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Л^лня УГГ 
заповідається добре 

Нюарк, Н.Дж. – Речник 
організації Американці в 
Обороні Людських Прав в 
Україні (АОЛПУ) повідом" 
ляє, що зустріч і прийняття 
для вшанування Українсь^ 
кої Гельсінкськоі Групи (У 
ГГ). заповідається дуже yc– 
ПІШНО. ЦЯ ЗУСТРІЧ, ЯК ВІДО" 
мо, відбудеться у ВашінгтО" 
ні в будинку Сенату ім. Дир" 
ксена, кімната ч. 562, у BIB– 
торок, 23–ro вересня від 
години 5–oi до 7–oi вечора. 
Члени Конгресу ЗСA nocTa– 
вилися дуже прихильно до 
запрошення на зустріч. 

Законодавці повідомили 
Божену Ольшанівську, дікь 
чу голову АОЛПУ. що вони 
і їхні асистенти прибудуть 
на зустріч. З сенаторів npH– 
будуть: Алфонс Д'Амато, 
Карл Левин, Клейборн 
Пелл, Деннис ДеКонсіні, 
Билл Бредлі, Пол Саймон. 
Ден Квейл, Пол СербеЙнс. 
Інші сенатори делегують 
своїх асистентів. 

Конгресмени, які прий" 
няли запрошення це: Стів 
Бартлет, Вілліям Брумфілд 
Вілліям Дікінсон, Роберт 
Дорнан, Джордж Ґскас, Ге 
нрі Ґонзалез, Билл Ґрін, 
Ненсі Джансон, Роберт Jla– 
гомарсіно, РеЙ МекҐрет, 
Рой Ровленд, Джералд Co– 
ломон, Джордж Вортлі, Ґас 
Ятрон, Роберт Янг. Числен 
ні конгресмени зтолосили 
присутність їхніх асистеН" 
тів. 

Це прийняття є кульмі" 
наційним пунктом в акції 

рівнобіжних резолюцій 
обох палат Конгресу з напь 
ди !0–oi річниці заснування 
УГГ і апелю до совєтського 
уряду виконати постанови 
Гельсінкськнх угод, які 6y– 
ли підписані 35 державами. 
Правдоподібно того caMO– 
го дня відбудеться переслу" 
хання резолюцій ч. 154 в 
сенатській Комісії закор' 
донних зв'язків, яка вже має 
35 спонзорів. Резолюція 
Палати Репрезентантів Ha– 
раховує тепер 156 спонзО" 
рів. 

Серед гостей, які звели' 
чають зустріч будуть Ніна і 
Святослав Караванські і 
Надія Світлична, члени УГТ 
ЧлеН”Основник ген. Петро 
Григоренко не зможе npH– 
бути через хворобу. 

Офіційним представни' 
ком Українського НароД" 
ного Союзу буде головний 
радний Евген Іванців. 

Промовцями на зустрічі 
будуть головні спонзори 
обидвох резолюцій: конгес 
мени Ятрон і Брумфілд і 
сенатори Д'Амато і ДеКон 
сіні. Майстром церемонії 
буде правний дорадник AO– 
ЛПУ адвокат Теодор Po– 
манков, посадник міста Бер 
клі Гайте, Н. Дж. 

Зустріч є відкрита для 
всіх і всі є запрошені. За 
інформаціями звертатися 
до діючої голови АОЛПУ 
Б. Ольшанівської на число 
телефону (201) 58N50OO 
вдень і 373–9729 вечором. 

Ю. Куляс призначений членом 
Американської делегації на 

конференцію у Відні 
Вашінгтон. ^ – ДержаВ" 

ний департамеНт повідомив 
адвоката Юліяна Е. Куляса 
з Чикаго, що на рекоменда" 
цію з Білого Дому його 
призначається на громадсь' 
кого представника до уря" 
дової американської деле" 
гації на Конференцію Bc3– 
пекн і Співробітництва в 
Европі, що відбуватнметЬ' 
ся у Відні, Австрія. Конфв" 
ренція почнеться 4–ro листо 
пада ц.р. і в ній братимуть 
участь 35 держаВ”Членів. 

Американський a.M6aca– 
дор Воррен Зіммерман oco– 
бисто подзвонив Ю. КуЛЯ" 
сові і погратулював йому з 
приводу призначення до 

грутга^ кажучи, що BiH–vWr 
же вдоволений, що Куляс 
прийняв цей пост", і він, 
амбасадор, очікує успішної 
співпраці з ним: „Я знаю, 
що ваш вклад праці в наші 
спільні зусилля буде знаЧ" 
ний і корисний", — сказав 
амбасадор. 

Адвокат Ю. Куляс, BH3– 
начний амернканськО'укра" 
їнський громадський діяч, є 
активний на форумі oGopo– 
ни людських прав і дуже 
визначився як легальний 
оборонець голосної в AMC– 
риці справи Володимира 
Половчака та в справі рЯ" 
тунку моряка Мирослава 
Медвсдя. 

Д'Р В. Михайлів переобраний 
головою УВФонду 

Лігайтон, Па. (ВП). – У 
суботу, 30–ro серпня ц.р. тут 
на Оселі ім. Олега ОльжИ" 
ча, відбувся ІО”НЙ З'їзд YK– 
раїнського Визвольного 
Фонду в ЗСА. 

З'їзд проходив у діловій і 
дружній атмосфері та nepe– 
обрав сеньйора УкраїнськО" 
го Націоналістичного Руху 
Д”ра Володимира Михай" 
ліва головою. 

З'їздом проводила npc– 
зидія в складі : Павло Ro– 
рожинський, предсідник, 
Петро Войтович, заступник 
предсідника. і мгр Іван Cre– 
бельський. секретар. У з'ЇЗ" 
ді взяло участь 30 делегатів, 
18 членів Управи, Контроль 
ної комісії і Товариського 
суду і 10 гостей. На з'їзд 
наспів привіт від голови 
ПУН Миколи Плавюка. 

Про діяльність УВФ за 
останні два роки звітували: 
голова Д”Р В. Михайлів і 
фінансовий референт OMC– 
лян Суховерський. 

Український Визвольний 
Фонд (One Penny Fund) с 
братньою організацією ОД 
ВУ і належить до системи 
Ідеологічно Споріднених 
Націоналістичних Opram– 
зацій (ІСНО), а також до 
СКВУ. УАКРади. ЗУАДК і 
Крайового Комітету l000– 
ліття Християнства в Украї 
ні. УВФ мас свої відділи і 
делеґатури по всій країні і 
його членство бере активну 
участь в громадській і noni– 
тичній праці. Однак OCHOB– 
не його завдання – це збИ' 
рання фондів на фінансуван 
НЯ ПОЛІТИЧНО”ВИЗВОЛЬНИХ 
акцій. Джерелом фондів є 
систематичні або спорадич" 
ні пожертви членів ОДВУ і 
братніх організацій. CHMna– 

тиків і українського патрі" 
отичного громадянства. То 
чні списки жертводавців 
помішується регулярно у 
,,Звітному Листку"БюлетЄ" 
ні УВФ" і у тижневику „Ук" 
раїнське Слово" в Парижі. 
УВФ переводить також збір 
ки на Залізний Фонд, який є 
ненарушимим фондом і з 
якого лише відсотки призна 
чується на політичнО”ВИЗ" 
вольні акції. 

П о КОРОТКІЙ І ДІЛОВІЙ ДИС" 
кусії на пропозицію голови 
Контрольної комісії мгра 
Михайла Середовича yoine– 
но уступаючій Управі a6co– 
люторію з признанням і 
подякою. 

З'їзд заслухав звіти голів 
з'їздових комісій. Сидір Ho– 
ваківськнй звітував за MaH– 
датно”верифікаційну KOMJ– 
сію, Володимир Різник за 
Резолюційну, а проф. Д”Р 
Богдан Гнатюк, голова Ho– 
мінаційної комісії, 3anpono– 
нував склад нової Управи, 
який був вибраний одногО" 
лосно: Д”Р В. Михайлів, 
голова. Ярослав Стасик, 
Д”Р Зенон Городиський, інж. 
Степан Білий, мгр І. Cre– 
бельський, Петро Дзюба, 
^вступники голови, MHpoc– 
лав Роговський – секретар, 
О. Суховерський, фінансо" 
вий референт, інж. Михай" 
ло Нич, Іван Яремчук, Ba– 
силь Марущак, Осип Серна. 
Мирон Лучанко, вільні чле" 
ни; мгр М. Ссредович 040– 
лнв Контрольну комісію, а 
членами с: Роман Крупка, 
інж. Петро Байбак, ВолО" 
димнр Проник, П. ВойтО" 
вич. 

Відспіванням національ" 
ного гимну закінчено з'їзд. 

ПРИХОДЯТЬ ТРИВОЖНІ 
ЛИСТИ З КИЄВА 

Ню Йорк (ЗП УГГ). – 
До недавніх емігрантів з 
Києва прийшов лист від 
РОДИНИ ІНТеЛІҐеНТІВ В СТОЛН" 
ці України. Родина склада" 
ється з шістьох осіб. Влітку 
мало народитися дитя, про 
долю якого невідомо. BHH– 
зу подаємо уривки з листа. 

„...Як ми живемо? На це 
питання відповісти важко, 
бо ми самі про себе нічого 
не знаємо, а саме: скільки 
ще лишилося нам прожити, 
що з нами діється і як далі 
жити. Інформації з приводу 
того, що трапилось, жадної 
Почуваємось слабо, але ми 
і раніше слабували... 

Основна проблема – хар. 
чування. Я не купую ніякої 
зелені, хоча в магазинах 
всього повно. Молока не 
п'ємо від початку травня. 
Зрідка купую сир. їмо eep– 
мишель, стару картоплю, 
яка вже кінчається. А що 
далі? У мене ввесь час 6o– 
лять ясна, тече кров з них, 
хитаються зуби. Молока в 
порошку нема, про згущене 
і не мріємо. Як жити — не 
знаю. З Києва 2–16–ro 4epB– 
ня було вивезено дітей l–7 
кл. (7– 14 років) на 45 днів, 
тепер вони мали поверта" 
тись, але є розпорядження 
лишити їх там, де є тепер (в 
межах України) ще на 45 
днів. 

Найстрашніш відсут" 
ність інформації, і взагалі 
на цю тему вже ніхто не 

говорить. Вчора я зайшла в 
овочевий магазин, двнлюсь 
– малина та така гарна — 
а продавщиця знайома, – я 
питаю: „Звідки ягоди? — 
вона мені моргає: „З OJK– 
си". а коли люди вийшли 
говорить: „Не беріть ні в 
якому разі, бо малина З”ПІд 
Києва". А люди беруть... 

Село Нові Шспеличі 3Ha– 
ходиться в 4 км від ПрНП'Я" 
ті. Вивезли людей 6–7–ro, 
травня, тобто через 10 днів. 
Це те, що я знаю напевне. З 
цього села людей вивезли в 
Бородянський район, no– 
вертати назад не будуть, 
СеЛО б у д е ЗННЩеНе, КОЛНШ" 
НІМ ЖИТеЛЯМ ДОЗВОЛеНО ВЗЯ" 
ти одяг і ще деякі необхідні 
речі, а зараз вирішується 
питання,— де будувати нові 
Н”Шепеличі. 

Всі засоби інформації 
закликають нас не піддавав 
тись паніці, вести звичай" 
ний спосіб життя, навіть 
купатись, запалюватись і 
т.п. Вживати в їжу всі npo– 
дукти, які є в магазинах, 
ХОЧ . ВІДОМО, ЩО ВОНИ СНЛЬ" 
но радіоактивні. А куди нам 
дітись? Говорять , ніби з 
Києва вже виїхало 150,000 
чоловік. А може ви нас прнй.' 
мете? Про те, як хочеться 
побачити вас всіх, словами 
не скажеш, бо нема таких 
слів, які б передали наш 
сум. нашу тугу за вами, 
нашу пам'ять про вас і все 
те, що в'яже нас з вами..." 

Розповсюджуються чутки 
про замах на М. Горбачова 

Ню Йорк. – Як повідо" 
мила газета . .Балтимор 
Сан", в Москві уже деякий 
часхояятіічуткв,ийгвкінц! 
серпня на генерального CCK– 

Р:таря ЦК КПСС Міхаїла 
орбачова був вчинений 

замах. 
Повідомляють, що neei– 

домий мужчина стріляв в 
М. Горбачова і в його жінку 
в Піцунді. що знаходиться 
на східньому узбережжі 
Чорного моря, на території 
Грузії. М. Горбачов з жіН" 
кою прибув туди на вілло" 
чинок приблизно l9–rocepn 
ня. Про від'їзд генералbHo– 
го секретаря газета ,.ПраВ" 
да" повідомила 20–ro cepn– 
ня. 

Одні твердять, що Ґорба" 
чов був поранений, інші 
кажуть, що той. хто стріляв 
поранив не генерального 

ескревдяд, а його жінку і 
вбив'лів(ягіохороннів. 

У відповідь на запит pe– 
нортерів. акредитованих у 
Москві, представник мініо 
терства закордонних справ 
СССР заявив коротко: „Ми 
чуток не коментуємо". 

Московський журналіст 
Віктор Луї. який часто ony– 
ЖИТЬ НеофІЦІЙНИМ ЛЖЄрЄ" 
лом сенсаційних новин, що 
продістаються зі Coerrcb– 
кого Союзу на Захід, cKa– 
зав. що знає про ці чутки, 
але зневажливо зауважив, 
що вони ходять „на рівні 
двірничих". Він долав, шо 
чутки про замахи на COBCT– 
ських керівників часто появ 
ляються л ітом, коли ті 
їдуть на в ідпочинок, і в 
обивателя виникає питання. 
ЧОМу ВОНИ ДОВГО НЄ ПОЯВЛЯ" 
ються. 

Українка добилась успіху 
в коншесті молоді 

Філядельфія (ХЛК). – 
Минулого МІСЯЦЯ В KOHKyp– 
сі за звання „Miss Teen Pen– 
nsylvania" вибрано із 129 
учасниць Тамару Фещак з 
Філядельфії. 

Тамара Фещак цього року 
закінчила з найвищим віД" 
значенням середню npecTH– 
жову католицьку школу ім. 
Дж. В. Галагана. У школі 
протягом чотирьох років 
вона отримала 23 академіЧ" 
ні відзначення, була актив" 
ною членкою вісьмох CTy– 
дентських клюбів та прези" 
дентом трьох клюбів – дра 
матичного, реторики і napa– 
меди'.ного – та членом 
редколегії шкільної книги. 

