні теми я,к, наприклад 
статт і до історії У Н С й 
українського життя, куль" 
турнО”Освітні справи, статті 
на загальні теми, голоси 
союзовців . закликИ”апслі 
Екзекутивного Комітету з 
різних нагод, як ювілейні 
кампанії, конвенційні KaM– 
панії. господарські справи, 
поради про забезпечення, 
нові клясн забезпечення. 
Трибуна секретарів (В. Co– 
хан). фотографії чемпіонів 
тих, що своєю мозольною 
працею вкладали (й далі 
вкладають) цеголку за ue– 
голкою з розбудову 6paT– 
ньої української запомого" 
вої установи. Праця ОкруЖ" 
нкх Комітетів наради в OK– 
ругах і Відділах. 

Промотором видавання 
„Трибуни У Н С " під час 
довгих років був колишній 
головний секретар Д”р 

Ярослав Падох. який oco– 
бисто написах понад сотню 
статтей. Всі ці статті мали 
появитися окремим видан" 
ням. що було б побажаним. 

Коли сьогодні поглянемо 
на пожовклі сторінки чисел 
. .Трибуни УНС" , які. до 
речі, зберігаються, як річни" 
ки. то там знаходимо дссяТ" 
ки, а може сотню авторів, які 
писали статті на різні теми, 
а між ними с заслужені та 
відомі діячі, з яких вже 6a– 
гато відійшли туди, ” де 
нема ні горяі ні печалі". Для 
відсвіження пам'яті згадаЄ' 
мо деяких: Дмитро ГалИ" 
чин, Д”р Лука Мишуга. ред. 
Антін Драгам, Роман Oio– 
бодян. Григорій Герман, Д" 
р Володимир Ґалан. інж. 
Володимир Косар, Микола 
Дасискиба, Марія МалС" 
вич, Юлія Баволяк, Олена 
Штогрин. Петро Пуцило. 
Іван Кокольський, Bono;in– 
мир Гірняк, Богдан Зорич. 
Іван Іванчук, Тарас UlniKy– 
ла, Дмитро Шмагала. Bo– 
лодимир Дідик, Іван O;ic– 
жинський. Микола Дербуш. 
Петро Головачук і багато, 
багато інших. 

Також згадаємо декого із 
тих союзовців, які збагачуй 

НАЙКРАЩІ ОРГАНІЗАТОРИ – СЕКРЕТАРІ УНСОЮЗУ, ЯКІ В ПЕРШОМУ 
ПІВРІЧЧЮ КОНВЕНЦІЙНОГО РОКУ ПРИДБАЛИ П'ЯТЬ І БІЛЬШЕ НОВИХ 

ЧЛЕНІВ 
г; .. 

^т 

231 Василь Пастушок — 45 

161 Андрій Джула — 14 

316 Володимир Гавриляк – 13 

133 Ярослав Леськів – 11 

вали и далі час від часу 
збагачують „Трибуну yH– 
С" своїми цікавими cTar– 
тями. Як вже було сказано, 
то раніше Д”р Ярослав na– 
дох писав по кілька статтей 
до кожного числа „Трибуни" 

Тепер ПСрШ ВСДЄ ВСЄ ШЄ МОЛО" 
днй духом почесний член І o– 
ловного Уряду інж. Степан 
Куропась, який досить піка 
во пише на різні сонмові й 
громадські теми А далі 
слідують Марія Демедчук 

Чучман, Марія Душник. 
fl–p Анна Чопик, ;i–p Іван 
Флис. Володимир Сохан , 
n–p Василь Палїдвор. мі р 
Іван Скочиляс. Володимир 
Запаранюк ред. Василь Ді 
дюк. мґр Іван Геврик. Сте 
фан Женецькнй, авгор цісі 
статті й багато, багато m 
ших союзовців,статті яких 
появлялись на сторінках 
..Трибуни". 

Як вже було сказано, неї 
числа Союзових Трибун 
збсріїаються в архівах ;і і 
мінісгранії „Свободи" і їх 
часто оглядають npoivu. 
ковці та інші відвідувачі 
Головної Канцелярії Co– 
ЮЗУ. 

375 Петро Тарнавський – 20 

217 Дмитро Пристай – 14 

94 Роман Татарський – 12 

379 Василь Семків – 11 

42 Іван Хомко – 15 

445 мґр Іван Геврик — 14 

217 Степан Приймак – 15 

305 Маргарета Гентош – 13 

5 Микола Хоманчук – 11 27 d–p Нестор Олесницький 11 

416 Василь Дідюк — 11 88 Стефанія Гаврилюк — 10 

І 
ІЧЗЬ' 

(С І ) 194 Михайло Ютеніе 8 



УКРАЇНЦІ! НАШОЮ МЕТОЮ Є ЗАБЕЗПЕЧИТИ В УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ СОЮЗІ КОЖНОГО УКРАЇНЦЯ І 
УКРАЇНКУ, ЯКІ ЖИВУТЬ В АМЕРИЦІЙ КАНАДІ! 

34 інж. Лев Блонарович — б 

20 Роман Куропась — 5 

368 Андрій Маринюн 403 Марія Нечай — 5 

80"ЛІття Д”ра Юрія Цегельського 
Для відзначення 8(Knh"– 

нього ювілею a–pa Юрія Uc– 
гсльськог о його молодша 
лочка мгр Ольга Цсгельська, 
влаштувала lO–ro липня 
ц.р. дуже успішну зустріч в 
Гол ідей Інн у Маямі Біч, 
Фла В приязній атмосфері 
засіли за олин стіл родина, 
приятелі та прелетавникитих 
організацій, з якими він 
співпрацював у Маямі під 
час свого ІЗ”ЛІтнього nepe– 
бування на Фльориді, BiTa– 
ли його, ірагулювали та 
бажали многи.х, здорових і 
щасливих ліг: головний pa– 
,інніі У'країнського Hapo;i– 
ного Союзу та голова Об'сл 
нашій Українських Oprani– 
зашй. як відділу УкраїнсЬ" 
KO–Американської Koopzm– 
нацІЙНОІ Ради в Маямі 
проф Гарас Максимович із 
дружиною Анею, віл To– 
вариства Старших Віком і 
Кредитової Кооперативи 

Микола Ракуш, віл 17–ro 
Відділ) Союзу Українок 
Америки Ірина Ракуш. 
368–nii Відділ УНСоюзу, в 
якому К)віляї на протязі 7 

^Щк їЯР 

Знімок не прислали: 283 Григорій Гавришків – 16; 266 
Володимир Варшона – 13; 163 Теодор Дуда – 12; 407 
Гавриіл Миськів— 10; 479 Ярослав Гречка — 9; 216 Богдан 
Одежинський – 8; 56 Петро Когут – 7; 86 Іван Ссрант – 7; 
96 Микола Драпала – 6; 240 Володимир Семків – 6; 377 
Осипа Михайленко – 6; 423 Юлія Назаревич — 6; 165 
Марія Пелехата – 5; 178 Володимир Мигаль — 5; 274 
Гслен Сенидяк — 5 ; 327 Зеновія Зарицька — 5; 338 Ольга 
Пішко — 5; 422 Василь Євтушенко — 5; 450 Євстахія 
Мілянич – 5. 

M–p Юрій Цеге.іьський 

років був ескретаром, репрс 
зентувалн колишній голова 
Відділу Ольга Максимович 
і теперішній секретар AH– 
лрій Маринюк із дружиною 
Любою, яка співпрацювала 
з Д”ром Цегельським у Kpc– 
дитовій Кооперативі, a TC– 
пер заступала Сестрицтво 
при українській католиць" 
кій парафії Катерина To– 
дівська репрезентувала YK– 

Урага! Увага! 
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ 

прийме негайно на різні инопиці 
Америки і Канади 

ОБЛАСНИХ ОРГАНІЗАТОРІВ 
П о і : п и и а праия Запевнена платня Соціальне 

життьове і а б е з п е ч е н н к П е н с і й н и й ф о н д Вакацн 

Д о с в і д п р о д а ж у ж и т т ь о в о г о забезпечення no6a– 
мсаний інших п е р е в и ш к о п и м о С к о р и с т а й т е з т е . HA– 
' о д и без н іяких з о б о в я з а н ь 

ЗГОЛОШУЙТЕСЯ ЛИСТОВНО або ТЕЛЕФОНІЧНО 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION 
Р О Вох і 7 A – ЗО M o n t g o m e r y S'reet 

Jersey City N J 07303 
T " n (201 І 45i–2200, 

раїнських танцюристів Мая 
мі та Організацію Американ 
ці в Обороні Людських 
Прав в Україні; організацію 
Українська Молодь за 36e– 
реження Української Kyjib– 
тури заступав Зенон Осташ. 

Вероніка Цегельська, дру 
жина Ювілята. подала KO– 
ротку біографію Ювілята з 
підкресленням його особли 
вого заінтересування yicpa– 
їнським Пластом, членом 
якого він був від ранньої мо 
лодостн. та його діяльність, 
зокрема в курені ..Лісових 
Чортів" як на рідних землях, 
так і на еміграцій В біженс" 
цькому таборі в Ляндеку, 
А в с т р і я , ВІН ГіерШНН В 1 Д Н О 
вив діяльність Украінськсь 
го Пласту. У Філядсльфії 
був 8 років головою СтанН" 
чної Пластової Ради, чотири 
роки заступником головно 
го булавного Пластового 
Сеніорату. а відтак ro;ioe– 
ним булавним Пластового 
Сеніорату. Ще студентом у 
Львові був він членом BGTC– 
ринарного товариства ,,Ba– 
тра" і після приїзду до ФілЯ" 
дельфії заклав Відділ Toea– 
риства Українських ВстерИ" 
нарних Лікарів та був його 

321 Дмитро Цюх – 5 

70 Микола Шеремета — б 

57 Михайло Совків — 5 

327 Володимир Шпачинський — 5 349 Михайло Захарко — 5! 

407 Василь Шарам — б 

76 Юлія Демчук – 5 

Нові кляси забезпечення УНС 
На сторінках союзової 

преси, а головно союзової 
Трибуни, було повідомлен" 
ня про це, що з днем l–ro 
грудня 1985 року для вдоско 
налення своєї понад 90 .pin– 
ної забезпеченевої служби 
українській громаді в ділян 
ці життьового забезпечення 
Український Народний Co– 
юз впровадив дві нові кляси 
з одноразовою вкладкою. 
Це є грамоти в клясі W (ціле 
життя) і Ендовмент —65 (E– 
65). 

Як у клясі W на ціле жит" 
тя, так і Ендовмент 65 сума 
забезпечення починається 
від 2,000 долярів. Отже, не 
можна набути на 1,000 д о 
лярів, а натомість можна 
набути на вищі суми, як 
3.000, 5,000. 10.000, 25,000, 

50,000, дол. й більше. 
В клясі на ціле життя прий" 

маеться членів від двох міся" 
ців до 70 року життя, а в 
клясу Ендовмент 65 прий" 
масться від двох місяців до 
55 року життя. Коли згаду" 
смо про те, що УНСоюз 
впровадив вдосконалення 
забезпеченевої служби для 
своїх членів, а тим самим і 
української громади, то най 
кращим доказом цього слу" 
жить те, що забезпечення в 
клясі на ціле життя можуть 
набути старші віком особи 
аж до 70 року життя, якщо 
вони с в доброму стані з д о 
рОВ'я. А ГОВОрЯЧИ Про „ОД" 
норазову вкладку", то цс 
також належить до поліпше 
ння служби нашим земля" 
кам. Бож коли добре пригля 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION 
SINGLE PREMIUM LIFE PLAN 

SINGLE PRKMUMS PKR SI.OOO INM RANC K 
(add S10 "polio fee" lo premium for certificate) 

нутися поданим внизу Ta– 
блицям, то не хочеться Bipn– 
ти, що за суму 200 чиЗОО д о 
лярів, заплативши одну BK– 
ладку – є спокій на ціле 
життя. Не буде секретар 
Відділу докучати, що Bioia– 
дка не заплачена, а головно 
тоді, коли є інші родинні 
видатки. 

Важливим є і те, що, 3a– 
плативши одну вкладку і 
одержавши грамоту на 
2,000 долярів чи більшу 
суму забезпечення, людина 
має душевий спокій, що 
коли б, не дай, Боже, pan– 
тово настигла смерть, то не 
буде тягарем для родини. 
Також до позитивів H8Jie– 
жить і те, що обидві нові 
кляси мають зворотні eap– 
тості, які з кожним роком 
зростають, і власники rpa– 
мот можуть у любий час BH– 
брати нагромаджену pe– 
зерву. 

Слід згадати, що нова 
Кляса E–65 є дуже корисною 
для дітей чи внуків, бож це є 
найкраща нагода „зв'язати" 

їх з такою братською ycra– 
новою, якою є УНСоюз. 
Заплативши лише одну BK– 
ладку — кілька сот долярів, 
діти чи внуки залишаться 
членами УНСоюзу на довгі 
роки. До того вони будуть 
управнені одержати беззво" 
ротні стипендії Союзу Ha– 
віть і 1,000 чи більше доля" 
рів, якщо поступлять на 

, студії до колежду чи універ" 
ситету. Матимуть знижку 
ціни за перебування на Сою 
зівці й інше. 

Обраховуючи належність 
за забезпечення нових кляс, 
де є ціна за 1,000 долярів, 
належить вимножити через 
число „тисяч" скільки aruii– 
кант бажає купити, забезпе" 
чення, а вкінці додати до 
цієї суми 10.00 долярів, як 
оплату адміністраційних 
видатків. (Вік 10 років, кля" 
са E–65 84.00 t 84.00 дол 
–168.00 д о л ^ 10.00 долярів 
— разом належність за 
2,000 долярів забезпечення 
виносить 178.00 долярів). 

головою на протязі п'яти 
років. Ювілят був знавцем 
українських театрів і як на 
рідних землях, так і в AMe– 
риці написав ряд статтей із 
театральною та іншими TC– 
матиками. 

Тепер Д”р Ю. ЦегельсЬ" 
кий приготовляє до друку 
працю про Камінку Струмі" 
лову та історію роду Цсгель 
ських із особливою хараК' 
теристикою свого діда о. 
декана шамбеляна ЦегелЬ" ! 
ського та про політичну 
діяльність свого батька, 
посла до австрійського nap– 
ляменту, одного з будівнИ" 
чих української держави. її 
міністра закордонних справ 
;i–pa Лонгина ЦсгельськО" 
го. 

Цю зустріч не тільки 3ai– 
ніціювала. але н дуже вдало 
провела мгр Ольга ЦегелЬ" 
ська. З нагоди цього ювілею 
зібрано 390 дол. на Oprani– 
зацію Оборони Людських 
Прав в Україні. 

Після вечері присутні Ma– 
ли ще приємність вислуха" 
тн концерт піяністки Таїси 
Богданської. 

Михайло Ковальчук 

i u u t 

Ар 
Sinflt Premium l̂ ^uf 

per Sl.OOO Air 
Slrttlr Prtmium 

per J 1.000 

2 
3 
4 

5. 
6 
7 
8 
9 

10. 

Г Р О М А Д Я Н И ! Негайно зверніться до місцеюго ce– 
кретаря чи організатора УНСоюзу, або пишіть прямо до To– 
поаноі Канцелярії УНСоюзу а Джерзі Ситі за інформаціями 
про Союзове забезпечення. Пам'ятайте про народну npn– 
поаідку: БЕРЕЖЕНОГО ГОСПОДЬ БЕРЕЖЕ! 

12 
ІЗ 
14 
11 
16 
17 
1,4 
19 
Ж 
21 
22 
23 
24 
25 
2Т 
27 
2Х 
29 
30 
ЗІ 
32 
33 
34 

35 
Ї6 
37 
38 
39 
40 
58 
42 
43 
44 
45 
46 
4^ 
4S 
49 
50 

52 
53 
54 
55 
^ 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

M1N1MUM PACK AMOUNT: 52,000 

Si 76 
184 
192 
200 
209 
2 П 
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"Wiuc 
Aft 

Singe Premium 
per S1.000 

m u f 
A t e 

Single Premium 
per S1.000 

227 
236 
246 
256 
267 
ТГ7 
288 
300 
311 
323 
133 
348 
361 
374 
387 
"4ТГГ 
414 
428 
442 
456 
471 
485 
499 
514 
528 
343" 
557 
572 
586 
600 

12 
13 
14 
15. 
16 
l? 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25^ 
26 
2^ 

S59 
61 
63 
65 
67 

–61 
72 
75 
77 
81 
84 

"T7" 
91 
95 
99 
103 
107 
112 
116 
121 
126 
132 
137 
143 
150 
156 
Тбі 
171 

28 
29 
30 7Г 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

178 
186 
195 

"704 
213 
223 
234 
S245 
256 
269 
281 
295 
309 "Ш 
338 
354 
371 
388 
406 
425 
445 
466 
488 
510 
534 
559 
585 
613 

M1N1MUM FACE AMOUNT: 52,000. 

і . 



Ч. 160. СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ 22–ro СЕРПНЯ 1986 

Наталія Катерина Ласій, нова членна 371–zo Відділу 
УНСоюзу в Нюарку, Н.Дж„ сидить зі своїм 3 річним 
братом Данилком. який вже раніше став членом 
У Н Союзу. Наталія К, доню Мількаї Лесі Ласій, вписали 
в члени УНСоюзу бабця Павлина і дідунь Мирослав 

Дереші, який є секретарем 371–eo Відділу УНСоюзу. 

Йосиф Михайло Ґаховський на колінах свого брата 
Роберта. сини Марії і Петра Ґаховських. нові члени 183– 
го Відділу УНСоюзу в Дітройті, Миті Забезпечення для 
внуків придбали бабуня Ольго і дідуньо Богдан Ґаховсь' 
кі. Вся родина Ґаховських і Микушів є членами 

УНСоюзу. 

ВЗАЄМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: УНС 3ABE3– 
ПЕЧУЄ МАЙБУТНЄ;; МОЛОДІ, МОЛОДЬ 

ЗАБЕЗПЕЧУЄ МАЙБУТНЄ УНС 

Джейсон А. Нілсон, син 
Ґері та Ірени Нілсон, новий 
член 217–zo Відділу УНСо' 
юзу в Рочестері, Н.Й. Ceo– 
го внука Джейсона вписали 
в члени УНСоюзу Стефан і 
Текля Приймаки. Дідо Cme– 
фан Приймак с секретарем 
2l7–eo Відділу УНСоюзу. 

Катруся Павлина Прий' 
мак, доня Яромира Юрія 
та Світлани Приймах (Bi– 
лецької), нова членка 217–zo 
Відділу УНСоюзу в Po4ec– 
тері. Н.Й. Вписала Kampy– 
сю в члени УНСоюзу Ana– 
стазія Марія Смеречинс^ 
ка, рідна тета її батька 

Яромира. 

Марта Христина Ласій, 
наймолодша членка 37l–zo 
Відділу УНСоюзу в Нюар' 
ку. Н. Дж. Вписали в члени 
УНСоюзу свою доню Map– 
ту Христину батьки 
Анатоль і Роксоляна Ласії. 

Ласій. 

ШШкшь,. і 
Ляриса Мішел Бел. доня 
Софії та Річарда Бел. нова 
членка 287'го Відділу yH– 
Союзу в Джерзі Ситі. Н. 
Дж. Вписала в члени yH– 
Союзу свою доню Софія 

Бел з Ендвел, Н.Й. 

Олександер Я. Бриндзя, син 
d–pa Тараса і Христини 
Бриндзів. новий член 371 ^ с 
Відділу УНСоюзу в Htoap– 
ку. Н. Дж. Вписали серго 
внука Олександра в члени 
УНСоюзу d–p Ярослав і d–p 

Дарія Миндюки. 

Ліліяна Моніка Яворська. 
доня Олександра та Дану сі 
Яворовських. нова членка 
217–2o Відділу УНСоюзу в 
Рочестері. Н. Й. Вписала 
свою внучку Ліліяну в члени 
УНСоюзу її бабця Осипа 

Яворська. 

Дзвіня Макар та Псин Петрусь, нові члени І83'го Відділу 
УНСоюзу в Дітройті, Миш. Вписала їх в члени УНСоюзу 
мама — бабуся Ольга Макар. яка с членом УНСоюзу. 

Стефан М. Івапик. новий член 70^го Відділу УНСоюзу в 
Джерзі Ситі, та його дідо Василь Івапик. який вписав 

свого внука в члени УНСоюзу. 

Христофер Михайло та Олександер Петро Білий, сини 
Марусі і Михайла Білих, нові члени 39^го Відділу yHCoio– 
зу в Сиракюзах. Н.Й. Вписали своїх внуків в члени 
УНСоюзу Анна і Володимир Бугаї, також члени 39'го 

Відділу УНСОЮЗУ. 

ТІЛЬКИ 2 ЦЕНТИ ДЕННО 
КОШТУЄ 

S5,000– S10,000 
забезпечення 

АКЦИДЕНТОВОЮ ГРАМОТОЮ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 

СОЮЗУ 
Так і низьк і в кладки для нових грамот 

А к ц и д е н т о в о г о Забезпечення, виданих після 
1–ro жовтня 1983 року , виносять: 

56.50 р ічно 
S3.35 п івр ічно 
31.75 квартально 

.60 м ісячно 
для всіх членів у віці 16 д о 55 рок ів . 

y^SSSSSSSSSSSS^SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS? 

ПРО КОНВЕНЦІЇ УНС 
ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ 

Конвенції Українського Народного Союзу завжди 
були головним,! етапами в розвитку не тільки самого 
Союзу, але і всієї Української Громади в Новому СВІТІ 
Чого можна очікувати від перебігу і рішень та висліду 
кожної чергової конвенції цієї найстаршої і найбіль" 
шоі української установи у Вільному Світі, базуючись 
на досвіді минулого? 

Інформац і ї про це знайдете у видан ій 
безпосередньо перед ЗО”ОЮ Конвенцією книжці А. 
ДРАГАНА. 

У ДЗЕРКАЛІ КОНВЕНЦІЙ 
УНС 

У книжці, крім вступної загальної характеристики усіх 
попередніх 29 конвенцій, подано осноіні інформації про 
них: 

т де І коли аони відбулися, 
” скільки було делегатів. 
. який у тому часі був організаційний і фінансовий стан 
УНС 

. які важливіші рішення винесено та кого обрано до 
проводу. 

Книжка ілюстрована, має 72 сторінки., коштує ТІЛЬКИ 
ЧОТИРИ ДОЛАРИ. 