Тамара — весела і мила, 
обов'язкова і працьовита, с 
членкою Пласту, відбула 
ряд юнацьких таборів, с 
членкою групи бандуристів 
школи св. Миколая і TBH– 
цювальної групи цієї UIKO– 
ли. Вона почала цього року 
університетські студії З ДІ" 
лянки біології в спеціяльній 
програмі відзначаючих CTV– 
дентів при Темпл універси" 
теті. 

Крім звання „Miss Teen 
Pennsylvania", Тамара OT– 
римала друге місце в KOH– 
курсі слова, друге місце в 
персональній комунікації та 
четверте місце у формаль" 
ній частині конкурсу. TaMa– 
ра також одержала різного 
роду стипендії та ряд Haro– 
род. 

Т. Фещак рівнож мас успі 
хи в ділянці моделювання, 
отримавши цього року вже 
два відзначення. 

Від 25–ro до 30– го листсь 
пада ц.р. відбудеться даль" 

Т. Фещак 

ший шлях конкурсу на зван 
ня „Miss Teen America", в 
якому Тамара Фешак візь" 
мс участь як репрезентанТ" 
ка Пенсильваніі. 

В. МОРОЗ 
ДОПОВІДАТИМЕ В 

КЕРГОНКСОНІ 

Ксргонксон, Н. Й. – ia– 
ходом місцевого 89–ro Bia– 
диіу Союзу Українок AMC– 
рики відбудеться в суботу. 
27–ro вересня ц.р. в церкоВ" 
ній залі о гол. 4"ін по полул" 
ні доповідь Д”ра Валентина 
Мороза на тему: „Поезія і 
життя Ліни Костенко". 

СОВЄТСЬКА МІСІЯ 
ЗАПРОТЕСТУВАЛА ПРОТИ 

РІШЕННЯ УРЯДУ ЗСА 
Ню Йорк. – Офіційні 

представники совєтської 
місії до Організації Об'сД' 
наних Націй заявили Kopec– 
пондентам, що вони o6ypc– 
ні рішенням Адміністрації 
президента Роналда Регена 
„видворити" із ЗСА 25 wn– 
ломатів і працівників місії, 
які, як відомо, повинні no– 
КИНуТИ ТерИТОрІЮ З'СДНЗ" 
них Стсйтів Америки Haft– 
далі до i–ro жовтня цього 
року. 

Речник місії Валентін Г. 
Карімов, головний дорадь 
ник, заявив в телефонічнО" 
му інтерв'ю з кореспондсн" 
том щоденника „ Н ю Йорк 
Тайме" , що „ м и будемо 
протестувати, але я не знаю 
де і в'якій формі". Очевнд" 
но, місія не може зайняти 
становища поки не отримає 
виразних інструкцій від Mi– 
ністра закордонних справ 
Едуарда Ше ва р дна дзе. який 
тепер перебуває в Ню Hop– 
ку на сесії Генеральної асам 
блеї ОН. але щоб якусь фор" 
му протесту скласти також 
сам Шеварднадзе мусить 
засягнути опінії в Кремлі. 
Зрештою Карімов навіть 
признався, що рішення Уря 
ду ЗСА „студіюють в MOCK– 
8І". Копію цього рішення 
доставив до совєтської місії 
амбасадор ЗСА до Об'една" 
них Націй Вернон Волтерс 
особисто, який передав Bia– 
битку цього зарядження 
також генеральному ccKpe– 
тареві ОН Гавіє Перезові 
дС”Кусярові разом з noi– 
менним списком диплома" 
тів. які повинні виїхати до 

кінця цього місяця до CC– 
СР. 

Совєтський амбасадор до 
ОН Александер М. БслонО" 
гов, зустріся в середу, !7–ro 
вересня, з Г. дс'Куеяром і 
передискутував з ним BHMO– 
гу Адміністрації ЗСА. На 
запитання кореспондентів 
чи він може подати до BUO– 
ма список дипломатів „BHA– 
ворсних" Урядом ЗСА, Bc– 
лоногов відловів, щоб вони 
звернулися з цією справою 
до американців. 

Політичні спостерігачі не 
виключають, що ця справа 
буде предметом розмови 
між міністром закордон" 
них справ СССР Е. ШеварД" 
надзе і генеральним ceKp:– 
тарем ОН. призначеної на 
вівторок. 23–ro вересня. 

Покищо не відомо, як pe– 
агуватиме Москва на BHMO– 
гу Адміністрації ЗСА. Як" 
що кремлівські лідери ni– 
дуть слідом Вашінгтону і у 
відплату викинуть певну 
кількість дипломатів ЗСА, 
то всякі розмови ШсварД" 
надзе з Куеяром чи навіть з 
державним секретарем ЗСА 
Джорджом Шулцом нічого 
не допоможуть. Не можна 
виключати, що росіяни cra– 
витимуть цю справу на no– 
рядок денний Генеральної 
асамблеї і захочуть винести 
засуджуючу резолюцію, 
але й ця форма їм не допо" 
може, а тільки ускладнить 
американсько”совєтські від 
носини. які в останньому 
часі почали були поправля" 
тись, – кажуть дипломати 
в ОН. v 

ЗСА підтримують Філіппіни 
": BannttrroH.:^–'Ha– першШ 
зустрічі з президентомФІЛІ" 
ппін Коразон Акіно презИ" 
дент Роналд Реген 3anpo– 
понував давньому COIO3HH– 
КОВІ АмерИКИ ВеЛИКу eh'OHO– 
МІЧНу. ПОЛІТИЧНУ І BlHCbKO– 
ву підтримку. 

Зустріч двох президен" 
тів тривала 45 хвилин, nic– 
ля зустрічі Р. Реген сказав 
репортерам: „З'єднані Стсй 
ти готові допомагати npe– 
зидентові Акіно в її HaMa– 
ганні створити стабільну і 
безпечну державу і також в 
її прагненні оздоровити фі" 
ліппінську економіку". 

Асистенти двох президен 
тів підписали угоду про те, 
що З'єднані Стейти АмерИ" 
ки нададуть Філіппінам ДО" 
помогу у висоті 200 мільйо' 
нів долярів. Ця сума виділЯ" 
сться додатково до вже одо" 
брсної Конгресом SOO–Mi– 
ЛЬЙОНОВОЇ ДОПОМОГИ ФІЛІ" 
ппінам. 

"' ' ^ ' п ^ в ^ м я й К Г ^ Д і ? р т Й ^ 
них з джерел, близьких до 
Білого Дому, стало відомо, 
що Р. Реген і К. Акіно не 
обговорювали долі KO.TH– 
шнього президента Філі" 
ппін Фердінанда Маркоса. 
Один урядовий чинник CKa– 
зав про Ф. Маркоса penop– 
терові газети , ,Ню Йорк 
Тайме" так: „Він є вже ЛЮ" 
диною минулого. Проблв" 
ми, зв'язані з ним, залИ" 
шнлися позаду. Нині Філі" 
ппіни мають інші пробле" 
ми". 

В четвер, !8–ro вересня, 
Акіно виступила перед 
об'єднаною сесією обох na– 
лат Конгресу. Під оплески 
сенаторів і конгресменів 
вона заявила про „новий 
початок в американськО" 
філіппінських відносинах", 
попросила підтримати її в 
боротьбі з комуністичними 
заколотниками і в боротьбі 
з 26"більйоновою 3a6opro– 
ваністю країни. 

У СВІТІ 
ПРЕСОВІ АГЕНТСТВА інформують із Сеулю, Південна 
Корея, що тамошня поліція заарештувала трьох молодих 
людей, яких підозрівають в терористичній діяльностн і 
підкладанні бомб під урядові будинки. 

КИТАЙСЬКА НАРОДНА Республіка і Ні карагуа підпи" 
сали договір взаємної допомоги. Пекін погодився aocra– 
вити до Нікарагуа більшу кількість продуктів і деякі 
товари широкої потреби на суму біля 20 міл. дол. 
Виступивши на пресовій конференції, президент Данісль 
Ортега Саавсдра, лідер нікарагуанськоі хунти, не жалів 
слів похвали на адресу ..великого китайського народу і 
його лідерів", але дав до зрозуміння, що в багатьох 
політичних і стратегічних справах сандіністи не конче 
погоджуються з китайськими лідерами. Китай, наприк" 
лад, відмовився підписати з Нікарагуа договір про 
взаємну військову допомогу, бо тут він мігби увійти в 
конфлікт зі З'єднаними Стейтами Америки, які гюборкь 
ють режим сандіністів і підтримують антикомуністичних 
повстанців ..контрас" 

АНГЛОМОВНА ГАЗЕТКА, яка виходить в Москві під 
назвою ,,Москав Нюз" повідомила, що на гак тваннй 
„Чорнобильський фонд" вплинуло із закордону два 
мільйони долярів. Найбільшим жертводавцем був англій" 
ський філянтроп, прізвища якого газета не називає, який 
пожертвував на цей фонд півмільйона долярів. 

ПРЕСОВЕ АГЕНТСТВО Ройтсрса інформує. ЩО на 
протязі минулих двох років вищі партійні органи наказа" 
ли звільнити з праці і поставити під суд за перекупство й 
інші порушення закону 35 регіональних працівників, в 
більшості керівників підприємств, фабрик, торговельних 
центрів тощо у Волгограді. Серед звільнених були люди 
різних професій: поліціянти, високі службовці, місцеві 

! партійні керівники та інші. Владімір І Калашніков, 
і виступаючи зі статтею в журналі „Комуніст", ,,розправл^ 
1,' ється" з вичищеними членами компартії , керуючись 
(І засадою: „я тебе породив, я тебе маю право вбити" 

М. ҐОРБАЧОВ НАЗИВАЄ 
Н. ДАНІЛОВА ШПИГУНОМ 

Москва. — Генеральний 
секретар Центрального Ko– 
мітету КПСС Міхаїл Top– 
бачов, повернувшись з AOB– 
ших вакацій з Криму, відпО" 
чатий і загорілий, перший 
раз зайняв офіційне craHo– 
вище до справи американ' 
ського журналіста, Kopec– 
пондента журналу „Ю.С. 
Нюз енд Ворлд Р і п о р т " 
Ніколаса Данілова і назвав 
його шпигуном на користь 
З'єднаних Стейтів Амеріь 
ки, „якого переловили на 
гарячому". При тому він, 
очевидно, відкинув всякі 
домагання президента ЗСА 
Роналда Регена, який noc– 
тавив справу Н. Данілова у 
принциповій площині, BH– 
магаючн, дипломатичним 
шляхом і у безпосередніх 
переговорах з представнн' 
ками СССР в ЗСА, зокрема 
з міністром закордонних 
справ Совєтського Союзу 
Едуардом Шеварднадзе, 
звільнення кореспондента і 
дозволу для нього покину 
ти СССР без жадних O6BH– 
нувачень. При тому P. Pe– 
ген запевнив М. Горбачова 
в листі, що Данілов не є 
співробітником Сі”Ай”ЕЙ і 
ніколи не був на службі 
розвідчих органів. 

Совєтський лідер про 
якого ходили на Заході 4yr– 
ки, що він і його дружина 
поранені під час замаху на 
нього, ввесь час підкреслЮ" 
вав, що „ворожі до СССР 
круги в и к о р и с т о в у ю т ь 
справу Н. Данілова для po3– 
палення , антисовєтської 
пропаганди і недопущення 
до поправи відносин між 
СССР і ЗСА, а вороги conia– 
лістичних країн і соціяліс" 
тичного ладу взагалі 36npa– 
ють гарні жнива із своєї 
провокаційної праці". 

^ А Рммі^офішйні речнлкл 
італійського уряду заявили, 
що М. Горбачов відложив 
свої пляновані відвідини до 
Риму мабуть через norip– 
шення відносин Москви З 
Вашінгтоном. Політичні 
спостерігачі на Заході ду" 

мають однак, що візита 
Горбачова до Італії була 
відкликана через замах на 
нього. Кажуть, що Раїса 
Горбачова була в цьому 
замаху тяжко поранена і 
лежить тепер у критичноиу 
стані в шпиталі. Жадного 
потвердження із совєтської 
сторони цієї вістки не було. 

Відносини між ЗСА і 
СССР погіршилися в ocran– 
ніх днях через зарядження 
Адміністрації президента 
Регена, що аж 25 совєтських 
дипломатів і працівників 
місії до Організації Об'єД" 
ниних Націй повинні IIOKH– 
нути територію ЗСА до KiH– 
ця цього місяця. Про цю й 
інші справи говорили між 
собою державний секретар 
Джордж Шулц і міністер 
закордонних справ СССР 
Е. Шеварднадзе. Розмова 
між ними відбулася в п'яТ" 
ницю і суботу, тобто 19–ro і 
20–ro вересня у Вашінгтоні. 

Совстські речники, a Ta– 
кож Шеварднадзе, взорукь 
чись на заяві М. Горбачова 
в Краснодарі заявив, що 
„ми не дамося спровокувв' 
ти і не будемо діяти в aTMO– 
сфері обвинувачень". Він 
хотів сказати, що протиВ" 
ники другої зустрічі на eep– 
шинах між М. Горбачовим і 
Р. Регеном, використовуЮ" 
чи свій вплив у Вашінгтоні 
намагаються перешкодити 
співпраці СССР із ЗСА, але 
зараз додав, що така затія 
їм не вдасться, бо мовляв. 
СССР все був готовий до 
започаткування діалогу з 
Америкою, „ідучи по лінії 
мирної ПОЛІТИКИ CoBCTCb– 
кого Союзу". 

У світлі цих заяв і 
контрзаяв, політичний світ 
став ближче прислуховува' 
тись до розмов у ВашінгтО" 
ж між ЩулцошШевардна" 
дзе, від яких залежатиме чи 
ці дві потуги розпочнуть 
між собою співпрацю, чи 
ситуація залишиться Ta– 
кою, якою вона була перед 
приходом до влади М. iop– 
бачова. 

В Пакістані вбили 
совєтського дипломата 

Ісламабад, Пакістан. – 
Тут у вівторок, 16–ro eepec– 
ня, був вбитий помічник 
військово”морського аташе 
амбасадиСССРФйодор Ґо 
рєнков. Його вбив мужчи" 
на, який хотів емігрувати до 
Совєтського Союзу і який 
знав Ф. Ґорєнкова. 