Замовляти в книгарні Своободи 

S V O B O D A " BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street 

Jersey City. N J. 07302 
Мешканців стейту ню Джерзі зобов'язує (і0о 
стейтовото податку 

УНС має двох нових почесних членів Головного Уряду 

– 

Анна Тарас 

У культурному світі, а 
зокрема у війську прийнято 
засаду, що коли вояк coeic– 
но і чесно виконував свої 
вояцькі обов'язки під час 
миру чи війни і коли для 
нього прийшов час на ia– 
служений відпочинок, йому 
видають посвідку – rpaMo– 
Ту, ЩО ЙОГО ПОЧеСНО ЗВІЛЬ" 
неио від активної служби, 
але він і надалі залишастЬ" 
ся в іншій ролі служити 
своїй батьківщині. Цс моЖ" 
на б сказати й про двох 
довголітніх та заслужених 
членів Головного Уряду 
УНСоюзуiJ–pa Богдана Гна 
тюка і Лину Гарас, яких 
почесно звільнено від npH– 
кладного виконування HH– 
МИ обов'язку головного кон 
тролера і головної радної, а 
натомість заслужено o6pa– 
но їх під час ЗІ Конвенції на 
почесних членів Головного 
Уряду. 

Згадуючи новообраних 
почесних членів не можна 
ПОМИНуТН ТОГО, ЩОб НС ВІД" 
мітити цікавого збігу обста" 
вин їхнього ,,зв'язання" з 
Батьком Союзом. Як fl–p 
Богдан Гнатюк, так і Анна 
Гарас були обрані перший 
раз делегатами на 26 KOH– 
венцію, яка відбулася в 4H– 
каґо 1966 року. Делегатом 

Д'Р Б. Гнатюк був обраний 
від !53–ro Відділу в Філя" 
дсльфіі. а А. Гарас — від47" 
го Відділу в Бетлсгемі. Під 
час згаданої Конвенції fl–pa 
Б. Гнатюка делегати BH– 
брали першим заступником 
голови конвенційної npc– 
зидії. 

На 27–ifi Конвенції, яка 
відбулася 1970 року в K;iiB– 
ленді знову були її учаснИ" 
ками fl–p Б. Гнатюк і А 
Гарас. де вже були кандн" 
датами до Головного Yp– 
яду. Д”р Б. Гнатюк був Kan– 
дндатом на члена Контроль 
ної Комісії, а А. Гарас 
кандидатом на пост голоВ" 
ної радної. Тому що вони 
вже були відомі союзовій 
родині як активні союзовці. 
,i–pa Б. Гнатюка обрано до 
Контрольної Комісії Зчм із 
5"ОХ членів, а А. Гарас – на 
головну радну шостою із 
14–TH головних радних Bi;i– 
так під час наступних KOH– 
венцій, а саме: 28–oi, що ' 
відбулася в Філядельфії 
1974 року, 29–oi, яка відбу" 
лася в Пігтсбургу І978 року 
та ЗО”ОЇ, що відбулася в 
Рочестері І982 року делега" 
тн заслужено Їх перевибра' 
ли на згадані пости. 

Під час останньої ЗІ –ot 

JLU 

Д'Р Богдан Гнатюк 

Конвенції, яка відбулася в 
Дітройті цього року, KOH– 
венційні делегати, взявши 
під увагу? великі заслуги 
праці на союзовій ниві ;i–pa 
Богдана Гнатюка і Анну 
Гарас одночасно обрали їх 
знову почесними членами 
Головного Уряду на ціле 
їхнє життя. 

Коли б ми хотіли ana– 
лізувати працю noeooopa– 
ннх почесних членів ГОЛОВ" 
НОГО У р я д у , ТО Про ЦЄ МОЖ" 
на б написати луже багато. 
Всі знаємо, що ;i–p Б. i"na– 
тюк був активним не лише в 
союзовій праш на пості ro– 
ловного контролера, члена 
Стнпсндінної Комісії, члена 
Управи Окружного Kosii– 
тету Філадельфійської OK– 
руги, голови !53–ro Відділу 
в Філядельфії. але у той же 
час він займав й далі заЙмас 
ключеві позиції у пепграль" 
них суспільнО”Громадських 
і політичних установах До 
того він с науковець ue– 
дагог. професор універсИ" 
тету. 

Анна Гарас є відома co– 
юзовій родині, як одна чи не 
з найбільш успішних oeicpe– 
тароК”Жінок. яка була 6a– 
гато разів, як ..союзова 3ip– 
ка". відзначена різними сою 
зовими нагородами іа op– 

ганізаційні успіхи Про її 
успіхи свідчить тс. mo47–nH 
Відділ, секретаркою якого во 
на стала 1965 року, нарахен 
вував 17 членів, а тепер він 
мас понад 450 членів. Вона 
була також й далі с актив^ 
пою у громадських ycTano– 
вах. а головно жіночих, лс 
належить го Головної Уц. 
рави ОЖ ООЧСУ 

Слід палати і ге, що як a– 
р Бог лан Гнатюк. так і Анна 
Гарас були справжніми сою 
ювцями, їхня рука була 
завжди високо піднесена як 
на річних нарадах Голов" 
ного Уряду, так і KOHBCH– 
ціях під час голосування, 
коли вирішувались важливі 
справи л,ія розвитку іі flo– 
бра Союз) 

Як i–p Бої лан І на і юк. 
так і Анна Гарас не відійшли 
від союзової праш. а далі 
залишилися на своїх постах 
і у відділах, і в Округах 
Анна Гарас г далі головою 
Лігайвеллійськоі Округи і 
секретаркою 47–ro Відділу в 
Бетлсгемі, a i–p Бої лан Tua– 
г юк і далі належить до 
Управи Філадельфійської 
Округи і t головою l53–ro 
ВІДДІЛ) В ФІЛЯ К U.ф" 

L I M I T A T I O N S OF AGES A N D A M O U N T S 
FOR NON–MEDlCAL 1NSURANCF. 

Effective January 1. 1983 

New limitations will be in effect from January 1. 
1983. for т а х і т и т amounts of non–medical in– 
surance at various ages With these changes, 
approved by the Supreme EKecutive Committee, 
persons m good health may submit non–medical 
applications for the following т а х і т и т amounts of 
insurance 

S50.000 to age 40 
25.000 to age 45 
10.000 to age 50 
5.000 to age 55 
3.000 to age 60 
1.000 to age 65 

There is no limit to the amount of insurance with 
a medica1 е х а т т а ї ю п ехсері where limited by 
some state laws 

НОВІ МЕЖІ ВІКУ ТА СУМ 
ПРИ З А Б Е З П Е Ч У В А Н Н І 

БЕЗ Л І К А Р С Ь К И Х О Г Л Я Д И Н 
Важн і від 1–ro січня 1983 р. 

З Ьим СІЧНР 1983 р ВВІЙШПИ в силу нові 
межі віку та максимальні суми забезпечення на 
які можна вносити anniKaiJfi без л ікарських 
оглядин Із цією зміною, апробованою рішенням 
Головного Екзекутивного Комітету, особи в 
доброму стані здоров'я можуть вносити anniKa– 
uii на забезпечення без лікарських оглядин в ось 
таких межах сум забезпечення та віку 

550.000 до віку 40 років 
25.000 ДО віку 45 років 
10.000 до віку 50 років 
5.000 до віку 55 років 
3.000 до віку 60 років 
1.000 до віку 65 років 

Сума забезпечення з лікарськими оглядина" 
ми не має обмежень, за РИ?МКОМ законних у 
пеяких стейтах. 

– – – І––––J.– 
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За народним переказом, 
поблизу города Бича, що 
його ЗНИЩИВ був татарсь" 
кий хан Шолудивий Буняк. 
виросло нове місто — ДрУ" 
гиЯ Бич. а коротко кажучи. 
Дрогобич. Це місто, разом 
із сучасними містами Bo– 
риславом і Трускавцем. з 
містечками ""Мединітами, 
Шдбужжем і Стебником та 
близько шістдесятьома ce– 
ламн колишнього Дрого" 
бииького повіту, ще й досі 
живе в серцях уродженців і 
колишніх жителів землі, 
яких доля розкинула по 
світі. В Америці, де їх noce– 
лилося найбільше, і досі 
Ісиус їхня активна земляцЬ" 
ка організація. ЦентралЬ" 
ний Комітет ДрогобнччИ" 
ни. який видав уже три томи 
регіонального збірника 
, .Дрогобнччнна — Земля 
Івана Франка" й організує 
традиційні з'їзди дрогоби" 
чан. Ці з'їзди відбуваються 
шодва роки на одній з BC– 
лнких українських осель 
віл починку й раз на чотири 
роки в и б и р а ю т ь Управу 
Центрального Комітету. 

Дев'ятий З'їзд дрогобИ" 
чан, який відбувся в суботу 
21–ro й у неділю 22–ro черв" 
ня ц.р.. був присвячений 
Іванові Франкові з нагоди 
ного подвійного ювілею – 
ІЗО”ИХ роковин з дня Hapo– 
дження й 70"ИХ роковин з 
дня смерти. Для дрогобИ" 
чан він був першою naro– 
дою набути третій том збірь 
ника. який саме вийшов з 
друку, і це. мабуть, було 
причиною, що їх на цьому 
з'їзді було більше, ніж на 
попередньому. Всіх учасни" 
ків було цим разом понад 
сто (103 особи, які за реєстру 
валися, а декілька незареес" 
трованих). 

Програма з'їзду склада" 
лася. як звичайно, з двох 
частин – ділової й p03Ba– 
жальної. 

Ділові наради 

З'їзд відкрив голова U,CH– 
трального Комітету дрогО" 
биччини інж. Володимир 
Осередчук. Радість ;iporo– 
бичан з приводу появи Tpe– 
тього тому їхнього pcrio– 
нального збірника він nepe– 
дав словами Івана Франка, 
цитуючи дві строфи з його 
поеми ..Великі роковини". 
На його заклик присутні, 
вставши з місць, ушанували 
пам'ять чотирнадцятьох ei– 
ломнх дрогобичан. які no– 
мерли в діяспорі протягом 
останніх чотирьох років, і 
відмовили молитву за їхні 
душі й за успіх з'їзду. 

Нарадами з'їзду керувала 
президія. її головою вибра" 
но lii–pa Івана Куйдича. а 
секеретарем — Марію i"li;i– 
городсцьку”Зілинську. Звіту 
вали члени Управи ЦеН" 
трального Комітету Дрого" 
биччини — голова інж. В. 
Осередчук. секретар MHKO– 
ла Курчак і скарбник Роман 
Микита, редактор третього 
тому ,.Дрогобиччини – 3e– 
млі Івана Ф р а н к а " мгр 
Адольф Гладилович і ro;io– 
ва Контрольної комісії мгр 
Володимир Яців. 