Вбивство сталося на ОД" 
ному з роздоріж пакістансь" 
кої столиці, коли авто, в 
якому їхав Ґорєнков, зупи" 
нилося перед червоним світ 

лом. До авта підійшов MySf– 
чива, обмінявся з TopcHKo– 
вим якимись фразами, a no– 
тім почав стріляти. Люди, 
які були поблизу, схопили 
вбивцю і передали поліції, 
де він назвався Зафаром. 

Канцелярія президента і 
прсм'ср”МІністра Пакістану 
склали співчуття совєтськО" 
му урядові і висловили Ha– 
дію, що цей інцидент не 
стане причиною для norip– 
шення naKicTaHCbKo–coBCT– 
ських відносин. 

в АМЕРИЦІ 
Л І Д Е Р Р Е С П У Б Л І К А Н С Ь К О Ї більшости в Сенаті 
Роберт Дол поставив свій підпис під петицією .яка 
закликає президента Роналда Регена одним і першочерго' 
вих питань підняти справу про еміграцію жидів з СовстсЬ" 
кого Союзу на майбутній зустрічі з генеральним секретЗ" 
рем ЦК КПСС Міхаїлом Горбачовим, Петицію зробила 
Крайова конференція на захист совєтських жидів, яка 
поставила собі за мету зібрати мільйон підписів. 

ДЖОЗЕФ КЕННЕДІ. син покійного сенатора і секретаря 
Департамент) справедлнвости Роберта Кеннеді. добився 
значної перемоги у передвиборах у стейті Массачусетс. За 
Дж Кеннеді проголосувало 55 відсотків виборців Решту 
голосів поділили між собою ще десять претендентів на 
місце члена Палати Репрезентантів, які висунули свої 
кандидатури від Демократичної партії. Основний cynep– 
ннк Кеннеді, Джордж Баграк, здобув 25 відсотків голосів. 
Він признав поразку і закликав своїх прихильників 
голосувати за Кеннеді в основних виборах, де його 
противником буде республіканець Кларк Лот. який 
семирічною дитиною приїхав до З'єднаних Стейтів 
Америки з нацистської Німеччини Нині вже ніхто не 
сумнівається, що мододий Кеннеді забезпечив собі місце в 
Палаті Репрезентантів, яке колись займав його дядько, 
майбутній президент Джан Кеннеді, а в останні роки 
спікер Палати Томас О'Нілл. який відходить від політич^ 
ного життя. Сестра Дж. Кеннеді, Кетлін Кеннеді”Тавнсенд 
висунена кандидатом в Палат) Репрезентантів від 
Демократичної партії в одному з дистриктів стеЙту 
Мерилснд. Якщо і вона здобуде перемогу, то вперше в 
історії ЗСА брат і сестра будуть в Конгресі 

Д Е Р Ж А В Н И Й Д Е П А Р Т А М Е Н Т все ще роп лядає 
справу про видачу в'їзних віз шістьом совєтським вченим, 
які повинні прибути до З'єднаних Стейтів Америки в 
неділю. 21–ro вересня, для встановлення сейсмографів з 
метою нагляду за американськими нуклеарннми досліД" 
женнямн В червні в СССР прибула група американців, 
яким було дозволено встановити аналогічне обладнання в 
районі Семипалатинська, недалеко від підземних coecTCb– 
кнх нуклеарних полігонів. Совстські спеціялістн повинні 
встановити сейсмографи в Неваді і Каліфорнії Не 
виключено, що затримання віз зв'язано з арештом у 
Москві американського репортера Ніколаса Данілова 

^ 
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Новий голова Верховного Суду 

У середу, 17–ro вересня ц.рХенатзатвердив 
Вілліяма Ренквіста як 16–ro з черги голову 
Верховного Суду. Він став наступником Boppe– 
на Бирґера, який зрікся того становища з уваги 
на вік і тому, що хоче віддати свій час всеціло 
п ідготові відзначень 20Оріччя Конституції у 1987 
році. Ренквіст є суддею Верховного Суду від 
1971 року, призначений туди Ричардом Н і к с о 
ном. 

Верховний Суд вже десятиліття опанований 
лібералами, які прийняли цілу низку постанов з 
жалюгідними наслідками у ділянках судівниц" 
тва, шкільництва та навіть родинного життя. Такі 
судді як Ренквіст були в меншості і не раз 
почувалися осам і тнено і без великої наді ї 
перемогти у голосуванні, коли за своїм консер" 
вативним світоглядом голосували проти біль" 
шости своїх колег. 

Верховний Суд, створений у 1789 році, має 
формально міс ію т ільки бути авторитетним 
інтерпретатором Конституції. Насправді компв" 
тенції Суду поширювались у міру того, як деякі 
позовники процесувались почерез усі нижчі 
судові інстанції, почерез апеляційні стейтові 
суди аж до федерального апеляційного суду і до 
Суду Верховного включно. Таким чином за двох 
останніх Верховних судів, навіть за Воррена 
Биргера, схвалено обов 'язуючу по нинішній 
день постанову, відому під назвою ,,справа 
Міранди", коли то кожному арештованому noni– 
ціянт мусить рецитувати формулу, попереджа" 
ючи його, що все, що арештований скаже, може 
обернутись проти нього і що він має право 
взагалі не зізнавати при неприявності свого 
адвоката. Це стало дійсним привілеєм злочинців 
із шкодою для пошкодованого громадянина. 
Верховний Суд, на жаль, теж прогнав молитву з 
публічних шкіл як ,,протиконституційну"; і Суд 
залеґалізував аборти, проти чого повстає 6inb– 
шість населення Америки. 

Тож Верховний Суд став великим розчарува" 
нням для всіх громадян, вірних традиціоналіЗ" 
мові і консерватизмові, як і для республікансь" 
ких Президентів. 

Три республіканські президенти – Ніксон, 
Форд і Реген – дістали нагоду досі призначити 
ніби консервативних аж шість своїх кандидатів 
до Верховного Суду, що складається з 9–TH 
членів. Але не всі ці судді оправдали надії назва" 
них Президентів. Навіть призначена Реґеном до 
Верховного Суду Сандра Дей О'Коннор, ніби 
консерватистка і традиціоналістка, не ronocyea– 
ла за привернення молитви у публічні школи... 

Аж тепер, вважають знавці — прийде „нова 
ера" в американському судівництві за Ренквіо 
та, бо зі становищем голови Верховного Суду 
рахуються всі його судді”Члени, а Ренквіста 
вважають за однодумця Регена і людину TBep– 
дого характеру та льояльного супроти ПрезИ" 
дента і президентової консервативної ідеології. 

Ліберальні члени Конгресу і просто ліві 
бояться приходу цієї „нової ери" і тому запекло 
поборювали кандидатуру Вілліяма Ренквіста 
цілих три місяці, ще з червня починаючи, коли 
Реґен заповів, що він призначає Вілліяма PeHK– 
віста за верховного суддю. І дійсно прикро було 
приглядатися, коли Ренквіста піддавали nepec– 
луханню демократи в Палаті Репрезентантів як 
якогось підсудного, закидаючи йому, що він є 
, .проти" всіх і вся. Опанований, спок ійний , 
зрівноважений, із сильними нервами В.Г. PGHK– 
віст не дав спровокувати себе і спокійно та 
речево збивав усі ставлені проти нього безпідо 
тавні закиди. Тепер Сенат затвердив йогобб”Ма 
голосами до ЗЗ”Ох. бо у Сенаті 16 демократів 
приєднались до 51–ro республіканця (два ceHa– 
тори були відсутні, а два республіканці ronocy– 
вали проти). Це добрий знак і надія, що цим разом 
президент Реґен і його однодумці не розчаруЮ" 
ться, і що можна буде направити те погане 
(особливо привернути^молитву по школах).що 
накоїли полівілі судді у Верховному Суді за 
головування Ирла Воррена, а навіть за гОловува" 
ння Воррена Бирґера. 

ЧИСЛО ЖЕРТВ в копальнях золота в ПівдсннО”Африкан 
ськін Республіці зростає з дня на лень. Не зважаючи на те 
що пожежникам вдалося погасити вогонь і витягнути при 
допомозі спеціяльних апаратів газ o–nla земних шарів в 
копальнях, залишені там робітники не могли врятувтися. 
Не зважаючи на катастрофу, яку вважають найбільшою в 
копальнях ПАР, лідери профспілок білих і чорних 
африканців не шукають винних, а намаг аються допомогти 
родинам потерпілих і збирають для цього фонди. 

Зараз по війні об'єднаним 
зусиллям громадянства та 
уряду, без огляду на брак 
учителів і матеріяльних 3a– 
собів, молоді запевнено oc– 
віту. З бігом часу становище 
в ділянці освіти погіршало. 
Основні функції нормальної 
освітньої системи загроже" 
ні совєтським впливом. Pe– 
жим уважає систему освіти 
в бажаному собі напрямку 
впливу на суспільство та 
робить труднощі тим, кому 
не хоче дати можливість 
суспільного поступу. В ОСВІ" 
тній системі побільшують" 
ся антиосвітні тенденції. 

Зараз по війні режим, 3po– 
зумівши велику важливість 
ОСВІТИ, УЖИВ СелеКТИВНу CHC– 
тему приймання до шкіл. 
Роблено великі перешкоди 
в с т у п у ДО ВИЩИХ ШКІЛ MO– 
леді селянській, робітничій 
і міщанській. Режим розбу" 
дував досить широку сітку 
фахових шкіл нижчого crry– 
пеня, які випускають peMic– 
ників, а їм неможливий 
вступ у вищі школи. Такий 
стан наробив великої UIKO– 
ди, направити яку вже немо" 
жливо. 70 відсотків молоді 
тих років, має тільки Heee– 
лику фахову освіту. З бігом 
часу такий стан погіршуєть" 
ся. Батьки які самі мають 
середню або вищу освіту, не 
можуть дати дітям таку ж 
ОСВІТУ. 

Михайло Кучер u 

ОСВІТА В КОМУНІСТИЧНІЙ ПОЛЬЩІ 
Шкіл матурального типу 

– небагато, доступ туди 
трудний, або й неможлИ" 
вий, але й там рівень навча" 
ння погіршується. Врешті 
при практиці приймання у 
ВИЩІ ШКОЛИ ГОЛОВНИМ ЧИН" 
ником став рівень замоЖ" 
ности батьків. Тим самим 
майже до зера зменшилися 
шанси молоді з родин po– 
бітничих, селянських і Ma– 
ломістечкових. Студії у цій 
ДІЛЯНЦІ ВИЯВИЛИ, ЩО ДИТИ" 
на, батьки якої мають вищу 
освіту, має 7.5 раза більше 
шансів вступу у вищу школу 
і тим самим можливість 
ОПИНИТИСЬ у СереДОВИЩІ ІИ" 
теліґенції. 

У Польщі брак вчителів, 
або їх фаховий рівень Ma– 
лий. Шкільні будинки у жа" 
хливому стані. Тому вже 
можна говорити про спаД" 
ковий освітній привілей, а 
навіть КЛАСОВИЙ характер 
освіти. Як наслідок велика 
частина молоді на велику 
шкоду державі, не має мож" 
ливости вчитися. 

У Польщі запанував стан 
(фактично політика) який 
дає велику перевагу фахо" 
вому навчанню. Це дає pe– 
місника без загальної ocai– 

ти, що може було зрозуміле 
за перших років по війні 
коли молодь з села рушила 
до міста працювати над 
відбудовою країни. Пізніше 
такий стан став гальмом 
для розвитку суспільства. 
Останнім часом, щоправда, 
вимагається десятирічна 
освіта. Можливо це дасть 
позитивні наслідки. Одначе 
стається інакше. Існує теН" 
денція після восьми кляс 
навчання 60 відсотків молсь 
ді скерувати до фахових 
шкіл. Політика режиму ту 
виразна — унеможливити 
молоді з економічно слабих 
РОДИН робІТНИЧИХ І ССЛЯНСЬ" 
ких отримати вищу освіту і 
тим самим дістати краще 
економічне становище. To– 
му Польща має небагато 
людей із середньою та BH– 
щою освітою. Режим npoc– 
то боїться освічених людей, 
а зокрема освіченого po6iT– 
ника і селянина як кляси. 

СПИСОК Проблем І КЛОПО" 
тів занадто довгий. НагадД" 
ємо, що вчителі мають nc3– 
вичайно малу платню. У 
чесного вчителя виникає 
глибокий моральний конф" 
лікт. Він мусить говорити 
те, що не хотів би говооити і 

в що не вірить. Моральний 
авторитет вчителя зменшу" 
сться, а разом з тим і npec– 
тиж вихователя, який фор" 
мує відношення учня до 
системи вартостей світу. 
Шкільні програми nepena– 
довані і взагалі погані. А 
такі предмети як польська 
мова та історія, їх спосіб 
навчання знівечив минуле 
Польщі і понизили автори' 
тет школи. Школа nepecra– 
ла виховувати, не вчить 
самостійного думання і не 
готує до праці у політичнО" 
му і культурному житті Ha– 
роду. 

Становище вищого шкі" 
льництва викликає занепО" 
коєння. ^Доступ до нього 
трудний. Польщу чекає iH– 
телектуальна деградація із 
всіми наслідками такого 
стану. Перспективи розвиТ" 
ку польської культури влас" 
тнво не існують. Справа 
цензури опинилася на nep– 
шому місці. Історію режим 
трахтує в коньюнктурно" 
пропагандивних версіях. 

Молодого поляка”Сту' 
дента цікавить правда про 
історію Польщі.а з партій" 
них джерел довідується, що 
партія крок за кроком веде 
нарід до нових перемог. 
Побачивши повінь каламу" 
тної брехні — від неї з Hec– 

(Закінчоннп на crop. 4–iH) 

Дня 2–ro травня 1986 року 
я приїхав до Відня для 3ycrr– 
річі із відомим мисливцем 
за нацистами Сімоном Bi– 
зенталем. Зустріч була заз" 
лалегідь погоджена. Мене 
цікавило ставлення С. Bi– 
зенталя до українців, зокре" 
ма до української діяспори. 
Остання обвинувачує його в 
тому, що переслідування 
воєнних злочинців украіН" 
ського походження nepepoc– 
ло у нього у відверту украї 
нофобію. 

На жаль, я примушений з 
глибоким сумом признати, 
що так воно і с. 

В „Інформаційному BK)– 
лстені", що видається відеН" 
ським Центром документа" 
ції, у ч. 24 з 3l–ro січня І984 
року поміщений меморан" 
дум, підписаний трьома no– 
ляками і трьома жидами, 
включно з С. Візенталсм, 
Про „ПрНМИреННЯ МІЖ ЖИ" 
дами та поляками". 