У звіті голова згадав 3a– 
гально про діяльність UeH– 
тральною Комітету за його 
шістнадцятирічного голО" 
вування. а далі подав, що 
від Сьомого З'їзду дрогобИ" 
чан. який відбувася l8–ro і 
l9–ro вересня 1982 року на 
..Верховині" й вибрав Tene– 
ріШНЮ Управу. Управа Ma– 
ла 10 засідань, зорганізува" 
ла лва з'їзди дрогобичан. 
вислала кількасот листів – 
запрошень на з'їзди й npo– 
хані, про пожертви на Tpe– 
Т!Іі і ом. віяла участь у П'Я" 
TOMJ ї ї їді І овариства ..Бон 
ківщина". який відбувся 
1983 року на Союз”вці ro– 
ІЦО Голова, яким був також 

Дев'ятий З'їзд дрогобичан 
Той Другий Бич, або Діюгобич. 
Іще й до цих часів живе. 
Юрій Кругляк ,,Бунякова облога' 

Дрогобицький ратуш сьогодні 

технічним редакторм Tpe– 
тього тому, говорив про 
фінансові труднощі, які 
треба було побороти, щоб 
видати його друком. Він 
сказав, що через те. що 3i– 
браних пожертв не вистача" 
ло. щоб вчасно заплатити 
кошти друку книжки, прий" 
шлося усунути з неї 100 
сторінок набраного вже 
тексту й зменшити її тираж 
з 500 до 300 примірників. 
Після того. Управа, і 30– 
крема її голова, посилили 
акцію збирання пожертв на 
друк. Хоч були такі, що і 
далі не реагували на npo– 
хання про пожертву, інші 
поспішили з допомогою й. 
таким чином, удалося CBOC– 
часно зібрати потрібну cy– 
му. Свій звіт голова 3a– 
кінчив уривком з Франкової 
поеми ..Мандрівнича хрО" 
ніка" Уривок, що почина" 
сться словами ..Тут наша 
мандрівка кінчиться; 6pa– 
ти", наче символізував 3a– 
кінчення шістнадцятирічної 
..мандрівки" промовця на 
становищі голови ЦеН" 
трального Комітету ДрогО" 
биччини". Дальший хід Ha– 
рад виявив, що ця ,,Man– 
дрівка" т е . незакінчена. бо 
дев'ятий З'їзд дрогобичан 
перевибрав на дальших 40– 
тири роки дотеперішню 
Управу з інж. В. Ocepe;i– 
чуком на чолі. 

В дружній атмосфері 

Як звичайно, з'їзд був для 
дрогобичан, яким обставИ" 
ни дозволили приїхати, 
доброю нагодою ще раз 
зустрітися, згадати разом 
своє безповоротне ;iporo– 
бицьке минуле й колишніх 
друзів та знайомих. ВвічлИ" 
ві працівники Союзівки з її 
управителем Володимиром 
Квасом, який, до речі, і сам 
став дрогобнчанином.одру 
жпвшися з дрогобнчанкою. 
зробили все. що могли, щоб 
учасники з'їзду почувалися 
в їхній оселі якнайкраще 
До скріплення дружньої a r– 
мосферн багато прнчнннлИ" 
ся спільні обіди, сніданок і 
особливо вечерЯ”бенкет у 

Вступайте в члени 
Українського Народного Союзу 

привітній, удскорованій в 
українськоу стилі їдальні. 
Програмою бенкету вміло 
керував мгр В. Яців. rio– 
чесним гостем дрогобичан 
на бенкеті був о. крилоша" 
нин Ярослав Шуст, який у 
тому часі заступав на COKJ– 
зівці її хворого пароха. 

Під час з'їзду відбувся 
розиграш дарунку подруЖ" 
жя Берегуляків – великого 
портрету Івана Франка, 
який намалював артист" 
маляр Остап Бсрегуляк. 
Портрет виграла артистка" 
малярка й мистецтвозна" 
вець Ярослава Стеців і no– 
дарувала його ЦентралЬ" 
НОМу К О М І Т Є Т О В І ДЛЯ ПОВНО" 
го розиграшу на иаступио" 
му з'їзді дрогобичан. 

Перший день з'їзду 3a– 
кінчила танцювальна 3a5a– 
ва з участю оркестри ..Звуки 
України" під мистецьким 
керівництвом інж. В. Oce– 
редчука. 

В неділю вранці дрогоби" 
чвани зібралися в ориґіналь 
но побудованій дерев'яній 
каплиці св. Володимира. 
Вона була замаєна кленО" 
вим гіллям, бож це була 
клечальна неділя. Зелені 
Свята за старим календа" 
рем. Дрогобичани разом з 
іншими вірними .заповнили 
церкву і взяли участь у 
Службі Божій, яку відпра" 
вив о. Я. Шуст. З нагоди 
проповіді він привітав учас^ 
ників з'їзду, згадавши при 
цьому їхнього великого 
земляка Івана Франка. 

Вечір на пошану 
Івана Франка 

П р о цей Вечір, ЯКИЙ ВІД" 
бувся в суботу ПІСЛЯ 6CH– 
кету. варто окремо згадати. 
Його програму виконано 
виключно власними сила" 
мн, тобто силами дрогобИ" 
чан і членів їхніх родин. 

Виконавцями музично" 
вокальної програми вечора 
були десятилітній ni– 
яніст. внук Меланії ПогіО" 
внЧ'Кривокульської й npa– 
внук учителя дрогобицької 
гімназії Дометія Поповича 
Роман Андрій Мицькевич, 
оперовнй співак, баритон, 
син Галини Кравців Ігор 
Даріян Кравців і riTapucT– 
віртуоз. голова Центрально 
to Комітету Дроіобнччинн. 
ніж В. Осередчук. Р. А. 
Мааькевич заграв ..Для Елі 
ш" Бсповена, ..їхав козак 
за Дунай" в аранжуванні Р. 
Савипького й „Брейкерз" 

Томпсона. І. Д. Кравців 
виконав, у фортепіяновому 
акомпаньяменті Тані rio– 
ташко шість пісень — „БсЗ" 
межнес поле" І. Франка, 
музика М. Лисенка , „Ллєть, 
ся море" О. Олеся, музика 
О. Бобикевича, ,,Скажи! 
мені" В. Сосюри, музика П. 
Гайдамаки, дві італійські 
пісні r– ..Вернись у Соррен"' 
т о " й , ,О, сольо м іо" та 
еспанську фантазію „Hpa– 
нада". Інж. В. Осередчук 
заграв на клясичній гітарі 
, ,Розвійтеся з в і тром" І. 
Франка, муз. Г. Mafi6opo– 
ди, і . ,Тарантеллю" муз. 
Ґодля. 

Програма включала –ra– 
кож деклямаціі віршів про 
рідні сторони І. Франка. 
Ніна Кунднч прочитала 
уривки з його поем. 
, ,Мандрівнича хроніка" 
(„Преславнее місто ДрогО" 
бич — ади!...") і „Нове жит" 
тя" („Погідна ніч в підгірсь" 
кім краю..."), а Ольга Oce– 
редчук — „Бунякову облО" 
гу" зі збірки „На крилах 
легенд" Юрія Кругляка. 

Вечір закінчив зворуїшіИ" 
вою доповіддю односельча 
нин великого Каменяра, 
інж. Константин Ґоздава" 
Дидинський про їхнє рідне 
село Нагусвичі, тепер село 
Івана Франка. Поділившись 
із слухачами уривками 
своїх спогадів про це село й 
польські знущання над його 
населенням, доповідач nia– 
креслив, що „в цьому націО" 
нальному укра їнському 
горю лише надія на поміч 
Божу та пророчі Франкові 
слова держали на дусі його 
рідне село". 

Мистецька виставка 

До збагачення й урізнсь 
манітйення програми з'їзду 
причинилася також цікава 
виставка картин і кераміки 
Я. Стеців і її доповідь про 
розвиток української куль" 
тури від кам'яної доби до 
сучасности. Ярослава Kyuj– 
ніревиЧ'Стеців, дружина 
Андрія, брата покійного 
артиста 'Маляра Степана 
Стсцева, закінчила з yeni– 
хом малярство й рисунок в 
Інституті Технології та rpa– 
фіки в університеті в Po– 
честері. Н. Й., де вивчала 
також кераміку, ткання, no– 
ливу на міді и психологію, 
її твори – картини, керамі" 
ка. мідь і тканини в кількох 
музеях та приватних колеК" 
ціях. Свою доповідь на зТз" 
ді вона переплітала noica– 
зом діяпознтивів. Шкода 
тільки, що виставка й до" 
повідь відбулися аж у HC– 
ділю після Служби Божої в 
обідову пору, коли кінчався 
з'їзд, і тому багато учасни" 
ків не могли вже скористати 
з цієї нагоди ознайомитися 
з мистецькою творчістю 
Ярослави Стеців і її думка" 
ми про українську культу" 
ру. 

Третій том „Дрогобиччини 
— Землі Івана Франка" 

З'їзд проходив під знаком 
появи солідного, 6araTo– 
ілюстрованого, 560–cTop'H– 
кового третього тому „Збір 
ника географічних. істориЧ" 
них та етнографічнО”Побу" 
тових і мемуарних матерія" 
лів — Дрогобиччина – 3eM– 
ля Івана Франка". Книжка 
є виданням Комісії pcrio– 
нальних дослідів і публіка" 
ШЙ. ЯКу ОЧОЛЮЄ Проф. Д”Р 
Василь Лев. 45–HM томом 
„Українського Архіву" Ha– 
укового Товариства ім. Шсв 
ченка. Вона, напевно, скоро 
стане бібліографічно о рід" 
кістю так. як нею став nep– 
шнй том ..Дрогобиччини". 
який уже давно розійшовся, 
і другий, з якого залншнло" 
ся вже невелике ЧИСЛО ИрИ" 
мірників. 

Третій том ,.ДроюбиЧ" 
чнни" можна замовити, no– 
силаючи 27 ам”ер. долярів 
на адресу: 

Mr. W. Oseredczuk, 
21 Collins St.. Cranford, 

N.J. 07016. U.S.A. 

А. Гладилович 

На сторінках союзової 
преси, а головно „Союзо" 
вої Трибуни", було повідом 
лення про це, що з днем l–ro 
жовтня 1983 року УН Союз 
для поліпшення своєї 92– 
річної служби українській 
громаді в ділянці жнттьово" 
го забезпечення, знизив ui– 
ну членських вкладок у icna– 
сі термінового забезпечен" 
ня. Цю знижку впровадже" 
но тому, щоби дати нагоду 
всім членам, як і не^членам 
набути забезпечення на BH– 
вокі суми за низьку ціну у 
своїй українській братській 
установі і тим самим забез' 
печити кращу долю своїм 
рідним. Термінове забсзпс" 

ТЕРМІНОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 

СОЮЗУ 

чення в УНСоюзу може icy– 
пити кожний, а це тому, що 
воно с дуже дешеве. Також 
слід згадати, що термінове 
забезпечення с потрібне всім, 
головно молодим лодру" 
жжям, що мають позички 
на доми (моргедж). пось 
лості, автомобіль, крамни' 
ці чи інші підприсметава. 
Головно молоді батьки, які 
дорожать своєю родиною" 
діточками повинні за umb– 

ку ціну купити високу суму 
термінового забезпечення, 
яке є дуже дешеве і про це 
говорить залучена ,,табли' 
ця вкладок". Напримір,мо' 
лода людина у віці 25 років 
життя може набути в У НСо 
юзі 20,000 долярів забезпс" 
чення з річною вкладкою 46 
дол. або місячною 4 доляри. 
Та сама особа може купити 
50,000 долярів забезпечеН' 
ня без лікарського бадання 

з річною вкладкою 115 JIV– 
лярів. 

Дораджуємо всім 4HTB– 
чам „Свободи" простуді" 
юватн поміщену ,.таблн" 
цю" вкладок, де с подані 
ціни на 20,000 долярів забез" 
печення з річною і місячною 
вкладкою у віці від 
lo–ro до 55–ro року життя, 
тобто віку, у якому кожний 
може купити термінове 3a– 
безпечення УНСоюзу. 1H– 
формації про забезпечення 
уділюють союзові cch–pera– 
рі в Америці й Канаді, а 
також можна звертатися 
прямо до Головної Kamte– 
лярії УНСоюзу в Джерзі 
Ситі. Н. Дж. 