В тому маніфесті наявні 
такі, на мій погляд, npeK– 
расні думки: Ненависть с 
бумерангом, що б'є кожнО" 
го, хто її поширює, не зважа" 
ючи на те, малим він є, чи 
великим... Настав час по кін – 
чити з антагонізмом. . . З 
обидвох сторін є люди доб" 
рої волі, які мають намір 
почати діялог та примиреН" 
ня. Нумо шукати в такому 
діялозі все тс, що сьогодні 
зближує поляків та жидів... 
Кидаючи оті перші думки 
про зближення поляків та 
жидів, ми повністю УСВІДОМ" 
люємо те, що викличемо на 
себе нападки крайніх кіл, як 
з одного, так і з другого 
боку". 

Проте ініціятори nepeKOH– 
нано заявляють, що вони 
впевнені в тому, що, так 
діючи, вони , ,найліпшим 
чином служать справі поля" 
ків та жидів. 

Сімон Візенталь родом з 
України, з Бучача. Тому я 
запропонував йому підіШ" 
сати аналогічну згоду із 
представниками українсь" 

Яків Сусленський 

ЗУСТРІЧ З С. ВІЗЕНТАЛЕМ 

кої діяспори, на що він віД" 
повів „Ні з ким говорити" і 
подав на підтвердження сво 
го висновку декілька дока" 
зів: „Українці привітали 
прихід Гітлера, українці 
Канади роблять перешкен 
ди, щоб унеможливити no– 
карання воєнних злочинців; 
Валентин Мороз – антисе" 
міт; у Яд Вашсм усього 
тільки два (!) українці BH3– 
нані 'праведниками світу', 
тоді як поляки спасли 40– 
50,000 жидів; я був свідком 
жорстокости українських 
поліцаїв". 

Щодо числа українців – 
„праведників світу" у С. 
Візенталя занадто застарілі 
дані. А відносно інших ДО" 
казів, то з них годі робити 
такі широкі узагальнення. 

Отямившися, однак, що 
від його виводів несе o6pa– 
женням та українофобією, 
С. Візентальдодав:„У мене 
серед українців є декілька 
друзів: проф. Б. Боцюрків 
та Т. Данилів". 

Оте пригадало мені ,jii– 
бералізм" польських панів, 
що приготовляли погроми: 
„мого Хаїма не чіпати". 

Візенталеві, видно, нічО" 
го не кажуть такі прізвища 
українських „праведників 
світу" на поселеннях, як ІваН" 
ка Ковалик, Олена Мельни" 
чук, Орсст Загайкевич, Te– 
лена Корчинська”ЄфремО" 
ва, всесвітньо відомі дисИ" 
денти ген. Петро ГригореН" 
ко, Леонід Плющ, видатний 
науковець Омелян Пріцак, 
професори Петро Потічний 
Валеріян Ревуцький, Ася 
Гумецька, Аристид Вирста, 
Олекса Біланюк, Роман 
Трач, Іван Кохан. 

Чи відомі йому такі щирі 
друзі жидівського народу, 
як Д”р Михайло ДобрянсЬ" 
кий, проф. Кирило МитрО" 
вич, священик Ярослав CBH– 

щук, письменник Дмитро 
Чуб”Нитченко, Ярослав Но 
вицький, архітект Тит ГеВ" 
рик, поетеса Галя МазуреН" 
ко, Д”р Богдан Кравченко, 
Д”Р Я. Мусянович, Д”р Ma– 
нолій Лупул, проф. Дмитро 
Штогрин, інж. ІЛЛЯ ДСМИ" 
денко, Люба Білик, Ярос" 
лава Гірна, Володимир UJo– 
стак, Іван Яворський, ПеТ" 
ро Балей, Микола Будуляк" 
Шаригін, Іван Вірний, CBH– 
тослав Василько, Марта 
Скорупська? 

Ти чи ж читав С. ВізеН" 
таль хоч би одну стрічку 
таких відважних українсь" 
ких публіцистів, як Василь 
Михальчук та Д”р Марко 
Царинник? Чи теж відомо 
йому, що із ізраїльтянами 
та жидами діяспори cnie– 
працюють та дружать COT– 
ні і тисячі українців, не 4e– 
каючи на підписання відпо" 
відної згоди? 

Додаю ще кілька прізвищ 
до вищезгаданих: поет Яр 
Славутич, Ігор Вислоцький, 
Д”Р Миром Куропась, Іван 
Коляска, Роман Купчинсь" 
кий, Борис Коваль, проф. 
Михайло Пап, інж. Степан 
Процик, Григорій Наняк, 
проф. Богдан Кордюк, Д”р 
Константин Зеленко, Юрій 
С Є М Є Н К О . Ц е й СПИСОК МОЖ" 
на продовжити, але тут Mic– 
це обмежене. А С. Візента" 
леві виглядає, що ні з ким 
обсудити це питання... 

Я вже не говорю про yK– 
раїнську молодь, що craHo– 
вить собою 7O–80 відсотків 
діяспори, розмова з якою не 
тільки можлива, але й необ" 
хідна. 

Відносно 4О"50,0О0 жидів. 
врятованих у Польщі, то до 
трьох мільйонів знищених 
там жидів, вони являють 
СОбоЮ, у ВІДСОТКОВОМУ ВІД" 
ношенні, приблизно стільки 
ж, що і врятовані в Україні 

17,000 осіб до 900,000 заіИ" 
нулих. 

Н е ПерСДаЮЧИ ВСІХ ПОДрО" 
биць нашої розмови, хочу 
сказати лише про загальне 
враження. Дивує слабгз no– 
інформованість С. Візента" 
ля в обговореному питанні, 
непереконливість умотиву" 
вань, бездоказовість, піД" 
міна доказів загальними 
фразами, висловленнями 
типу: „А у нас існують інші 
докази"; голослівне тверд 
ження на зразок: хочеШ”ВІр. 
хочеШ”НІ; обернення iunpo– 
к о в і д о м о г о документу В 
секретний; різні позитивні 
свідчення гшо людей не npn– 
тягала його уваги. Його 
стихія — людські мерзот" 
ності. 

С. Візенталь не Ьцзнас 
українців діяспори, в uLio– 
му, здоровими, з уваги на 
їхню реакцію на пересліду" 
вання воєнних злочинців. 
„Я бойкотую Канаду лише 
тому, що українська rpoMa– 
да Канади перешкоджус 
мені переслідувати ЗЛОЧИН" 
ців", – сказав С. Візенталь. 

Зайшла розмова про по – 
кінного Митрополита AH;I– 
рея Шептицьког о, якому Яд 
Вашем остаточно відмовив, 
після 24"річного обговореН" 
ня, звання „праведника cei– 
ТУ". 

„А. Шсптицький, певно, 
заслуговує на таке звання". 
Він спас багато жидів. У нас 
є свідчення". Коли ж я npo– 
сив С. Візенталя висловити 
публічно свою думку про 
А. ШеПТИЦЬКОІО, ВІН ВІДМО" 
вився, мовляв, у нього He– 
має ніякого впливу нарішен 
ня Комісії Яд Вашем. Доб" 
ре відгукуватися про людей 
– не його діло. 

Я чекав від такої, навчс" 
ноі досвідом та роками ЛЮ" 
днни. як С. Візенталь. більш 
об'єктивного підходу і не 
скриваю свого розчаруван" 
ня. 

На лиш одному почутті 
помсти будинок людського 
співжиття не побудуєш. 

ПРО ЦЕ І ТЕ 

Про дві Німеччини 
Ще тільки місяць тому 

відзначувано 40–piuun nodi– 
лу Берліну, а з тим і цю 
дивну долю, що зустріла 
Німеччину після Другої cei– 
тової війни. Тим більше оце 
цікаво перебувати деякий 
час майже на кордоні двох 
Німеччин і обсервувати 
життя одної та другої 
зблизька. Ніхто, здасться, 
краще від українців не знас, 
що значить насильнорозді' 
лена батьківщина і po3no– 
рошений нарід. 

Але коли приглянемося 
точніше, бачимо,однак, 
що у випадку німців нарід 
завзято і сильно тримас 
один з одним, тому що 
родинних, товариських чи 
інших близьких зв'язків ne– 
рервати нагло не було MO– 
жливо і ніякий штучний 
кордон їх не знищив за так 
історично короткий час, 
як ось 40 років. Наших zoc– 
подарів відвідують саме 
приятелі із Східнього Bep– 
ліну і ми маємо нагоду з 
першого джерела слухати 
розповідей про життя 
„по другому боці греблГ. Ці 
розповіді вказують на do6– 
ре відомі всім нам „блага" 
комуністичного режиму: 
це постійні черги при заку^ 
пі будь'яких продуктів і 
товарів; заборону перевозу 
і т. п. Там один членроди' 
ни мусить посвячуватися 
саме лише закупам харчів, в 
іншому бо випадку zocno– 
диням часто не стає 3aco– 
бів до щоденного варення. 

Ми з цікавістю прислу' 
ховусмося також і ншим 
доказам, як уряд Східньої 
Німеччини хоче доконче 
наслідувати СССР. Наші 
припадкові знайомі широ' 
ко розповідають про незви' 
чайно гострі контролі KO– 
рдону, про заборону eeo3u– 
ти туди газети і книжки 
„із гнилого Заходу" і про це. 
як все залежить від гумору 
прикордонної сторожі чи 
урядовців. Вони дають на 
приклад свою знайому із 
Східньої Німеччини, яка 
вже 10 років старається 
про дозвіл вивезти на Захід 
стару порцеляну, яку S 3a– 
лишила бабуня. Неможливо 
також вивезти гроші, ХО" 
ча на Заході і так мають 
куди меншу вартість та 
ніхто їх не хоче прийняти. 
Тому дуже численні гості 
із Східньої Німеччини MY– 
сять перебувати на Заході 
на утриманні своїх друзів 
чи родини. Але тому, що 
всі їм радо і щедро donoMa– 
гають. вони приїздять, 
так часто як тільки dic– 

тають на це дозвіл, про 
який треба довго cmapa– 
тися. Одним словом — Ori– 
дня Німеччина перебрала 
всі „блага" свого комуніс' 
тйчного учителя і при KO– ?V 
жній новій розповіді нам 
нагадуються постійно do6– л! 
ре відомі обставини в YK– 
раїні. 

Сильний вплив coecmeb– з .. 
кої пропаганди бачимо ma– –. 
кож, приглядаючись npo2– і 
рамі телевізійної станції. .. 
яку тут у поближжі Kop– tc 
дону виїМКОвО добре МОЖ" ', 
на бачити. Зокрема цікаво и 
слухати коментарів про ,ч 
„нашу" Америку і політику п 
Регена. Вони не мов живцем 
взяті із „Правди", лише, ,v 
що виголошені німецькою 
мовою. Зате все, що dicmb–. 
ся у Східній Німеччині ewc– , 
валене понад небеса: noKa– , 
зують постійно, як po6im– 
ники у фабриках чи на no– 
лях „перевиконали норму" і 
як їм за це дякують. Hpoz– 
рами мають також часто 
передачі із совстської me– 
левізії. лише ПО'НІМЄЦЬКи. 

С, однак, одна ділянка, де , 
це „перевиконання норми" 
відповідає правді, а це в 
спорті. Европейські легко' . 
атлетичні змагання у 
Штуттгарті, які nepeda– 
вали по обох сторонах Kop–, 
дону дуже вичерпно, noKa– 
зали знову силу змагунів із – 
Східньої Німеччини і дали 
їм ряд золотих медалів. 
А ле саме ці змагання noKa– 
зали ще раз наглядно, що 
дві Німеччини це лише поль 
тичний поділ. Німці зі 3a– 
ходу, що вщерть заповнили 
великий спортовий cma– 
діон у Штуттгарті з ma– 
ким запалом та ентузіяз' 
мом вітали та оплескували 
змагунів із Східньої НімеЧ' 
чини, як своїх. Цей вияв 
одности підкреслювали у 
своїх коментарях усі жур^ 
налісти. 

Подібну сердечність ми 
завважили, коли придивля' 
лися на двірці від'їздові no– 
тягу до Берліну і Ляйпцігу. 
Гостей З'Поза кордону npo– 
щали великі групи людей – ' 
либонь не лише родини, а й! 
друзів і знайомих. А ці про^ 
щання були такі сердечні,^ 
що' не'Можна було матії 
найменшого сумніву щодо 
почувань одних і других. 

Значить, однак, що полі' 
тичний розум не може 
ставити штучних Kopdo– 
нів. Коли бачимо нагляд" 
ний доказ цього — стає 
якось відрадніше. 

O – K A 

ПРЕЗИДЕНТ РОНАЛД РЕГЕН. приймаючи в Білому 
Домі президента Філіппін Коразон Акіно, підтвердив, що 
З'єднані Стсйти Америки зацікавлені в підтриманні тісних 
зв'язків зі своїм філіппінським союзником. Він запевнив К. 
Акіно в повній підтримці і розумінні проблем, що стоять 
перед молодим урядом цієї країни. Президенти ЗСА і 
Філіппін обговорили ряд справ, які стосуються двосторон 
ніх відносин і міжнародного становища. 

З ЛЕТУ НСЬКОЇ БАЗИ Вандерберг у Каліфорнії в середу, 
17–ro вересня, о годині 8:52 ранку запущена ракета „Атлас" 
з метеорологічним сателітом на покладі. Ракета „Атлас", 
була збудована чверть століття тому і раніше входила до:' 
американського стратегічного арсеналу. Згодом n nepepo– 
били для запуску в космос цивільних об'єктів. Цс вже.; 
другий з ряду успішний запуск американської ракети після 
цілої серії невдач, що настигли в цьому році космічну' 
програму ЗСА. 

Леонід Рудницький 

ПАТРІЯРШІ ЕПІГОНИ – РОЛЯ 
МИРЯН ПІСЛЯ ВІДХОДУ 

У ВІЧНІСТЬ 
ПАТРІЯРХА ЙОСИФА 

У своєму творі п. з. „El Tragico Sentimindo del Mundo" 
(„Трагічний сенс світу"), великий еспанський письменниК" 
мислитель Мігуель де Унамуно (1864– 1936), писав про різні 
способи, якими людина може забезпечити собі безсмертя 
тут на землі. Перше, тим що людина може жити після 
смерти, це своїми творами; друге – цс пам'яттю про нього 
у грядущих поколіннях, а третє – згідно з Унамуно 
найбільш конкретне та реальне" цс життя своїми дітьми, 
своїми нащадками. Унамуно відкидав безсмертя у формі 
позагробового життя; для нього безсмертя було туземне, 
життя після смерті тільки пам'ять про покійника у 
колективній свідомості людства. 