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

50,000 ДОЛ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА 11 50 ДОЛ. МІСЯЧНОЇ ВКЛАДКИ 
У ВІЦІ 25 РОКІВ ЗА 11 50 ДОЛ. (МАЙжІ 40 ЦЕНТІВ ДЕННО) МІСЯЧНОЇ ВКЛАДКИ MO)K– 
НА НАБУТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА СУМУ 50,000 ДОЛ., ПРИДБАВШИ 5"РІЧНУ TEPMl– 
НОВУ ГРАМОТУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНрГО СОЮЗУ. ПО ІНФОРМАЦІЇ ПРОСИМО 

ЗВЕРТАТИСЯ ДО МІСЦЕВИХ СЕКРЕТАРІВ АБО ДО ГОЛОВНОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ УНС 
В ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ.,ТЕЛЕФОНУЮЧИ НА ЧИСЛО (201) 451 2200. 

х 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION 
TERM PLAN 1NSURANCE 

AMOUNT 120.000 



Ч. 160. т 
СВОБОДА, П'ЯТНИфт, 22–ro СЕРПНЯ 1986 

Вітали гостя в коледжі 

Управитель Дентистичного центру Менор Джуніор 
коледжу Джін Драх вітає їіатріярха і Кардинала 
Мирослава Івана Любачівського в Дентистичном^ 
центрі. На початку 1970^ихроків Владика Любачівеькии 
був капеляном Менор Джуніор коледжу і Сестер Чину 
Василія Великого. Владика Мирослав'їван відвідав 
Дентистичний центр у червні ц.р. У 1947 році Сестри 
Чину Василія Великого оснували Менор Джуніор коледж. 

ПРЕДСТАВНИКИ САЛЬВАДОРСЬКОГО уряду і MapK– 
систських партизанів відбули першу зустріч в Мехіко Ситі, 
Мехіко, без особливих результатів. Громадянська війна в 
Ель Сальвадорі триває вже сьомий рік і тамошній 
президент Хозе Наполеон Дуарте хотів би її закінчити та 
розпочати процес відбудови сальвадорської економіки і 
підвищити життєвий стандарт населення. Партизани 
прийняли запрошення до переговорів Дуарте, не зважаю" 
чи на те, що вони формально не визнають його головою 
держави і при кожній нагоді заявляють, що він є виконав" 
цем волі Вашінгтону в Ель Сальвадорі. Посередником у 
переговорах є ієрархія РимО”Католицької Церкви. 

У ПАКІСТАНІ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ заколоти, масові 
демонстрації, зорганізовані опозиційними партіями проти 
теперішнього уряду президента Мохаммеда Зія улЬ”Гака і 
зудари з поліцією та військовими відділами. Участь 
демонстрантів у великих містах, як наприклад, в Карачі, та 
інших є такою масовою, що дуже часто поліція не може 
дати собі ради і викликає на допомогу військові гарнізони, 
стаціоновані в касарнях на передмістю. Демонстранти 
домагаються негайного звільнення з тюрми дочки 
колишнього прем'єр”МІністра Беназіри Бутто, яка є 
одночасно лідером об'єднаних опозиційних партій, щось 
на взірець об'єднаних партій у Філіппінах під час їхньої 
боротьби проти тамошнього президента Фердінанда 
Маркоса і його влади. 

ПРОТЯГОМ НАЙБЛИЖЧИХ десяти років американсь" 
ка армія витратить не менш як 11 більйонів долярія на 
засоби протиповітряної оборони. Раніше вважали, що 
відповідне завдання буде, виконувати зенітний пристрій 
Сарджент Йорк, який складається із скорострільних 
гармат і радару, розміщених на танку. На протязі семи 
років Пентагон видав на створення цього пристрою 1.8 
більйона долярів, однак у минулому році відмовився від 
його виробництва, бо дальність його вогню недостатня 
для знищення нових совстських гелікоптерів. Тепер місце 
Сарджента Йорка займе бойова машина, на якій будуть 
розміщені зенітні гармати, ракети ..земля”Повітря", або 
комбінація гармат і ракет. Створення нового зенітного 
пристрою коштуватиме 3.5 біл. дол. 

ПОЛЬСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ в'язень, який найдовше 
перебуває в тюрмі, засуджений за антидержвну активність. 
Ляшек Мочульскі, дістав перепустку на вихід з тюрми, на 
два дні, щоб взяти участь у похоронах свого батька. При 
тій нагоді він мас в пляні перейти лікарські оглядини. 
Мочульскі, 56"річний в'язень, є істориком за фахом і 
основником нової політичної партії під назвою Конфеде" 
рація незалежної Польщі. 

' – г 

fl–p БОГДАН НОВАК 
ЛІКАР ВНУТРІШНІХ НЕДУГ 

145 Е. 15–Ta вул. (ріг 3–ot Аооню), НЮ Йорк, Н. й. 
Medicare приймається. Ten.: (212) 533–5748 

ПОВІДОМЛЯЄМО, ЩО 

МОЛОДИЙ лікар – 

Д'Р Борис Лоза 
розпочав пікарську практику 

в ділянці внутрішньої медицини 
і приймає пацієнтів у повітовому шпиталі 

ERIE COUNTY MEDICAL CENTER 
4 6 2 Grider Street, Buffalo, N.Y. 14215 

Tel.: (716) 8 9 8 4 8 1 3 

МИХАЙЛО МИКОЛА БІЛИЙ, 
що грав в оркестрах: ..ПІОНЕРИ". 

„ЧЕРВОНА РУТА" та „РУТА 
і НІЧНІ МЕЛОДІЇ" та 

ВОЛОДИМИР БОБЕСЬКИЙ 
недавній член ансамблю „КОЛОМИЯ" 

з приємністю повідомлнють 
про стсорення нової ОРКЕСТРИ 

„ВЕСЕЛІ НОЧІ ” 
в репертуар! якої будуть найкращі 

українські мелодії. 

За ближчими іиформаціями просим 
дзвонити: 

Влодко (315) 363–7215 
Михайло (315) 468–0088 

„Рідна Школа"—це один 
із найважливіших засобів у 
боротьбі проти чужого OTO– 
чення та впливів у теперінь 
ніх часах. Це місце, в котрім 
розвивається українська ;m– 
тина. Вона впродовж 11—12 
років тут живе, вчиться, 
творить і осягає знання, 
щоб стати на місце тих, які 
сьогодні працюють для неї. 

Дорогу до української 
школи сама дитина не 3Hafl– 
де. її треба повести, заохо" 
тити, підкреслити вагу і 
користь і пояснити обов'Я" 
зок її участи в ній як україН" 
ської дитини, народженої в 
чужині. І в цю дорогу npoea– 
дить її вперше рідна мати і 
рідний батько—–творці yicpa– 
інської родини, яка поза 
межами нашої батьківщини 
живе і розбуджує любов до 
всього нашого, українсько" 
го. 

Дня 14–ro червня ц. р. ДЄ" 
в'ять студентів і студенток 
закінчили успішно Marypa– 
льними іспитами одинаД" 
цять років навчання при 
„Рідній Школі" ім. Тараса 
Шевченка в Рочестері, Н. Й. 
Ними були Галя Бучик, Bo– 
ян Ґуран, Володимир Захар" 
ків, Богданна Зазуляк, Адра 
Зубіль, Леся Колцьо, НатаЛ" 
ка Король, Адріян Кравс і 
Андрій Масний. 

Для відзначення цього 
важливого моменту батьки 
абсольвентів вечером цього 
ж дня зорганізували npmi– 
няття в ресторані „БавнтГ. 
Під гарячі оплески npncyT– 
ніх і в супроводі опікунки 
кляси Ізабелли Омецінської 
увійшли на залю абсольвен" 
ти—наша гордість, наша 
майбутність. 

Святом провадила Оля 
Король. Після її вступного 
слова опікунка кляси предс" 
тавнла абсольвентів та їх 
родичів. Вечерю розпочав 
молитвою отець Ф. By.voap– 
парох церкви св. Йосафата. 
Після вечері слово від 6aTb– 
ків виголосив Дгр Богдан 
Ґуран, віддаючи признання 
студентам, батькам і учитв" 
лям, які спільними зусилля" 
МИ ПРИЧИНИЛИСЯ ДО ОСЯГНСН" 

,,Pitya Школа" в Рочестері 

їм. 11 ШЕВЧЕНКА 1986 

. ^^ . t^– j fequf t f tuM"^UiM' 
І ! ' ” 

^ЬІТУР^НТИ Школи 
"УКР^НОЗНАВСТВА 

Єї 
РІЩ^^^^^^^^ 
mw п РОТОЕР, Н.Й. 

І ЧУЖОМУ НАУЧАЙТЕСЬ 
J f l СВОГО НЕ ЦУРАЙТЕСЬ ” 

ня цього важного моменту, 
до котрого повинна стреми 
ти кожна українська родина. 

Слово від ґрадуантів BH– 
голосив Андрій Масний. 
Він подякував учителям за 
їх,лосвяту і витривалість 
під час довгих років навчаН' 
ня. Батькам він передав 
щирі вислови ПОДЯКИ І ЛюбО" 
ви заЧх опіку, терпеливість і 
заохочування до науки. Ha– 
талка Король і Адріян 
Кравс склали окрему подя" 
ку і вручили подарунок oni– 
кунцпсляси за її труд, опіку і 
допомогу в науці. . 

Промови виголосили Ta– 
кож мгр Павло Маляр—іно 
пектор Шкільної Ради, ПеТ" 
ро Лещишин^директор UJKO– 
ли, Ізабелла Омецінська" 
опікунка кляси і Дарія Елиів 
—довголітня учителька ubo– 

Ї')Ш'Г ifeaew1J ,.,.' 'ДАааї.1' : у –J Affm 

горічних абсольвентів, 
Після промов прийшов 

час на роздачу свідоцтв. ДИ" 
ректор школи разом з.опіку. 
НКОЮ КЛЯСИ ВруЧИЛИ KOJKHO– 
му студентові і студентці 
диплом, дарунок у формі 
книжечки „Історія України" 
від „Рідної Школи", і дару" 
нок у формі української KC– 
раміки від опікунки кляси. 
Милою несподіванкою для 
студентів був грошовий no– 
дарунок в сумі 25 долярів 
для кожного абсольвента 
від Українського Народнсн 
го Союзу. Вечір закінчено 
молитвою, переведеною OT– 
цем Маріо з церкви св. ftoca– 
фата. 

Треба згадати, щр 6lrib– 
шість наших абсольвентів 
взяло участь у „рідженс" ic– 
питах з українознавчих crry– 

І й, ухвалених через Ню 
орк Стейт Борд оф ЕдЮ" 

кейшен. За це складаємо їм 
' окреме признання. В нииіШ" 

ніх часах нелегко є здобути 
тс, що здобули наші цьогО" 
річні абсольвенти. ТруднО" 
щів і перешкод на кожному 
крощ було багато. У чужо" 
му середовищі наші uboro– 
річні абітурієнти nepe6opo– 
ли всі перешкоди і добилися 
до тої мети, до котрої повни 
на стреміти вся українська 
молодь. Віримо, що наші 
цьогорічні абсольвенти BH– 
користають засвоєне знан" 
ня для добра нашого noHe– 
воленого народу, а ГОЛОВНЄ" 
для зберігання і продовжен" 
ня своєї української ідей 
тичности. 

О , Король 

Літо на Союзівці прохо" 
дить весело, голосно і ціка" 
во. Вдень — теніс, басейн, 
відбиванка. А кожний вечір 
ПРИНОСИТЬ ПрИЄМНу І рІЗНО" 
маиітиу розвагу. 