Ми християни, шо віримо у безсмертність душі, у вічне 
життя у Бозі, знаємо, шо людина справді не вмирає, що 
праведна людина тільки відходить з цього світу до 
кращого вічного життя. Але і для нас важлива ця туземна 
безсмертність, про яку говорив Унамуно. Важлива вона не 
так для людинИ”Одиниці, як для народу, бо вона запевнюс 
тяглість в історичному процесі даного народу і тим самим 
втримує його ідентичність і сприяє його розвиткові. 

Наш великий Покійник, який відійшов у вічність 7–ro 
вересня 1984 року, осягнув усі ці роди безсмертя: як 
праведна людина, незламний мучсниК”ісповідник віри, він 
напевно заслужив собі на Царство Небесне — цьому ми 
християни не можемо сумніватися. Але рівночасно він 
осягнув теж ці стадії безсмертя, про які писав УнамуноД 
Своїми творами і своїми ділами, наш Блаженніший ЙосифЛ 
як перший Патріярх України і кардинал Римської Церкви, 
ввійшов в історію українського народу і його Церкви, як і в 
історію Вселенської Церкви; як науковець”богослов, він 
увійшов в історію науки, а як людина й ісповідник віри, віи^ 

здобув собі безсмертя тим, що вже за свого туземного 
життя він став улюбленим предметом багатьох постів" 
письменників, які писали і писатимуть про нього літератур 
ні твори. Отже, Патріярх Йосиф живе далі в науці і 
літературі і це запевнює йому свого роду безсмертя. 

Та без сумніву, багато важливіша категорія безсмертя це 
та, у якій .згідно з Унамуно, людина живе далі у своїх 
дітях, у своїх нащадках. Наш Блаженніший Патріярх 
залишив мільйони дітей, у пам'яті яких він житиме 
дальше, і які своїм дітям і внукам оповідатимуть про нього 
про його подвиги, про його терпіння, про його незламну 
силу волі, про його любов до рідної Церкви і народу. Ці 
діти — це ми, український Божий люд в Україні і поза її 
межами. Ми духові діти нашого великого батька, який нас 
осиротив, відійшовши до Всевишнього на заслужений 
відпочинок. 

Сьогодні, два роки після його смерти, нам слід коротко 
застановитися над спадщиною, що її нам залишив наш 
духовий батько і попробувати відповісти на одне критичне 
питання: що робити нам у ці підлі і скупі часи, коли 
відійшов у вічність той хто, всім верховодив? Що робити 
нам тепер, коли немає вже між нами того БогоМ”Даного 
провідника нашої Церкви, коли не чути вже більше його 
могутнього голосу, який однаково сильно лунав з 
казематів Колими як з палат Ватикану і якого чув ввесь 
світ? Що робити нам тепер, коли нашу Церкву на рідних 
землях далі жорстоко переслідує атеїстичний режим 
червоного наїзника і немає більше того сильного мораль" 
ного заступництва, яке випливало з таїнства його ісповіл" 
ництва віри? 

Відповідь на це питання і на багато інших, які нас 
турбують, знаходимо у „Завіщанні" нашого Патріярха. 
Ось що пише наш Покійний Патріярх нам усім: „Моліться 
працюйте і боріться за збереження христіянської душі 
кожної людини українського роду і за весь нарід і просіть 
Всемогучого Бога щоб Він допоміг нам завершити тугу за 
єдність і наші змагання за церковне з'єдинення у здвигнеН" 
ні Патріярхату Української Церкви". 

Як миряни, як ця найбільша складова частина Церкви. 
ми можемо у цьому напрямі інколи більше зробити ніж 
священики чи владики. Якщо у кожного з нас буде сиіьно 
розвинене українське християнське Я, розвинене до такої 
міри, що воно буде втримувати живучою цю тугу за 

єдність у Патріярхаті Української Церкви, про що нам 
говорить Блаженніший у своєму „Завіщанні", і коли та: 
туга немов тон фавстівський гін не дозволятиме ні одному 
з нас стати байдужим, закласти руки і відпочивати – 
мовляв, я вже своє зробив, тоді ми, миряни, матимемо 
сильний цілющий вплив на долю нашої Церкви. Це 
станеться особливо тоді, коли ця туга за з'єдинення також 
оживе у серцях нашої молоді, коли ця молодь зрозуміє, що 
бути добрим українцем”християнином значить бути 
воїном, бути людиною неспокою, людиною гону за 
чимось кращим, людиною туги. А втім, тужити не до 
чогось, що хтось колись замріяв, а тужити і працювати для 
осягнення конкретної пітал ьноі, святої цілі, за яку терпіли і 
вмирали наші предки і за яку страждав ціле життя наш 
Покійний духовий батько, Патріярх Йосиф, і його великий 
святий попередник. Слуга Божий Андрей. 

Рівночасно нам слід подбати щоб ми усі, згідно ^ 
словами Блаженнішого, „Великого бажали". Щоб не; 
захоплювалися ми, як цс часто буває, маленькими 
неважливими речами тимчасового характеру, але,сповняг 
ючи свої щоденні обов'язки як людина”Християнин; 
стреміли до цієї великої цілі, що він її нам визначив. Це, 
означає, що нам слід стати тим молотом, який, як це, 
сказав Франко, лупає скалу, що стоїть на перешкоді на 
дорозі до майбутнього, а не ковадлом, на якому інші 
кують свої, часто нечисті, діла. 

Сьогодні, ми український Божий люд, себто владики^ 
монаші чини, священики і миряни, творимо певну групу 
епігонів. Ми живемо і діємо у свідомості, що перед нами 
жили' і діяли могутні мужі, великі провідники Церкви, 
Слуга Божий Андрей і Патріярх Йосиф, до яких ніхто і 
нашого покоління не доріс. Але цс почуття епігонства'не 
повинно викликувати у нас духа розпуки чи відчаю. Ї І 
немає між нами, але вони залишили нам таку багат^ 
духову спадщину, глибину та вартість якої ми ще навіть не 
збагнули і яку колись у далекому майбутньому гіднО 
оцінять історики. Наше завдання плекати цю спадщину; 
вводити її в життя та передавати грядущим поколіннями 

Але саме тому, що немає вже між нами цього велетня 
духа, Блаженнішого Патріярха Йосифа, кожний з нас 
мусить старатися якнайбільше зі себе індивідуально дати, 

(Закінчення на crop. 4) 
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Раннім ранком у четвер, 
4–ro вересня ц.р., навіки 
заснув у своїй резиденції 
Автустин Штефан, останній 
З'поміж провідних держав" 
ннх будівничих Kapnaro– 
Української держави, ro,io– 
ва сойму Карпатської YK– 
раїни та її міністер куль" 
тури й освіти. Покійний 
залишив у смутку свою 9l– 
літню дружину Олену, сина 
Василя з дружиною і трьома 
внуками з того подружжя 
та доньку Катерину з My– 
жсм Олександром Чедда" 
ром і п'ять внуків та одну 
правнучку з цього подруж" 
жя. Августин Штефан Ha– 
родився l i– ro січня 1893 
року, отже помер він на 94– 
му році свого трудолюби" 
вого й багатогранного жи" 
ття. 

На бажання побожної 
вдови, поховано її мужа в 
дусі давньої традиції Tpe– 
тього дня. Тому й не дійшла 
була вістка про смерть і 
похорони до широких кіл 
українського громадянст" 
ва. 

Похоронні обряди po3– 
почато у п ' ятницю, 5–ro 
вересня, о год. 7–ifi увечорі в 
похоронному заведенні Ha– 
севичів у Філядельфії, Па., 
при Френклин і Бравн ey;in– 
цях. Парастас правив о. 
прелат Михайло ФедорО" 
вич, генеральний вікарій 
Філядельфійського МитрО" 
полита. Владики Стафана, в 
сослуженні о. крилошанина 
Томи Бариляка, о. проф. a– 
ра Атанаса Пекаря, ЧСВВ, 
о. сотрудника Йосифа Ko– 
рінака та о. сотрудника lea– 
на Філдса. Співали всі ynac– 
ники Парастасу під npoeo– 
дом знаменитого дяка OCH– 
па Лупаня. 

П о ч е с н у СТІЙКу При ДО" 
мовині й останню почесть 
цьому державному мужеві 
віддали старшини й вояки 
армії Української Народ' 
ної Республіки, Української 
Галицької Армії, KapnaTCb– 
кої Січі, Першої Дивіз і ї 
Української Національної 
Армії та Української ПоВ" 
станської Армії, а також 
представники Спілки Ук" 
раїнської Молоді з npano– 
рами. 

А. Штефана поховано з гідністю державного мужа 

Похоронні відправи над труною св.п. Августина Штефана; служив о. прелат 
Р. Ривак. 

Прощальне слово в na– 
м'ять голови сойму KapnaT– 
ської України, міністра 
культури й освіти KapnaTo– 
Української Республіки, з 
зокрема заступника голови 
УРЯДУ У Н Р В СКЗИЛІ ВИГОЛО" 
СИВ П р е з и д е н т У Н Р В ЄКЗИ" 
лі Микола Лівицький. Від 
Всеукраїнської НаціоналЬ" 
ної Ради, що була створена 
й діяла в часі Другої cerro– 
вої війни в Україні, прощав 
останнього голову цісї Pa– 
ДИ З”ПОМІЖ ЇЇ ТВОрЦІВ І ДІЯ" 
чів на рідних землях в особі 
покійного Д”Р Зенон Topo– 
динський, підкреслюючи, 
що А. Штефан за життя 
подбав про переемство Пре 
зидії ВУЙ Ради. Від україН" 
ського вояцтва, а зокрема 
борців з часів Другої caiTO– 
вої війни, прощав покійного 
представник Української 
Повстанської Армії Михай" 
ло Ковальчин, наголошу" 
ючи на особистому знайом" 
стві проф. А. Штефана з 
Карпатським Січовиком Бо 
рисом Шукою і Головним 
Командиром УПА ген. Ta– 
расом Чупринкою. 

Під звуки ,.Видаш, брате 
мій..." і похиленими npa– 

10"Ий Курінь УПС „Чорноморці" 
влаштовує 

в днях 27–ro І 28–ro вересня 1986 року 
на кортах оселі УНСоюзу СОЮЗІВКИ 

ТЕНІСОВИЙ ТУРНІР 
У ПОДВІЙНІЙ ГРІ ДЛЯ ПЛАСТУНІВ 
СЕНЮРІВ І ЧЛЕНІВ ПЛАСТПРИЯТУ 

30 років І старших) 
за ПЕРЕХІДНУ ЧАШУ 

са. п. пл. сен. ЯРОСЛАВА ЛУЧКАНЯ Ч.М. 

Зголошення до змагань враз із вписовим по 515.00 від 
дружини приймає провідник змагань: 

лл сен. ОЛЕКСАНДЕР ПОПОВИЧ Ч.М. 

251 Kingsland Terrace. South Orange. N.J 07079 
(201) 763–9331 ^ (212) 269–6500 

Зголошоння приймаємо до 25–ro вересня 1986 p. 
Чеки виставляти на: PLAST CHORNOMORTSl 

в Початок змагань – субота, 27–ro вересня, 10–TB ГОД. ранку 
в Приміщення проситься замовляти через Управу Союзівки. 

Відділи УНСоюзу 
Басейну Твердого Вугілля! 

У неділю, 5–ro жовтня 1986 p., о год. 3–ln ПО ПОЛ. 
в Scrafford Motel, corner 309–54 Hwy Homtown. Pu. 

відбудуться 

ОРГАН ЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
Окружного Комітету Відділів УНС 

8 яких повинні взяти участь Урядовці. Конвенційні Депеґ.і і и 
та Представники наступних Віддіпів УНС 

Бервик 164, 333 
Фреквил 242. 382 
Фріпенд 429 
Магоней Ситі 305 
Лігайтон 389 
Мек Аду 7 

Майнерсвилл 78 129 ?ь5 
Мт. Кармел 2 
Шамокін 1 
Шенандоаг 98 
Ст. К л е р 9 . 3 1 . 228 

В ПРОГРАМІ: 

1. Відкриття 
2. ПерегляД'Провірка організаційної праці Округи за остан" 

ні місяці 
3. Обговорення загальних союзових справ 
4. Схвалення організаційного ппяну на останні місяці цього 

року 
5. Внески, запити 
6. Закриття зборів 

У зборах візьме участь 
С т е п а н Г а в р И Ш , красеий організатор УНС 

Д о участи в зборах запрошені також всі Члени yHCo– 
юзу і загал Українського Громадянства околиці 

йосиф Сидор, почесний гоповв Тимко Бутрей, гоповв 
Гелен Словік, секретар А. Словік, касир 

порами віддавали учасники 
Парастасу вияви своєї глИ" 
бокої пошани Спочилому і 
молилися за прийняття fto– 
го душі Творцем Небесним 
у Своє Царство. 

В суботу, 6–ro вересня, 
перед 9:30 вранці похорон" 
не заведення Насевичів 3a– 
повннлн, зокрема, колишні 
студенти сл.п. проф. Aeryc– 
тина Штефана і Карпатські 
Січовики, які позліталися з 
далеких просторів АмерИ" 
ки й Канади, щоб відпрО" 
вадити Голову Сойму Kap– 
патськоі України на вічний 
спочинок, як і, очевидно, 
інші громадяни. 

При відкритій могилі crra– 
ли прапори Карпатської 
Січі та Української Crpi– 
лецької Громади з TopoH– 
то. Отець прелат Михайло 
Федорович в асисті о. Івана 
Філдса відслужив ПанахИ" 
ду при співі всіх учасників, 
проваджених Осипом Jly– 
панем. Тут, при похилених 
прапорах відбулося OCTBH– 
нс прощання вдови й членів 
родини покійного та всіх 
учасників Панахиди з no– 
кійним, після чого замкне" 
но назавжди труну з тлінни" 
ми останками. Труну Ha– 
крили українським Hauio– 
нальним прапором KapnaT– 
ські Січовики. 

З похоронного заведент 
ня відпроваджено покій" 
ного процесією до катсД" 
рального храму на чолі з 
отцями духовними, хрес" 
том. прапорами. Труну нео 
ли два внуки покійного – 
Д а н и л о й Т о м а Ч е д д а р , 
проф. Д”р Михайло Пап з 
Клівленду, інж. Юрко LUan– 
та з Торонто, інж. Михайло 
Шпонтак з Ню Йорку. інж. 
Олександер Палаташ з Ді ' 
тройту, проф. Д”р Богдан 
Гнатюк. почесний голова 
ОДВУ, та інж. Михайло 
Нич, голова української гро 
мади метрополітальної Oi– 
лядельфії. 