В середу — вечір самодіЯ' 
льности, де кожний учас" 
ник, по своїм здібностям, 
пописується перед присут" 
німи. В середу 6–ro серпня в 
програмі брали участь: An– 
ріяна Хомут з Ютики, 10 
років. В її програму входИ" 
ла: деклямація — „Лист з 
України", пісня „На світаН" 
ку", гра на скрипці і форте" 
піяно. Мама Галина aKOM– 
паньовала на фортепіяні. 
Оксана Козира з Ірвінгтону 
грала на фортепіяно. ripa– 
цівники Оселі Андрій Де" 
мус і Тоні Піттар прегарно 
заграли на мандоліні і на 
гітарі „Місяць". Бандурист 
Роман Левицький заграв 
три мелодійні, настроєві 
пісні, присвячуючи їх nnac– 
тунам, начальному rwacry– 
нові Юрієві Старосольсь" 
кому і трагедії в Чорнобилі. 

На закінчення виступала 
родина Федориків, яка cicna– 
дається з батька, мами і 
ДеСЯТИ ДІТеЙ у ВІЦІ ВІД 4"ИХ 

Літо на Союзівці 

до 16–TH років. Приїхали 
вони на Союзівку з Вірджі" 
нії. Восьмеро дітей грали на 
скрипці, віолончелі і фортс" 
піяні. в супроводі мами. їх 
бездоганне виконання no– 
лонило присутніх, які довго 
рясними оплесками не ХО" 
тіли відпустити їх зі сцени. 

Мусимо з приємністю 
згадати і відзначити конфЄ" 
рансьє програми Романа 
Лупаня, який вправно, cba– 
хово і дотепно веде всі npo– 
грами на Союзівці. 

В четвер на Союзівці Tpa– 
диційний гуцульський BC– 
чір. Ці вечори вже давно 
були започатковані довго" 
літнім директором СОЮЗІВ" 
ки Володимиром Квасом. 

Під відкритим небом на 
чудовій поляні біля „ВороХ" 
ти" розставлені столи, Ha– 
криті зеленими скатертями, 
а працівники подають BC– 
черю, смачну—пресмачну. 
Тут і галушки, і кукурудза і 
особливо смачне м'ясо. Всі 
веселі, щасливі. 

Тужливо і настроєво грає 
музика, а грає „гуцул" Bo– 
лодимир Круль, який під 
час літа керує оркестрою 
Союзівки. 

Гостей вітають хлібом" 
сіллю Володимир ГаЙдар і 
молоденька гуцулочка. rio– 
тім конферансьє Р. Лупань 
представляє „Соловейків" 
зі Союзівки. Виходять MO– 
лоденькі гуцулочки, які ne– 
ред тим важко працювали 
цілий день, і розважають 
присутніх своїм чудовим 
співом. Мабуть, воно і не 
дивно, бо навчив „СоЛовей" 
ків" довголітній керівник 
співучого ансамблю „Ha– 
мисто" , всім нам знаний 
Петро Круль з Вашінгтону. 
Його дві доні співають в 
цьому хорі, а син мас bpKec– 
тру. Присутні з захоплеН" 
иям вітають і проводжають 
„Соловейків". 

В п'ятницю закінчення 
школи і попис балету всім 
відомої маестро Роми 
ПриймИ”Богачевськоі. Ko– 

ментарі зайві, бо всі ми 
знаємо вагу, красу, худоЖ" 
ню силу цієї школи. 

Субота. Зали nepenoBHe– 
на гостями. З нетерпінням 
всі чекають, а що ж сьогод" 
ні? А сьогодні надзвичай' 
ний вечір. Виступ славної 
піяністки Юліяни Осінчук, 
яка чарує всіх своєю красою 
виконання, технікою і CH– 
лою. 

Танцювальна група „CH– 
зокрилі", яка вже виступала 
на багатьох сценах і звича" 
йно, це колишні учні Роми 
ПриймН”Богачевськоі. no– 
лонили присутніх. Кожен 
танок бездоганно внкона" 
ний, строї прекрасні. Але 
танок „Циганка", зіркою 
якою була „Міс Союзівка" 
Дня Богачевська, в cynpo– 
воді чотирьох партнерів, 
був виконаний з таким ap– 
тистичннм вогнем і красою, 
що заля просто завмерла 
від захоплення. Просто 
краса! 

1 тут знову хочеться ПОВ" 
торити.Нема”То як на Сокь 
чівці. 

Л. Б. 

Новий... 
(Закінчення зі crop. 2) 

б о М ОМИНуВ бІЛЬШИХ НІМЄ" 
цьких арештів. 

Гестапо арештувало ;ipy– 
жину Лебедя Гнатківську 
разом з малолітньою доч" 
кою і двох братів Бандерів, 
Василя і Олександра і загь 
роторнли їх до СаксенгаВ" 
зсну. Обидвох братів БаддС" 
рівзамучили німецькі кати. 
Автор обговорює організа" 
цію. Поліської Січі, УЛЛ. 
Дивізії Галичина і' її битву 
під Бродами, створення У Н 
Армії, пі;і командою ген. 
Павла Шандрука. УГВР і 
АББН. Він приписує УП 
Армії винищення понад 
500.000 поліського naccvien– 
ня в „Малопольсце BC.KO;I– 
нсіі", тобто на теренах 3a– 
хідньої України, flpooo;ib– 
шевицькс нищення україн" 
ців і поляків в роках першої 
окупації і большевикамн в 
!939—41 рГоках. і масову Ma– 
сакру в'язнів перед їх BLI– 
ступом, та ліквідацію ІО,О(Ю 
польських старілий в KaTH– 
аіІШІІПІІІІШІШИІІШШІІІІІІШІІІІІІІІ іПЬ 

ФУНДАЦІЯ І 
УКРАЇНСЬКОГО І 

ВІЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

ЕЗАСЛУГОВУЄ НА ВАШУ 
І ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУ! 
І UFU Fourdation Іпс 
Е 203 Second Avenue 
І New York. N Y 10003 g 

ні, у цій „науковій" nyojnica– 
ції немає найменшої згадки. 

Після Другої світової в і її – 
ни, Бандера з амешкав у 
Мюнхені, а Лебедь у Римі. 
Непорозуміння між обома 
колишніми співробітннка" 
МИ, ДОВСЛО ДО НОВОГО ДВО" 
поділу цієї фракції ОУН. 

Прус згадує, т о з рук 
Сташннського. отруйним 
пострілом, згинув у MtdH– 
хені Степан Бандера. не 
лаючи пояснень, шо це буй 
ВИЩКрлениЙ агент Москви. 
Автор тільки пояснює, п(о 
СташиНськИЙ признався ло 
свого вбивства. 

Автор пасквілю жа.пс; 
що в З'єднаних СтеЙтй 
Америки розбудовано ОД" 

ВУ, а українська еміграція 
вшановує своїх repoie–6op– 
ців (..в його понятті 3J10– 
чннців") і в багатьох ,TBO– 
мовннх виданнях під фір" 
мою УВАН. НТШ і УВУ. 
висвітлюють у патріотнч" 
ному тоні боротьбу: УПА 
Дивізії Галичина і v'HAp– 
мії. а ген. Чупринці навіть 
поставили в Баффало na– 
м'ятник. Прус каже, що на 
тих працях виховуються 
нові кадри тутешньої yk'pa– 
їнської молоді. 

У цій книжні рял ;ipy– 
карських помилок, а найбь 
льше у гранс.птерапп yKpa– 
їнських прізвищ. ПрусназИ" 
ваг націоналістами: Івана 
Кедрина, добре відомого 

передового члена У Н ДО. і в 
кількох місцях автор Bi;i– 
кликається на праці нашого 
сеньйора журналіс гів 
,.Гомо Політікус" і ,.Жит m– 
події і люди", і до гих самих 
націоналістів зараховує і 
Бориса Лсвнпького, ВІДО" 
мого української о соціяліС" 
га. 

Вкінці неправдою є, що 
Володимир Душник був 
арештований в Бельгії. Ho– 
го арештувала польська no– 
ЛІЦІя у Бережанах за не. що 
знайшли в його кишені 
..Сурму". За це викинули 
його з тамошньої гімназії. 
Так в п часи до вересня 
1939 року, виглядала ,jie– 
мокраї ична" Польща 
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Українське Патріярхальне Товариство в Лос Анджелес 
з жалам повідомляє Членів T–ia І Громадяиство, 

uio13–ro травня 1986 р. відійшов у Вічність 
голова Відділу У. П. T–ea в Лос Анджелес 
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ПОХОРОНИ відбулися в суботу, 17–ro травня 1988 р. в Лос Анджелес. 
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Горем опечаленій Родині ПОКІЙНОГО складає найщнріші співчуття 

УПРАВА 

Гарвард — стимул до науки, 
яка стає життям 

„How many roads a man 
must walk, before they call 
him a man?" На скільки IIH– 
тань має відповісти молода 
людина, народжена на jeM– 
лях широкого вільного СВІ" 
ту, щоб збагнути, що її KO– 
ріння засаджені деінде? CKJ– 
льки доріг мусить та моло" 
да людина пройти, щоб 30a– 
гнути, що ті кіріння вона 
мусить пізнати, полюбити, 
шанувати і на них будувати 
власне життя, якщо вона 
дійсно в бутті хоче знайти 
щастя? 

Технічні інформації — 
про адміністраторів, дирек" 
торів, про статистики, npor– 
рами викладів, конференції, 
кіна, події Українськогї Tap– 
вардської Літньої Школи — 
описані в статті „В TapBap– 
дській Літній Школі навчао 
ться 56 студентів" („CBO– 
бода". lO–ro липня 1986). 

Позичаючи думки Баба 
Діайлана, ставлю глибші 
питання на початку моєї 
статті, щоб вказати на rono– 
вну причину, чому бІЛЬ' 
шість студентіь приїхали на 
цьогорічну Українську Tap– 
вардську Літню Школу. 

Мав я нагоду говорити з 
більшістю студентів і так як 
для мене, так і для них — 
Гарвардський Університет 
є ще одною дорогою, якою 
вони прямують до сучасно" 
го і минулого, не завжди 
знаного, свого народу. Всіх 
нас таких зЧхалося 56 cry– 
дентів, що пожертвували 
повні вісім тижнів вакацій із 
–3a „великого бажання B4H– 
тися мови" для „пізнання 
своєї спадщини", „різних 
культурних аспектів УкраЬ 
ни", літератури, історії, Ki– 
номатографії і т. д. 

Для цього Гавард стоїть 
в дуже доброму положенні. 
„Тут багато спеціялізова" 
них людей, які можуть про 
це мене навчити, як ніде 
інде. Багато молодих yKpa– 
їнців, загально мого віку, і 
це все мені приносить рОДИ" 
нне почуття і дійсне ВІДЧУТ" 
тя, що це значить бути yKpa– 
їнцем" — сказав Марко Дов 
ней з Мілвокі, Віскансон. 
Він далі продовжує про 
свою підготовку і про ДІЙ" 
сність, яку він застав: „Я 
вже від давнього часу хотів 
прибути сюди і я себе ПСИ" 
хологічно до того ПрИГОТО" 
вляю. Це було моє рішення, 
я сам за це заплатив. Коли 
прибув сюди, моє знання 
мови було мінімальне, Te– 
пер можу відчути цю мову 
– через граматику, po3Mo– 
ви, вправи можу вживати 
те, що навчився". 

Василь Шкрсд з Виппані, 
Н. Дж., сказав: „Тут тяжко, 
багато роботи, але не є це 
неможливим. Я дуже 6ara– 
то навчився за той час, що 
вже тут. Це теж зміцнило 
бажання ще більше nomn6– 
лювати моє знання". 