За труною ішла родина 
покійного, а за ними npo– 
цесію очолювали проф. Д”Р 
Петро Стерчо з дружиною 
Іреною та Д”Р Висиль Be– 
реш, які займалися enpaea– 
ми похоронів, як і прези" 
дент УНР Микола ЛівицЬ" 
кий та заступник голови 
у р я д у У Н Р В ЄКЗИЛІ ВІНКЄН" 
тій Шандор. За ними йшли 
інші учасники похоронної 
процесії із співом „Святий 
Боже..." 

У катедрі Непорочного 
Зачаття зустрів тлінні 

останки свого колишнього 
професора Владика Стефан 
Сулик в асисті духовенства і 
впровадив процесію до Ka– 
тедрального храму. Біля 
тетраподу стали почесні 
прапори Карпатської Січі 
та український державний 
прапор. 

До Заупокійної Архисрей 
ської Божественної JliTyp– 
гії став Владика Стефан, 
його генеральний вікарій і 
парох катедри о. прелат 
Михайло Федорович, о. кри 
лошанин Тома Бариляк. о. 
проф. Д”р Атанас Пекар, 
ЧСВВ, о, сотрудник Іван 
Філдс і о. сотрудник Йосиф 
Корінчак„ як диякон. 

Прекрасне прощальне 
СЛОВО ВИГОЛОСИВ ДОВГОЛІТ" 
ній приятель родини ЩТЄ" 
фанів і науковий співробіт" 
ник проф. А. Штефана, ду" 
ховний управитель УкраїН" 
ської Духовної Семінарії у 
Вашінгтоні о. проф. Д”Р 
Атанас Пекар, ЧСВВ. У 
своєму слові в українській 
та англійській мовах о. А. 
Пекар наголосив непохитну 
віру покійного в Бога, TBep– 
дий його український na– 
тріотизм і всеукраїнське 
соборницькс наставлення. 
Його політичні дії були Ke– 
ровані в першу чергу назва" 
ними засадами. Говорив він 
про колосальний вклад А: 
Штефана в розбудову yic– 
раїнського національного 
шкільництва в Карпатській 
Україні та на еміграції — в 
Братиславі, Празі, а зоркс" 
ма серед повоєнної eviirpa– 
ціі в Німеччині. Приїхавши 
до Америки, став він викла" 
дачем в Академії ПречиС' 
тої Діви Марії для дівчат у 
Стемфорді й перестав npa– 
цювати уже в похилому віці 

в 1969 році. Тоді віддав" 
ся весціло дослідній HayKO– 
вій праці та видаванні KHH– 
жок про Карпатську Yicpai– 
ну. В цьому він дуже тісно 
співпрацював із сл.п. Д”ром 
Степаном Росохою. 

Почесну стійку в часі Bo– 
жественної Літургії в катеД" 
рі з прапорами тримали 
Карпатські Січовики: rie– 
тро Баср і Теодор Сидор, 
Василь Тимко і Юрій LUan– 
та. Д”р Вінкентій Шандор і 
Д”Р Василь Вереш. проф. Д”р 
Михайло Пап та інж. MH– 
хайло Шпонтак, інж. O;ICK– 
сандер Палаташ і Теодор 
Ґабрин, як і Гануся Кедго 
лиЧ”Гарас і Юрко Грииюк. 

В часі Божественної Jli– 
тургії майже всі учасники 

приступили до Найсвяті" 
ших Тайн, а на закінчення 
Владика Митрополит nepe– 

,'ірів останнє цілування хрес" 
1 та та відслужив разом із 
„духовенством останню na– 
^нахиду. 

'l– Після прощання тліН" 
, них останків у дверях Ka– 
„тедрального храму упоряД" 
. ковано похоронну автоко" 

, , ЛОНУ Й ВІДВСЗеНО ТЛІННІ ОС" 
; танки покійного на АрхИ" 
. епархіяльний католицький 

цвинтар у Лснггорн, Па., де 
(тіло прийняв о. прелат Pcfi– 
монд Ривак і. відправивши 

. 'Панахиду, запечатав гріб. 
Над відкритою могилою 

промовляв проф. Д”р Петро 
Ю. Стерчо, голова KapnaT– 
ського дослідного центру 

"ім. Юліяна Ревая, колиШ" 
НІЙ СТудеНТ ПОКІЙНОГО Й ДОВ" 

і голітній найближчий cnie– 
робітник його. Прощальне 
слово було побудоване на 

. перегляді вкладу в держаВ" 
не будівництво сл.п. ABryc– 
тина Штефана від часів Ужг 
раїнської Народної Pecny6– 
ліки !917–l92l pp. , через 
часи поміж двома свіTOBH– 
ми війнами, державне 6y– 
дівництво в Карпатській 
Україні, визвольну боротЬ" 
бу в Другій світовій війні на 
два фронти та його діялЬ" 
ність на еміграції. Прига" 
дував близьку пов'язаність 
покійного з кількома no– 
коліннями борців за волю 
України – від Михайла 
Грушевського й Симона 
Петлюри, через президента 
Августина Волошина та 
прем'єра Юліяна Ре'вая, як і 
Митрополита Андрея UJen– 
тицького та проф. MHKO– 
лу Величківського до полк. 
Андрія Мельника й ген. Ta– 
раса Чупринки й останньо 
до Миколи Лівицького й He– 
забутнього Степана Poco– 
хи. 

Дотримуючися давньої 
української традиції, на про 
хання родини о. прелат Р, 
Ривак запросив усіх y4ac– 
ників похорону на похороН" 
ну тризну до ресторану Фі" 
шера у Ленггорн і . Па. , 
ЯКОЮ ПРОВОДИВ П р о ф . Д”Р 
Петро Стерчо. 

Отець прелат Р. Ривак 
розпочав тризну молит" 
вою. В часі й після спожи" 
вання обильних страв ділИ" 
лися своїми думками про 

, покійного й складали cnie– 
чуття предста винки різних 

Д”Р Олександер Шварц 
СПЕЦІЯЛІСТ ВНУТРІШНІХ ХВОРІБ 

Крім того проводяться найновіші методи перегляду шлунка 
рамне виявлення ПОЛІПІВ грубої кишк". нехірурпчне пжува" 

ня гемороідів 
232 East 12th Street. New York. N Y . 10003 

(Між 2–OK) І З”ОЮ Авенями) 
Години прийнять понеділок, середа, четвер і п'ятниця 

від 10–5 по пол. тільки за домовленням. 
Тел.: (212)4605622 

Говоримо поукраінськи 

^ОШлЯМРОШКвМК 

– БАЙОНСЬКА 
ДЕРМАТОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ 
з радістю повідомпяє про своє спілкування з 

І fl–poM ВАДИМОМ ЧЕРНЕ 
І В ПРАКТИЦІ ДЕРМАТОЛОГІЇ 

і Години відвідувань за домовленням в понеділки, вівтірки. 
четверги і суботи. 

Розмовляємо українською і російською мовами 

851 Avenue С, Bayonne. N.J 
І р б а и м а н ш в і 

3396681 

організацій і установ, до 
речі, всі колишні студенти 
покійного проф. А. Штефа" 
на з Української ТорговелЬ" 
ної Академії в Мукачеві. Віл 
Уряду УНР в екзилі npo– 
мовляв заступник прем'єра 
Вінкентій Шандор: від U,CH– 
трального Проводу Братс" 
тва Карпатських Січовиків 
— Д”Р Василь Вереш; від 
Владики Василя Лостена, 
від Карпатського ДосліД" 
ного Центру ім. Юліяна 
Ревая — заступник голови 
ЦЬОГО Центру Проф. Д”Р МИ" 
хайло Пап; від TOPOHTOH– 
ського Куріня Братства Ka– 
рпатських Січовиків — інж. 
Юрій Шанта; від Карпатсь" 
кого Союзу – Ганна Ke– 
дюлнЧ”Гарас, яка заступа" 
ла хворого Д”ра Юліяна 
Химннця; від абсольвентів 
Української Торговельної 
Академії – інж. ОлексаН" 
дер Палаташ, а від УкраїН" 
ського Конгресового Ko– 
мітсту Америки голова Bla– 
ділу УККА в Ню Йорку – 
інж. Михайло Шпонтак. Від 
усіх цих і інших інститу" 
цій та установ були зложс" 
ні вінки. 

Виголошені впродовж 
двох днів прощальні слова 
коротко переповів англО" 
мовним внукам Покійного 
й іншим учасникам ведучий 
тризною проф. П. Стерчо. 

Найстарший внук Покій" 
ного — Данило Чеддар, син 
доньки св.п. А. Штефана 
Катерини, дякував всім 
учасникам похоронів свого 
діда — проф. Августина 
Штефана. 

Справами похоронних 
нерелігійних обрядів зай" 
малися Д”р П. Стерчо. ro– 
лова Карпатського ДосліД" 
ного Центру ім. Ю. Ревая. 
та Д”Р В. Вереш. голова 
Ц е н т р а л ь н о г о Проводу 
Братства Карпатських Ci– 
ЧОВИКІВ. ПОКІЙНИЙ б у в ПО" 
чесним головою обилвох 
цих установ. 

Український національ" 
ний прапор, яким була вкри 
та труна Покійного, nepc– 
дали урочисто вдові пані 
Олені Штефан перед cny– 
щенням домовини в MOIH– 
лу П. Стерчо й В. Вереш. 

Так як у п'ятницю snpo– 
довж цілого дня ішов дощ. 
так в суботу, в день no– 
хоронів, була чудова сонЯ" 
шна' й тепла погода. 

ЯК УЖЕ П О В І Д О М Л Я Л О С Я , посадник Ню Йорку 
Едвард Кач прийняв групу еоастських і американських 
дітей, які здійснюють поїздку по З'єднаних Стейтах 
Америки, і зробив ряд різких критичних зауважень на 
адресу СОВЄТСЬКОГО Союзу. В ЗВ'ЯЗКА І НИМ совєтськс 
пресове агентство ТАСС охарактеризувало посадника як 
антисовгтника і )аявило. шо цей ..батько міста" зробив 
спробу ..затьмарити тріюмфа.іьний успіх", яким кориСТУ" 
СТЬСЯ В З С А д и т я ч а д и І е ґ а Ш Я із СОВСТСЬКОГО С о ю з у . В 
Кача знайшлися критики і серел амсрик,аниіи ПосаДННК 
відповів,що його зауваження були призначені не іля літен. 
а д:ія преси, яка. на його думку, робить дужо м а ю в справі, 
звільнення свого колеги Ніколаса Дані.това. . . Іенер 
першочерговим завданням нашої країни і ?RI ІЬНЄННЯ 
Данілова. Х напали ТАСС я вважаю компліментом", 
сказав Б. Кач. 

МАЄМО НА СКЛАДІ 

МАПИ УКРАЇНИ 
Кубійовича і Жуковського 

УКРАЇНСЬКІ й АНГЛІЙСЬКІ 
Наклад обмежений Ціна 25 00 доп 

Замовляти у книгарні Свободи 

Мешканців стейту Нч? Джерзі обов язує 
6ЧЬ стейтового податку 

Svoboda Book Store 
ЗО Montgomery Street, Jersey City. N.J. 07302 

У в і в т о р о к , 12–ro с е р п н я 1986 р о к у , 
У СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ 

' бл. п. 
ЙОАННИ СУМИК 

була відправлена 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
в церкві се. Володимира а Малборо, Н. Дж. 

У світлу пам'ять ЙОАННИ СУЛИК слідуючі особи склали 
пожертви на ДОПОМОГУ НАВЧАННЯ СВЯЩЕНИКІВ 

в Ґлен Ков, Н. й. в сумі 357 доларів. 

Т. Сумик 
Ю. Сумик 
Д”Р І. Сумик 
А. Сумик 
М. І Н. Вознпк 
A. Фешур 
B. І Ю. Безсоніп 
В. Май дюк 
М. Мандюк 
Родина Юречко 
Д. і Р. Шпак 
Д. І Л. Біпоащук 
А. Алелґейт 

Родина Лойко 
В. І О. Ліс 
Л. Яцкевич 
В. і М. Карйчак 
Родина Блискун 
І. і А. Поручинський 
Родина Заканич 
В. І А. Кравчук 
А Олмстед 
В. і М. Вулф 
Р. Найт 
А. Соколоф 

4J 

В пам'ять св. п. А. Біловус 
В дні l9–ro липня ц.р. в 

церкві св. Йосафата у Bop– 
рен. Мишиген, була відпра" 
влена Свята Літургія і ria– 
нахида в сороковий день 
відходу у вічність видатної 
громадської діячки св. п. 
Анастазії Біловус, яку віД" 
правив о. Богдан Скасків, 
згадавши у своїй проповіді 
покійну як видатну дочку 
своєї Церкви і свого nOHC– 
воленого. але нескореного 
українського народу. Після 
Панахиди відбулася noMH– 
нальна тризна в Українсь" 
кому Культурному Центрі, 
в якому покійна була 
заступником голови буді^ 
всльного комітету. 

Участь в поминальних 
відправах взяла ближча і 
дальша родина, приятелі і 
знайомі. На жаль, не міг 
взяти участи сдипин син 
Ярослав, який в ней час був 
при ліжку хворого батька у 
Фльориді. Поминальну три 
зну відкрила сестрінниця 
покійної Марта Йовановнч, 
попросивши о. Б. Скаскова 
до проведення молитви. 

З боЛСМ СерЦЯ І З СЛЬОЗЗ' 
ми на очах згадали про 
свою дорогеньку і незабут" 
ню бабуню внуки Марійка 
БіловуС'Маср та Йосиф 
Біловус мол. Микола Кавка 
згадав про покійну як про 
свою добродійку, яка зай" 
нялася цілою родиною по 
приїзді до Америки, npn– 
містившн у своїй хаті і ДО" 
помагаючн матеріяльно до 
того часу, доки ми не стали 
,.самостійними". Таких як 
ми було більше, бо Білову" 
сн спровадили біля 30 po– 
дин. Голова ..Гетьманської 
Організації" Л. Бей в Kopo– 
ткнх словах охарактерИ" 
зував покійну як видатну 
членкнню Гетьманського 
руху, яка була справжньою 
патріоткою, бо справи 3a– 
гальні ставила вище партій" 
них. Словами великого при 
знання для покійної TOBO– 
рнв близький співпрацівник 
покійної Антін Деркач, 3ra– 
дуючи про її ініціятиву май" 

жс в кожній ділянці rpo– 
мадського життя на терені 
Дітройту. Будучи в Дітрой" 
ті, гість з Фльориди MHKO– 
ла Задойний згадав, яку 
колосальну працю nepe;ia– 
ла покійна вже на новому 
поселені у Фльориді. 

Українська громада втра 
тила видатного мецената 
науки і культури.яка з своїм 
мужем Йосифом створили 
50,000 дол. Фундацію ім. 
Липинського. 

За згодою родини бул а 
переведена збірка на 1000– 
ліття Хрищення PycH–yK'pa– 
їни – Гарвардський Tlpo– 
скт. яка принесла 730 дол. 

М. Кавка 

У ПЕРШУ, ДУЖЕ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
нашого Незабутнього 

ЧОЛОВІКА, БАТЬКА, ДІДУСЯ. БРАТА й ВУЙКА 

бл. п. fl–pa 

БОГДАНА ЛОНЧИНИ 
ПОМИНАЛЬНІ СВЯТІ ЛІТУРГІЇ 

будуть відслужені в слідуючих церквах: 
Св. Софії та Жировицькоі Богородиці в Римі; 
оо. Студитів в Кастельґандольфо; 
Непорочного Зачаття в Гемтремку, Миш., 27–ro 

вересня 1986 p., год. 8:30; 
свв. Володимира й Ольги в Чикаго, Ілл., 27–ro 

вересня 1986 p., год. 10–Ta; 
Національнім Храмі Непорочного Зачаття (у Bi– 

зантійській каплиці) у Вашінгтоні, Д. К., 
27–ro вересня 1986 p., год. 2:30; 

св. Покрови в Пармі, Огайо, 26–ro вересня 1986 
року, год. 8–Ma; 

св. Йосафата в Воррен, Миш., 28–ro вересня 
1986 p., год. 8:30. 

Про участь в Богослуженнях та агадку в молитвах просить 
дружина ОРИСЯ з Родиною 

У СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ 

бл. л. A–pa 

МАРІЇ АННИ МИРОСЛАВИ 
БОРИСТЕН”ТКАЧ 

будуть відправлені 

ПОМИНАЛЬНІ БОГОСЛУЖЕННЯ 
за слідуючим порядком: 

у середу, 1–ro жовтня 1986 p., 
о год. 8"ій ранку в церкві св. Миколая 

261 19th Street, South Brooklyn. N.Y 
о год. 8–ln райку в церкві св. Івана Хрестителя 

719 Sanford Avenue, Newark, N J. 
о год. 9"Ій ранку в церкві св. Івана Хрестителя 

Lemon 4 Bridge Streets, Salem, Mass. 
о год. 9Чй ранку в церкві Матері Божої Нестаючої Помочі 

26667 Joy Road, Dearborn Hights, 1ich 
у четвер, 2–ro жовтня 1986 p., 

о год. 8:30 ранку в церкві св. Миколая 
373 Carmel Road, Nlilville, N J 

о год. 9"Ій ранку в церкві Покрови Пресвятої Богородиці 
97–06 87th Street. Ozone Park, N.Y. 

Про молитви просить 

РОДИНА 

llllllll! 

Субота, 25–ro жовтня 1986 року 
Коктейл: год. 7 веч. ' Бенкет: год. 8–9 ЗО ' Бпль: год. 9 30–2 

Ramada Hotel, East Hanover, N.J. 

Одяг – вечірній 

Фінансова Комісія СФУЖО, СУЖА І Фундація ім. Мазепи 
впаштовують ^ 

14"ИЙ БАЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ 
В програмі – ВИБІР КРАЛІ і КНЯЗІВЕН 

Балева оркестра з Філядельфії, Па. 
Зголошення на бенкет і баль приймає 

RAMADA HOTEL. 130 Rte. 10. Eatt Hanover. N.J 07936 
Tel (201) 3865622 

Вступ – 35 00 дол. " Молодь – 20 00 доп. 



' 

СВОБОДА, СУБОТА, ^O–ro ВЕРЕСНЯ 1986 і Ч. 180. 

Мистецька вистава над океаном 
Велике скупчення украіН" 

СЬКОЇ СПІЛЬНОТИ кожного літ 
нього сезону над Атлянтий" 
ським океаном у ВайлдвуД" 
Крест. Н. Дж., існує вже на 
протязі кількох десятиліть, 
куди приїжджають вакацій" 
ники й зі сусідніх стейтів 
ЗСА. Сюди прибувають ЛЮ" 
бителі солоної води також з 
Канади, інколи навіть з ПІВ" 
денної Америки та інших 
частин світу, куди тільки 
доля кинула недавніх виход" 
ців з рідних земель. 

У ВайлдвуД”Крест кожнсь 
І О ТИЖНЯ С Б о Г О С Л у ж е Н Н Я , ІН" 
коли буває ..Театр у п'ятнИ" 
цюм. відбуваються різні д о 
повіді, літературні вечори, 
висвітлення прозірок з pi3– 
них подорожей, численні 
забави української молоді, 
виставки картин мистців з 
Канади і Польщі, а eenopa– 
ми відкрита галерія Стефа" 
нії ОлійниК”Бернадин. 

С. і Я. Бсрнадини—піД" 
присмці на американській 
землі та постійні працівнН" 
ки в громадському житті— 
t відомі, мабуть, всім yicpa– 
їнським мешканцям ФілЯ" 
дельфії. Коли їхня одинока 
доня залишила родинний 
дім, вийшовши заміж, CTe– 
фанія, дружина Д”ра Ярсь 
слава Бернадина, рішила 
поширити свою участь в YK– 
раїнській спільноті, викорИ" 
стовуючи свій мистецький 
талант, помічений з дитячсь 
го віку та в гімназії сестер 
Василіянок у Львові, якої 
меценатом і опікуном був 
митрополит Андрей ШептИ" 
цький. 

Після закінчення відомої 
Пенсільванської Академії 
Красних Мистецтв у ФілЯ" 
дельфії, мисткиня Стефанія 
Бернадин мала свої вистаВ" 
киу Ню Йорку, Філядельфії, 
Культурному Центрі на 
Фльориді, брала участь у 
виставках СУА, Нюджерзь" 
ких мистців, алюмнів при 
Пенсильванській Академії 
Красних Мистецтв і Об'єД" 
нанні мистців українців 
Америки, яких є постійним 
членом, приготовляє також 
виставку в Студійному Oce– 
редку Української Культу" 
ри при Менор Джуніор KO– 
ледж в Дженкінтавні біля Oi– 
лядельфі ї та має власну 
галерію в згадуванім Вайлдг 
вуД”Крсст при 104 Іст Астер 
Ровд. 

У галерії мисткині CTcrJpa– 
нії можна побачити карти" 
ни рЬної техніки: аквареля, 
олія, акрилік, графіка, туш 
та ніжна пастеля. Поруч yic– 
раїнських краєвидів є цікаві 
портрети, чудові квіти й 
численні абстракти та морн 
ська тематика, картини з 
пляжі. Все це надає особлИ" 
вого чару й збагачує вигляд 
галерії. 

Під час відвідин виставки 
С. Бернадин в літньому ce– 
зоні можна зустріти не ЛИ" 
шс любителів мистецтва, 
але й товаришів чи знайсь 
мих, яких дехто не бачив на 
протязі кількох десяток літ, 
або нав'язати нове знайомо 
тво й доповнити та уприєм' 
нити вакації над берегами 
океану. 

М. П. 

Комітет Оборони Української Спадщини 
та 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

закпикають Вас 

СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ 
на його працю та акції дпя 

1 Поширювання правди про Україну 
2. Поборювання очорнювання та змеславлю" 

вання українців 
3. Оборони громадянських прав українців 

Пожертви просимо пересилати чеками, або noiu– 
товими переказами на 

Ukrainian Heritage Defense Fund 
c7o Ukrainian National Association 

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

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

Сума пожертви S 

ПОМОЖІТЬ 

Комісії Захисту Громадянських Прав 
висилати книжку 
П. Зумбакіса 

СОВЄТСЬКІ СВІДЧЕННЯ 
В ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИХ 

СУДАХ 
Цією анкетою Ви можете або собі замовити киижку. або 

ДЛЯ КОГОСЬ ІНШОГО 

П пГОшу вислати МЕНІ (число) копію (й) книжки 
СоеетськІ Свідчення в Північноамериканських Судах, яка 
коштує S15 00 

Моя адреса 

О Прошу вислати (число) копію (й) книжки Co– 
встські Свідчення в ПІвнІчнснАмериканських Судах, яка 
коштує S15.00 до цього політика, журналіста, судді чи npa– 
ватноі особи 

Його П адреса 

П Прошу вислати (число) копію (й) книжки Co– 
встські Свідчення в Північноамериканських Судах до тих 
людей, шо Комісія захисту Громадянських Прав уважає. 

треба вислати цю книжклу Залучую і за (число) 
копію (й). КЗГП Вас повідомить кому було вислано кожну 
книжку, за як^ Ви заплатили у 

Моя адреса 

Прошу висилати цю анкету з датком до 

CIVIL LIBERTIES COMMISSION 
2445А Bloor Street Wett, Toronto, Orrt., Canada M6S 1P7 

Патріярші... 
(Закінчення зі crop. 2) 

щоб колективно ми всі разом могли перетворити цей дух 
епігонства у вітальну, творчу енергію. Він, наш Покійний 
Батько, як це сказано у його „ЗавіщаннГ, переступив поріг 
туземного життя і не стало видимого символу і уосіблсН" 
ня Патріархату в його особі. Та в нашій свідомості і в 
нашому видінні остається жива і дійсна Українська 
Церква, унівчана иатріяршим вінцем". Вона буде сильна, 
могутня і згодом вільна на своїй землі, якщо у наших 
серцях та у серцях наших нащадків, не згасне цей вогонь 
туги за з'слнненням. І саме цей вогонь туги у людських 
серцях, запалений Патріярхом Йосифом, запевнить йому 
цей туземний аспект безсмертя, про який писав Унамуно. 
Блаженнійшії Патріярх Йосиф житиме у серцях духових 
нащадків своїх аж поки не переведеться світ, а його 
присутність кріпитиме цілющим духом весь український 
Божий люд. 

Та щоб запевнити нашому покійному Батькові цю нам 
так конечну життєдайну безсмертність, нам слід триматИ" 
ся його наказів висловлених у його „Завіщанні". Нам слід 
бути мужніми воїнами нашої Церкви, які озброєні мечем 
правди і щитом віри, стануть на прю зі злом і завершать це 
велике святе діло розпочате у наших часах першим 
Патріярхом України. Це наш обов'язок супроти нашої 
Церкви і нашого народу і супроти святої пам'яті нашого 
Покійника, який, чи цього ми свідомі, чи ні, змінив із 
кожного із нас йому відданих мирян. Завдяки йому 
кожному з нас дано цю велику ласку залишити, — як це 
каже Зоя Когут в одному з її віршів присвяченому 
Блажсннішому Йосифові, — клаптик світу світлішим після 
себе — і цс ми мусимо зробити. 

Мабуть ніхто краще не зрозумів завдань нашого 
Божого люду після відходу у вічність глави і батька УКЦ, 
Патріярха Иоснфа, як Крилос Львівської Епархії, себто це 
дорадче тіло, що складається з його найближчих cniepo– 
бітників, які тепер вірно служать його гідному наслідчико" 
ві Блажсннішому .Мирославові Іванові. У своєму історич" 
ному становищі, читаному в Римі дня 13–ro вересня 1984 
року ,в день похорону Патріярха Йосифа зібраним 
владикам, священикам і мирянам, члени Крилосу під 
проводом о. архнмандрнта Івана Хоми заявили: ,,Не 
перекреслім пам'яті і діл великого мужа. Коли заборонено 
з честю згадувати його ім'я і його діла — каміння 
говоритиме, сльози вірних будуть кликати до неба про 
поміч. Зокрема ідеться про високий історичний титул 
Патріярха. який він прийняв, відкидаючи зі запереченням 
усі почесті і титули, які міг мати, ради своєї Церкви і 
народу. Шануймо цей історичний титул, який він здобув в 
очікуванні визнання його Апостольським Престолом. В 
цьому титулі містяться всі його надбання, здобутки і 
терпіння". 

Нехай ім'я великого Патріярха Йосифа залишиться 
серед нас у вічній пам'яті, і нехай ця пам'ять про нього 
перетворить нас усіх у нескорених воїнів Христових та 
допоможе нам завершити його велике діло „у вірі батьків, 
в любові до братів своїх і у служінні ЦсрквьМатері" нашій. 

Освіта... 
(Закінчення зі crop. 2) 

маком відходить. Найбіль" 
ше брехні знаходиться у 
ПОЛЬСЬКО”СОВЄТСЬКИХ В І Д Н О 
синах. Недавно був у Поль" 
щі час, коли „Дзяди" МіцкЄ" 
віча не могли появитись на 
сцені. Кращі літературні 
твори і досі не можна зфіль" 
мувати. 