Не марна слава Tapeap– 
лу. Дійсно ніхто не вийшов 
звідси, не зіпрівши порядно 
над книжкою. „Тут ти 3yc– 
трічасш людей, які дійсно 
знають, про що вони roeo– 
рять. які с професорами. nH– 
сьменниками, політиками; 
масні нагоду їх слухати, 
бачиш кіна – тут все CKOH– 
центрованс. мені тільки 
треба їсти, спати і думати 
іЮ”українському і це роблю 
і я задоволений" (Марко). 

Український Інститут в 
комплексі Гарвардського 
Університету с ще одним 
фактором, який приносить 
багато корнети студентам. 
Тільки подумати про п'ятн" 
мїльйоновий комплекс rap– 

вардської бібліотеки, про 
Острозьку Біблію, яка в ній 
знаходиться і заховується 
як дорогоцінний скарб, rio– 
дивйтися на тисячі студеН' 
тів, які так як ми приїхали 
вглиблюватись в морську 
глибину книг. Сісти собі на 
травнику гарвардської охяр" 
ду, подивляти ту святиню 
науки, чи може з ким nopo3– 
мовляти, сконфронтува" 
тись думками, запізнатися. 
Лінгвістична лябораторія 
теж не одному придалася . 

А що сказати про COHIH– 
льнс життя довкруги уні" 
ВерСИТету, Про рІЗНІ МОЖЛИ' 
вості тіловиховання, enpa– 
вляння спортів, про гарний і 
спокійний Кеймбридж і про 
Гарвард Сквер, а звідси 
пряма лінія підземки до 
Бостону. Василь каже: Фан" 
тастичне є це, що можеш 
жити з іншими українській 
ми студентами на тому ca– 
мому поверсі. Я пізнав ЛЮ" 
дей зі всіх сторін. Гарне, 
миле життя. Я тепер po3y– 
мію більше". А Марко ДО" 
д а с „Я думаю, що це наД" 
звичайний досвід. Я ще HI– 
коли не був в такій ситуації, 
я ніколи не жив у гуртожИ" 
тку. Є й погані сторінки, бо 
декотрі не вміють спільно 
жити, однак, добрі справи 
набагато перевищають no– 

тані". 
Данило Даревич з TopoH– 

то розповів: „Ми, nanpuK– 
лад, мали розмову на тему, 
чи повинні бути мішані no– 
дружжя. бо є одна дівчина, 
що має англійського хлоп" 
ця. І ми рішили, що якщо 
вдасться зукраїнізувати цмь 
го хлопця — це „файно". 
Але ми теж рішили, що це 
дуже тяжко, треба сильно 
працювати і це майже немО" 
жливо"... 

Різні студенти, різні ідеї, 
різні рівні – від тих, що 
закінчили рік коледжу до 
докторантів, від тих, що не 
знали „ані бе, ані мс" no–yK– 
раїнському промовити, до 
ТИХ, ЩО перШОрЯДНО ВОЛО" 
ДІЮТЬ рІДНОЮ МОВОЮ — ОД" 
ним і другим Українська 
Гавардська Літня Школа 
приносить щось нового , 
щось корисного, стимулює 
до дальшого навчання. Ko– 
жний знайде, що потребує в 
різних курсах – хто полЮ" 
бить мову, хто літературу, 
хто історію. Товариське 
співжиття з професорами 
до цього сприяє, вони BHMa– 
гають багато, заохочують 
студентів, щоб і вони від 
них вимагали, що й студен" 
ти роблять. „Контакти з 
учителями і професорами є 
дуже близькі і на товарись" 
кому рівні — завжди MO– 
жеш до них звернутись" 
(Василь). „Студенти cep8o3– 
но вчаться, професори дуже 
тиснуть" (Данило). „ЦестИ" 
мул до науки, яка стає жит" 
тям" (Марко). 

От так переглянувши дег 
які інакші аспекти цьогоріЧ" 
ної Української Гарвардсь" 
кої Літньої Школи, немає 
нам іншої можливої кінцС" 
воі формулі, як заохотити 
тих українських і нсукраїН" 
ських студентів, які хочуть 
глибше пізнати українську 
культурну спадщину, iHTc– 
ресуватися і приїжджати до 
Гарварду. Цс найкраще я 
зроблю, передаючи слова 
Василя і Данила:.,Я дефіні" 
тивно приїду наступного 
року, інші цс саме roeop– 
ять" (Василь). ..Я абсолют" 
но заохочую всіх сюди npn– 
їжджати" (Данило). 

Михайло Димид 

t 
Ділимося сумною вісткою з Приятелями 1 Знайомими, 

що в суботу, 26–ro липня 1986 р. у Лос Анджелесі, Каліф., 
відійшов у Вічність на 98–My році життя 

бл. п. 
fl–p СТЕПАН КІЗИМА 
заслужений Патріот ще і студонтсьхнх своїх літ в поборкь 
ванні. закоріненого тоді в Галичині, москофільспм, 8KTHB– 
ний член українського руханкоаого Товариства „Сокігн 
Батько", співосиовник першої иа землях Західної України 
слортової дружини під назвою лУкраїна" 190677 pp., учас 
ник Визвольних Змагань Української Галицької Армії ',а 
Вільну, Незалежну І Соборну Українську Державу, бувший 

суддя І громадський діяч в місті Стрий, Зах. Україна 
Дуже люблений І до самовідречення для свові родини 

трудящий Батько, ДІдо І Прадід. 
Моліться за його праведну душу. Нвхвй Покійний з Bo– 

гом спочивав І нехай буде йому Вічная Пам'ять. 
Дочці Покійного Оксані, її мужеві ОрестсвІ Зозуля 1 uh 

лій Родині наше глибоке, щиросердечне співчуття. 
Замість квітів на могилу Покійного складаємо даток 

для Наукового Товариства їм,Шевченка „ І50 00 
І на Український Вільний Університет 150.00 

Найближчий друг Покійного 
СТЕФАН ЦИМВАЛА 
І дочка ЄВГЕНІЯ . – ' 



Ч. 160. 

ЗМІНА АДРЕСИ 

Д о А д м і н і с т р а ц і ї , . С в о б о д и " 

ЗО M o n t g o m e r y St ree t ш Jersey City, N .J . 0 7 3 0 2 

Прошу змінити мою адресу: 

„ С в о б о д и " Q „ У к р а ї н с ь к о г о Т и ж н е в и к а " Q 

„Веселки" О 
Моя СТАРА АДРЕСА була ' 

Число Відділу (якщо член УНС) 

Ім'я і прізвище Л „. 

Адреса 

Моя МОВА АДРЕСА таке: 

Ім'я і прізвище 

Адреса 

На зміну адреси проситься 
ОБОВ'ЯЗКОВО ДОЛУЧИТИ 11.00. 

Увага! У ВИДАВНИЦТВІ Увагг 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

СВОБОДА 
появилася вже друком монументальна збірка 

літературних оцінок 

fl–pa Луки Луцева 

ЛІТЕРАТУРА і ЖИТТЯ 
Книжка у твердій темній полотняній обгортці з золотими ni– 
терами більшого формату, має 480 сторінок і охоплює повне 

півстоліття (192S–1975 рр ) 

Література і життя, це дійсно монументальний твір, а а ньому 
бібліографія, оригінальні статті і рецензії про: 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. ІВАНА ФРАНКА. ОЛЬГУ КОБИЛЯН" 
СЬКУ. БОГДАНА ЛЕПКОГО. ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА. BOHO– 
ДИМИРА ВИННИЧЕНКА. ВАСИЛЯ ПАЧОВСЬКОГО. MAP– 
КІЯНА ШАШКЕВИЧА. ТИМОТЕЯ БОРДУЛЯКА. OHEKCAHfl– 

РА КОРНІЙЧУКА. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА і ВОЛОДИМИРА 
СОСЮРУ 

Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 
б'Н) стейтового податку 

Напежність платна лише в амер долярах S20 00 
Замовляти – порто Si 00 

S V O B O D A BOOK STORE 
30 Montgomery Street – Jersey City, N.J. 07302 

ЮЯВб)Ф 

Комітет Оборони Української Спадщини 
та 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

закликають Вас 

СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ 
на його працю та акції для 

1 П о ш и р ю в а н н я п р а в д и п р о У к р а ї н у 
2. П о б о р ю в а н н я о ч о р н ю в а и н я т а з н е с л а в л ю " 

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

Пожертви просимо пересилати чеками, або noiu– 
товими переказами на: 

Ukrainian Heritage Defense Fund 
c7o U k r a i n i a n N a t i o n a l A s s o c i a t i o n 

3 0 M o n t g o m e r y St ree t . Je rsey C i ty , N .J . 0 7 3 0 2 
враз із виповненим вироком цього заклику 

Просимо подати суму пожертви, своє ім'я, npia– 
вище та адресу і У 

Сума пожертви S 

ок 
ім'я та прізвище1^ 

число дому, вулицр F1 
місцевість стеит поштовий код 

W з 
КАРПАТСЬКИЙ ЛЕЩЕТАРСЬКИЙ КЛЮБ в НЮ ЙОРКУ 

влаштовує з доручення 
УКРАЇНСЬКО! СПОРТОВОІ ЦЕНТРАЛІ АМЕРИКИ І КАНАДИ 

ТЕНІСОВІ та ПЛАВАЦЬКІ ЗМАГАННЯ 
в днях 2d, ЗО, 31–ro серпня та 1–ro вересня 1986 року 

(Labor Day Weekend) 

на кортах СОЮЗІВКИ 

ТЕНІСОВІ ЗМАГАННЯ 
ЗА ІНДИВІДУАЛЬНІ ПЕРШОСТІ 

УКРАЇНСЬКОЇ СПОРТОВОЇ ЦЕНТРАЛІ 
АМЕРИКИ і КАНАДИ на рік 1986 

І З А Ч А Ш І 

УНСоюзу , Союзівкн, Свободи, (в тому пропам'ятна 
чаша Інж. Б. Рака) , Українського Тижневика 

і n–Hl МарП Д у ш н и к 

та грошові нагороди 
в поодинокій грі: 

ЖІНОК І ЖІНОК (35 р. І вище), ЧОЛОВІКІВ, МОЛ., CEHb– 
ЙОРІВ (3544), СЕНЬЙОРІВ (45 і 55 p.), ЮНАЧОК, ЮНАКІВ 

(18. 16. 14. 12 І нижче р.) 
Згопошенмя до змагань враз із вписовим по S15 00 приймає 

MR. ROMAN RAKOCZY. Sr 
158 Manor Avenue, Cohoes, N.Y. 12047 

до 22–ro серпня 1986 p. Зголошення одержані після 22–ro 
серпня не будуть взяті до уваги турніровою комісією 

ТУРНІРОВА КОМІСІЯ: 
Р. Ракочий, ст., 3. Сиилмк, Ю. Савчак, a–p 3. Матківський. 

' О. Кизик, О. Попович. 

П О Р Я Д О К З М А Г А Н Ь : 

П'ятниця, 29–ro серпня – год 100 по лол на Союзівці 
елімінаційна 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 СОЮЗІВЦІ 

ьша рунда юначок (асі групи), сеньйори (35 р. 145 р ) та 
жінок. Год. 8:30 рано а Ню Попи, l–uia рунда чоловіків. 
Год 10'ЗО на Союзівці l–uta рунда юнаків (асі групи) год 
Ю 30 в Ню Полц: турнір переможених. Год. 3:30 по лол. 
на Союзівці l–uia рунда сеньйорів (55 р.) 

час та місив дальших змагань назначить провідник BMB– 
гамь Р Ракочий. ст 

Змагуни групи чоловіків, вильосовані до елімінаційної 
руиди на п'ятницю, які на зможуть приїхати в цей дань, як 
рівнож ті. що відпадуть а елімінаційних, можуть змагатись в 
а групі переможених t 

З уваги на короткий час турніру та валика число учвС" 
никіа. змагуни можуть голоситись тільки до одної конкураи' 
ціі. яку зазначать точно на реєстраційнім листку 

на басейні СОЮЗІВКИ „ 
Субота, 30–ro серпня 1986 року 

о год. 11ЧЙ вранці 

ПЛАВАЦЬКІ ЗМАГАННЯ 
за ПЕРШОСТІ УСЦАК”У та за ТРОФЕЇ 

і НАГОРОДИ УНСоюзу 

у слідуючих конкуронціях для хлопців і дівчат 

B–10 – 1112 років 

–r 

25 м. – довільним 
50м. – довільний 
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 – грудним 
50 м – метеликом 
100 м. – змінним 
4 х 50 м. гінці – довільним 

15 років 1 вища 

50 м – довільним 
100 м – доаільикм 
50 м – горілиць 
50 м – грудним 
50м. – метеликом 
100 м. – змінним 
4 х 50 м гінці – змінним 

Змагуни (–KH) можуть брати участь у 3–OK індивідуальних 
конкуронціях і один раз в ГІНЦЯХ 

Згопошення до змагань приймається в суботу. ЗО cepn– 
ня. від години 9 ЗО ранку над басейном Вписове S2.00 від 
особи 

Провід змагань РОМАН СЛИЖ. ОЛЕСЬ НАПОРА, 
ЮРІЙ ГРАБ. ХРИСТИНА КУШНІР. ІРЕНА СЛИЖ. МАРКО 
КРИШТАЛЬСЬКИЙ. БОГДАН І ІВАННА ЯЦІВ. МАРІЯ BO– 
КАЛО 

У змчганнях можуть брати участь змагуни (–KH). ЯКИХ Тва є членами УСЦАК. 

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЛИСТОК – ДЛЯ ТЕНІСУ ТІЛЬКИ 
ПРОСИМО ВИТЯТИ та ВИСЛАТИ РАЗОМ З ОПЛАТОЮ S15 00 

(Зголошення без описового не приймається) 

1 Ім'я і прізвище 

2 Адреса (пО”англійськи) 

3 Телефон о 

4 Дата народження 

5 Конкуренція та група в якій 

змагунхоче брати участь 

6. Клюбова приналежність 
Чеки виставляти на KLK. American Ukrainian Sports Club 

Х 

Юрій Пундик 
Збірка вибраних статтей 

„У ПОЛУМ'Ї ДРУЖНЬОГО 
СЛОВА" 

Появилася збірка матеріялів зібраних Дружиною Покійного 
МАРІЄЮ ПУНДИК, 

впорядкована АМАТОЛЕМ ДОМАРАЦЬКИМ, 
у Видавництві „Українського Слова" в Парижі, заходами 

Світової Координаційно! Рвдн ЮНО. 
Збірка покаже читачеві, наскільки міркування Юрія Пун" 

дика не втрачають своєї ваги і в.сучасну пору, не зважаючи 
на відносно віддалений час між їх написанням і появою, та є 
постійно актуальні: –4"" ^ 

– в потребі безперебійного усучаснювання української 
попітичної думки; ' „ D w , 

– на тешу речової аналізи нашого ближчого чи дапьшого 
ІЛИНуПОГОІ ..OUG 

– у допомозі тим. які борються а Україні; 
– відносно взаемновідносин між трьома віткамиукраїН' 

ського націоналізму 1 Шкучої потреби да ти їм достойні PBM– 
ки; 

– у розгляді ідеинні'запожень української пюдини; 
– на тему моподї,^іРЬуспіпьного ставання та обов'язків 

у своєму довкіллі і вкраїнській громаді; 
– у насвітпюванні гиодвй і явищ. 

448 стОр?Щгку. – Ціна 20.00 доп. 
Мешканців стейту ЬюЛжерзі зобов'язує 6ЧЬ стейтового 

ь м р п о датку. 

ПРЕЗИДЕНТ УГАНДИ Йовсрі Муссвені. відвідуючи 
Лівію, хвалив лідерство тамошнього диктатора IIO.IKOBHII– 
ка Муаммара Каддафі і дякував тій країні за допомогу 
його партизанським відділам здобути перемогу над 
урядовими арміями після п'ятирічної громадянської війни. 
Таким способом стало відомо, – кажуть політичні 
спостерігачі, — що Лівія і в Уганді вмішувалась до 
внутрішніх справ тамошньої країни і своєю фінансовою 
допомогою й допомогою зброєю може навіть псрсрішила 
висліди боротьби в користь партизанів. 

М М М М М М М М И М М М М М М І І М М М ^ 

П Р И Г А Д К А 
Книжка це найкращий дарунок на різні нагоди – свята 
у родини, ім'янини, ювілеї тощо. 

Книгарня „СВОБОДИ" пригадує читачам, що має ЩІ 
на складі невелику кількість книжок на мистецьк 
теми. 

НЕ ГАЙТЕСЯ ІЗ ЗАМОВЛЕННЯМ! 

Надія Сомко: СКУЛЬПТУРА І МАЛЯРСТВО. Монографія 
Вид.: АСОЦІАЦІЯ Діячів Української Культури. Вступ і підписи 
під Ілюстраціями українською і ангпійською мовами. 
Стор. 44 і .34 Ілюстрації. Тверда обкладинка. 
Розмір: 8 374" Х 11 174" Ціна: 18:00 дол 

Микола Нвділко: МОНОГРАФІЯ: 60 кольорових репродукцій 
біографічні дані, показник прізвищ, тексти й ін. українською 
мовою; резюме мовою англійською. Вид.: УВАН у США. 
Crop. І83. Тверда обкладинка. 
Розмір: 8 172" Х 8 172" Ціна 25.00 дол 

Григорій Крук: СКУЛЬПТУРА. Вид: Український Вільний 
Університет: Вступне слово – фон Жан Кассу; уведення – 
фон Іза Бавер. Тексти, писти. іпюстрації й ін. виключне 
німецькою І англійською мовами. Стор. 180. Тверда об 
кладимка. –^ ,^ ,^ 
Розмір: 8а Х 12" Ціна: 28.50 дол 

Надія Сомко – Сергій Макаренко: МАЛЮНКИ”ПОРТРЕТИ 
Тексти і підписи під ілюстраціями у двох (укр. і англ.) мовах 
Тверда обкладинка. 
Розмір: 8" Х 12 174" Ціна: 16.00 дол 

Фундація Українського Канадського Мистецтва в Торонто 
Канада видала 1982 р. Каталог із Світової Виставки У країн 
ських Мистців. Тексти і біографічні дані окремих мистції 
подані укр. і англ. мовами: підписи під ілюстраціями 
знімками – мовою ангпійською. Стор. 110. Тверда І м'які 
обкладинки. 
Розмір: 8 172" Х 11 174" Щиа: м.25.00 дол 

тв. 30.00 дол 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 

64k стейтового податку 
Замовляти: 

SVOBODA BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street " Jersey City. N J . 07302 

m 

:ідіни ОГОЛОШЕНЬ 
у щоденнщу „Свобода" та'у "Ukrainian Weekly" 

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

1 М и чарез одну шпальту – , 
за академії , посмертні з гадки, розшуки, подяки 1 6.00 

1 Іич через одну шпальту – 
за приватні концерти, бизнесові оголошення (забави, фестини, niK– 
ніки, бенкети, банки, продаж домів і т. д . ) 110.00 

Оголошений на І і іпальт , без огляду на їх зміст по 110.00 
за к о ж н и й ін,?і ( 1 інч ж 8 шпальт) 

Якщо до оголошення включається знімку – коштуватиме додатково: 

Фоторепродукція на одну шпальту 8 8.00 
Фоторепродукц ійне д я і шпальти 810.00 
Фоторепродукція на три шпальти ' 112.00 

Оголошення на чергове число мусить вплинути д о Адміністрації 2 дні перед 
Л О Б появою числа. 

є 
ц і н и О Г О Л О Ш Е Н Ь , в А Н Г Л О М О В Н О М У Т И Ж Н Е В И К У U K R A I N I A N W E E K L Y ' 

( Н Е Д І Л Ь Н Е В И Д А Н Н Я ) 
1 Інч через одну шпальту – 

за академії , посмертні з гадки , розшуки, подяки 1 8 00 
1 Іич через одну шпальту – 

за приватні концерти, бизнесові оголошення (забави, фестини, 
пікніки, бенкет^.4банки, продаж домів, і т. д.) 110.00 

О г о л о ш е н н я на чергове, недільне видання, мусить вплинути 
JJ до АдмІмІстрацП до П О Н Е Д І Л К А . 

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

Посвідки заплачених pt хунк(а за оголошення висилаємо тільки на спеціальне прохання. 

за: 

Now available І! 

THE GREAT 
FAMINE 
IN UKRAINE: 
THE UNKNOWN 
HOLOCAUST 

"Compiled and edited by 
the editors of 
The Ukrainian Weekly 

h Published by 
і the Ukrainian National Association 

featuring: 

;. 
f̂cDR.OMEUANPRlTSAK: Foreword і 

DR. JAMES E MACE: The man–made famine of 193233: what happened and why 
DR. MYRON B. KUROPAS: America's "Red Decade" and the Great Famine cover up 

J MARCO CARYNNYK: Nrafeolm Muggendge on Stalin's famine: "deliberate" and "diabolical" 
starvation 

І EYEWITNESS RECOLLECTIONS 

– DISSIDENTS ON THE F A M I N E ^ ^ ^ ^ ^ Г ;– '' ' ' 

Available only from SvOBODA PRESS, 30 Montgomery St.. Jersey City, N.J. 07302 
Price: 
l–9 copies : S3.00 per copy, plus Si 00 postage and handling per order 
10 19 copies S2 50 per copy, plus S2 00 postage and handling per order 
20 or more copies S2 50 per copy, plus S3 00 postage and handling per orde 

ALL ORDERS MUST BF PRFPA1D MAKE CHECKS PAYABLE TO SvOBODA PRESS. 
в Ш в Ш в Ш в Ш в Ш в Ш в Ш в Ш Н в я Я в Ш в Ш в Ш в Ш Н 

Вступайте 
в члени УНС 

^ІЖЬ 
^іТлаїнінгїТеші 

?6 First Avpnur 
Tel (?l?) 473–3550 

Ne і York N Y T0O09 
ВЕЛИКИЙ ВИБІР вовняних – 
різних ХУСТОК та матеріялів. 

ДЕШЕВІ ЦІНИ! 

Є SKKYKК Є 

^ Ukra in ian 
Restaurant 
О Caterers 

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

212–533–6765 
– PRIVATE ГАвгіи – 
Chrittenlnfi – Qfidujooni 

Showcn – Wtddinfi 
Annittrunei 

Mittinti and WiMt 

НА П Р О Д А Ж 

ХАТА на ПРОДАЖ 
у Ст. Петербурзі. Фп 2 спальні, ен 
тальня, їдальня. Fl room, центр, 
огрів, і охолод Чиста приємна OKO– 
лиця. 2 бл від укр церкви S52.000 

Низькі такси Tel (813) 868–5478 
або (914) 5288984 

^ F U N E R A L D i R E C T O R S ” 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRON)( BROOKLYN 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

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

(212) 6742568 

LYTWYN fc LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey 
Також займаємося похорО" 
иами на цвинтарі в Бавид 
Бруку і перенесенням TniM– 
них Останків з різних країн 

Світу 

UN10N FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 

(corner Stanley Terr) 
UN10N. N 7 07083 

(201) 964 4222 