Висновок невеселий — 
політика режиму у Польщі 
загрожує автентичности no– 
льської культури. Кожен 
МИСТеЦЬ ЧИ ІНШИЙ ІНТЄЛЄК" 
туал, який відважується 
висловити погляди, що не 
відповідають режимові, My– 
сить бути готовий на nepec– 
л ідування . Таких режим 
усуває з публічного життя, 
вони просто перестають 
існувати. Наслідки такого 
стану для культури якнайгі" 
рші. На всіх землях, що їх 
дістала Польща після eiu– 
ни, також спостерігається 
брак місцевої ІНІЦІАТИВИ. 
Люди живуть Б однакових 
дімкаХ'Вуликах, з однако 
вими меблями. Сидять ne– 
ред телевізіями з однаковИ" 
ми програмами. Промива" 
ння мозку викликає летарг. 
Суспільство спить. Людину 
зіпхнуто в побут без шансів 
на творче життя — стабілі" 
зація і консумпція. Матерія" 
льна база культури також 
зменшується. Брак паперу 
на друкування книг, змеН" 
шусться кількість кін, брак 
бібліотек, брак коштів на 
купівлю нових книг. Не MO– 
жна друкувати потрібної 
кількостн шкільних підруч" 
ників. Вартісна книга дефі" 
цнтний товар. її часто npo– 
дають З”ПІд поли як люксу" 
совий імпортовий товар. 
Інтелігенція, робітництво і 
селянство не мають.що HH– 
тати. Цілковитий брак KHH– 
жок для дітей. Бракує підру" 
чииків, словників, фахової 
літератури. І поганий стан 
все побільшується. Тслсві" 
зія підпорядкована урядо 
вій пропаганді. На скарги 
режим відповідає — на Ky– 
льтуру не маємо засобів. 
Культура люксус. На неї 

прийде час пізніше. 
Такий стан автоматично 

впливає на моральний стан 
суспільства. У найбільш 
фахово активному поколіН" 
ні помітна втома і апатія. 
Більшість людей уникає рИ" 
зика. Режим злочинно Bmpa– 
тив запас суспільної енергії, 
який нарід мав після війни 
для відбудови країни. Tpya– 
но людину переконати, щб 
добре працювала,коли вона 
бачить всюди марнотравс" 
тво і корупцію. Режим де 
факто резигнує з гасел coui– 
ялістичного устрою – cyc– 
пільної справедливости, 
рівности, загального права 
на освіту і культуру. Від 
робітника режим вимагає 
посвяти, обмеження вимог 
кращого існування. Режим 
позбавив суспільство ініціЯ" 
тиви. Людина скерувала 
свою увагу тільки на npHBa– 
тні справи. Громадянин 
знає, що покращання його 
життя не залежить відстану 
продукції. Усе залежить від 
його зручности ля вірувати 
серед обмежень, вміння як 
їх уникнути і щось вирвати 
для себе. 

Брак демократії, брак MO– 
жливости робити рішення 
витворив почуття безвідпо" 
відальности за стан країни. 
Витворено велике почуття 
кривди. Соціялістична ідея 
загинула ,а публіцистика 
обвинувачує утомусуспіль" 
ство. 

Невідомо чи успішне po3– 
в 'язання господарських 
проблем можливе без ПОЛІ" 
тнчнем:успільних змін, які 
викликали б мінімум дові" 
р'я до1 режиму. Соціялізм не 
дає жадних гарантій хуткен 
го економічного зросту , 
який дозволив би догнати 
Захід. 

Від того, чи система ia– 
безпечить хоч би ПОМІрКО" 
вану заможність суспільст" 
ва залежить будуччина coui– 
ялізму в Польщі. А занепад 
соціалізму в Польщі видно 
на кожному кроці. 

Р Е Ч Н И К И А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї президента Роналда 
Реґена іаявили, що СССР правдоподібно мас клопоти з 
продукцією своєї ракетної зброї, зокрема ракет далекого 
засягу. Одна з таких ракет, очевидно, без атомової 
головки, впала на територію Китайської Народної 
Республіки і може стати причиною совстськокитайських 
непорозумінь, друга, як тепер стало відомо, експльозува" 
ла під час лету, не долетівши до цілі. , 

ПРЕДСТАВНИК міністерства закордонних справ СССР 
Боріс Пядишев заявив на пресовій конференції в Москві, 
що Совстський Союз розглядає прохання Ізраїля про 
зустріч совстських й ізраїльських представників в Ню 
Йорку під час сесії Генеральної асамблеї. Як відомо, в Ню 
Йорку перебуває прем'ер”.міністер Ізраїля Шімон Перез і 
міністер закордонних справ СССР Едуард Шеварднадзс І 
в політичних колах не виключають можливості! зустрічі 
Шеварднадзе з ізраїльськими дипломатами. „Нам є про 
що говорити з ізраїльтянами", заявив Пядишев, – і це 
вказує на совєтську згоду до розмов. 

і 

Успішний український фестиваль у Дофині 
Вссканадський , HauioHa– 

льннй Український Фсстеь 
валь у Дофині, Ман. відбув^ 
ся цього року в днях від ЗІ– 
го липня до 3–ro серпня в 
селі „Україна". . 

Офіційне відкриття мало 
відбутися в п'ятницю о год. 
l–ift в полуднє але з огляду 
на дощову погоду ВІДЛОЖЄ" 
но його на суботу по nonyn– 
ні. 

До фестивалю приготов' 
ляються мешканці Дофину 
вже цілий рік. Кожного po– 
ку Комітет фестивалю nw– 
шукус і спроваджує цікавих 
артистів, співаків, хори, 
ансамблі, танцювальні rpy– 
пи. Цього року були більше 
заангажовані місцеві сили 
до участи. 

Кожного року на фестива 
лі відбуваються покази pi– 
зноманітного мистецтва, 
вишивок, писанок, різьби, 
кераміки, ткацтва, печення 
хліба, варення і приготову" 
вання традицнійннх страв, 
гри на бандурі, цимбалах, 
співи й танки. Також відоу" 
ваються різні контести, а у 
спеціально збудуваних npn– 
міщеннях — крамницях MO– 
жна оглянути різні виставки 
та купити різні речі. 

В одному з таких прнмі' 
щень знаходиться кожного 
року кіоск Українського 
Народного Союзу, де BH– 
ставлено різні летючки, 
книжки і інформації про 
культурну працю, видання 
„Свободу"; „Український 
Тижневик" та інформації 
про забезпечення У НСоюзу 

Цьогорічний фестиваль 
був вже 2І"ИЙ з черги та 
відбувався вже вдруге в селі 
„Україна", яке потребує ще 
багато праці і грошей, щоб 
було викінчене до святкуван 
ня ІОО”річчя приїзду українсь 
ких поселенців до Канади. 

Головою фестивалю був 
М. Дудар, а господарем і 
господинею був сотн. Bor– 
дан Панчук і його дружина 
Анна. Майстром церемонії 
на в ідкритт і був Василь 
Запорожан. Продуцентом і 
майстром церемонії на KOH– 
цертах був талановитий і 
молодий Богдан Зайцев, 
який є вже відомий зі своїх 
виступів на тільки в Маніто 
бі і Канаді, але й в ЗСА. 
Попри його працю і студії 
він все має час на фестивалі і 
як майстер церемонії щораз 
цікавіше проводить i.Mnpe– 
зою у двох мовах. За те 
йому належиться признан" 
ня і побажати успіхів в даль 
шій його праці. 

Офіційно відкрила фестн" 
валь міністер освіти Джуді 
ВаснлицЯ”Ліс. На відкритті 
були присутні представни" 
ки Федерального ПровіН" 
ційного і Муніципального 
урядів і мейор міста Дофин. 

Привіт від Українського 
Народного Союзу зложив 
мгр Іван Геврик, який був 
його представником. Його 
дружина Стефанія, яка є 
головою Комітету Украї" 
нок Канади, репрезентува" 
ла цю Установу. 

Концерти відбувалиса дві 
чі денно о год. 2:30 по полуд 
ні і 8–ift у вечері. В програмі 
брали участь такі мистецькі 
сили: український ансамбль 
танцюристів „Сопілка" з 
Вегревиллу, Альберта, TaH– 
цювальний ансамбль ,,3ip– 
ка" з Дофину, ансамбль 
бандуристів „Веснянка" з 
Тандср Бей, Онтаріо, opKec– 
тра „Соловей" з Торонто, 
Онт.,канадськО”українсЬ" 
кий фестивальний хор під 
диригентурою Г. Гендср" 

Головніш контролер У НСоюзу мгр Іван Геврик в кіоску 
У НСоюзу. 

Відкриття фестивалю: діти вітають сотн. Богдана 
Паниука і його дружину, які були господарями gtecmu– 
валю. Посередині — Стефанія Геврик, голова Комітету 
Українок в Канаді, Відділ у Вінніпегу, і майстер церемонії 

Василь Запорожан. 
сон, козаки — виступ співу і 
танку з Торонто та сестри 
Тодощук з Вінніпегу. My–. 
зичним директором opKec– 
три був Рон Палій. 

Парада вулицями міста 
Дофин відбулася в суботу. 
Вона була найбільшою і 
найчисленнішою. В ній 6pa– 
ли участь представники ура 
ду, почесні гості і, як і кожно 
го року, представник УНС. 

В неділю о год. 12"їй BW– 
бувса Молебень біла пам'ат 
ника о. Нестора Дмитрова, 
що його відправив МитрО" 
полит Максим Германюк в 
сослуженні о. митрата Г. 
Овчарика, о. Климчука і о. 
Маліка. Митрополит MaK– 
сим виголосив з цієї нагоди 
дуже цікаву проповідь про 
труднощі прибутта о. Hec– 
тора і першу відправу Служ 
би Божої в цьому місці 89 
років тому. Програмою 
проводив мгр 1. Геврик, 
представник УНС, акий na– 
тронус щорічні Молебні 
б !ла Хреста Свободи, та 
покликав до слова міністра 
Дж. ВасилицЮ”Ліс. Вона 
передала привіт від уряду і 
потвердила, що дальше 6y– 
де помагати цьому історич" 
ному місцю, яке уряд MaHi– 
тоби визнав історичним за 
часів її попередника, С. Koc– 
тирн. 

Післа відправи мгр І. TeB– 
рик попросив присутніх над 
річку, де відбулоса офіційне 
відкритта нового моста, аке 
довершив міністер Дж. С. 

Плогман в присутности Mi– 
ністра освіти, представнИ" 

хків муніципального ураду і 
втйта, акий покликав І. TeB– 
рика до офіційного відкрнт" 
та. По відкритті всі присуТ" 
ні перейшли міст до церкви" 
музею, а відтак на прийнат' 
тя. 

Рівночасно о 2"ій год. 
пополудні в селі „Україна" 
було відтворено традиційне 
українське весілла. 

Ф S E R V I C E Ф 

В Едмонтоні відбувся 
Український День 

В неділю, lO–ro серпна 
1986 року під патронатом 
Комітету Українців Канади 
— Провінційної Ради АлЬ" 
берти відбувся УкраїнсЬ" 
кий День. Програма , на 
якій було присутніх біла 
10,000 людей, відбулася на 
Селі Української Культур" 
ноі Спадщини, 60 км. на 
схід від Едмонтону. Цьогсь 
річна програма була присвя 
чена святкуванню 60–pi44a 
вибору першого українсь" 
кого посла до федерального 
парламенту, Михайла ЛуЧ" 
ковича, який був вибраний 
в 1926 році від округи Be– 
гревилл, репрезентуючи 
партію Об'єднані Oapsie– 

,ри Альберти. Протягом ДЄ" 
а'ятьох літ як посол він був 
сильним оборонцем прав 
меншин, а головно прав 
українців в Канаді. 

Під час формальної npo– 
,грами Українського Дна, на 
:якому були присутні колиш 
'ні федеральні та провінцій" 
ні посли українського no– 
ходження, представники 
трьох урядів виступили із 
промовами про відданість 
М. Лучковича українській 

спільноті та канадському 
суспільстві. Заступник npe– 
м'єр”МІністра Канади Дон 
Мазанковський, міністер 
ПРОВІНЦІЙНОГО у р я д у АЛЬ" 
берти Кен Ковальський та 
посадник міста Едмонтону 
Лаврентій Дікур вказали 
на великий вклад праці М. 
Лучковича в розбудову yK– 
раїнської канадської cnLrn.– 
ноти. 

Екзекутива Комітету Ук' 
раїнців Канади — ПрозіН" 
ційна Рада Альберти epy– 
чила вперше нововстановле 
ну грамоту ім. Михайла 
Лучковича Михайлові Cra– 
рові, першому українсько" 
му”Канадському членові фе" 
дерального кабінету, який 
був міністром праці в роках 
від 1957–63, відтак головою 
Прогресивно" консерватив' 
ної партії в парламенті. М. 
Стар був послом до феде" 
р а л ь н о г о парламенту в 
1952–68 p. Від 1949 року до 
1952 він був посадником 
міста Ошава. 

Грамота ім. Лучковича 
буде вручена річно одному 
українцеві'Канадцеві за BH3– 
начну діяльність на політич 
ній арені. 

^ Ukrainian 
Restaurant 
if Caterers 

132 2nd Avr (1 St.) 
K.Y., l.Y. 1000) 

212–533–6765 
– РЯІУДП 9umu – 
Chritttnlnft – Qriduioom 

Showvrv – Weddmfi 
Алгтогмпві 

Miotinp and Wikt i 

Р І З Н Е 

ПАМ'ЯТНИКИ 
J різних гранітіа, стааммо иа 
цвинтарях со Андрія а Баанд 
Бруку са Духа а Гамптонбур' 

гу. та інших 
ВІДОМА СОЛІДНА 

ФІРМА 

Cypress Hills 
Monuments 

Власник – українець 
В О Л О Д И М И Р 
Б І Л Я Н С Ь К И Й . 
К. М. ИАРДОВИЧ І 
О. ЛОБАЧЕВСЬКА 

800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. NY 11208 
Tel: (718) 277 2332 

Відкрито кожного дня. a cyoo– 
ту якгаочно. оїд 9 5 по поп а 

неділю аід 10 4 по мол. 
На бажання 1 для вигоди KO1CH– 
тів радо заїдемо до Вашого 
дому і проектами й порадами. 

ГРОШІ до СССР 
1 РУБЕЛЬ 

ВКЛЮЧАЄ ВСЕ 

S1.85 
(Включена достаае І аабаамчеиия) 
(Шмімальма аамоалемня – М руб.) 
ЩИМ відповідають нинішньому ityp– 
оові ІмоммиоІ валюти І підлягають 
будьниим оподаткуванням І амінам 

що можуть статися до вручання. 

ОФІЦІЙНІ ПЕРЕКАЗИ. 
ВСІ ПЛАТНОСТІ ПОВНІСТЮ 

ГАРАНТОВАНІ. 
ВАМ ПОСИЛАЄТЬСЯ РОЗПИСКА 

ЛІЦЕНЗОВАНІ І ЗАБЕЗПЕЧЕНІ 
ЗАПОРУКОЮ. 

GRAMERCY 
SHIPPING, INC. 

744 Broad Street 
Newark. N.J. 07102 

Est. 1947 

?6 First Avenue ; 
Те! l?l?) 473–3550 – 

ВСІ ШКІЛЬНІ КНИЖКИ ПРОСИМО і 
ЗАМОВЛЯТИ в АРЦІ. На аспажі; 
книжки ВСІХ видавництв. ОД”РЖ""; 
те на слідуючий день після тепефС" 

нічиого ааиовлеиия. 
^ „ '– ^ : 

UKRAINIAN 
TYPEWRITERS 

also other languages complete line of 

office machines S equipment. 

JACOB SACHS 
251 W. 98th St. 

New York. N. Y. 10025 
Tel. (212) 222–6683 

8 – 11 A.M. 7 days and nights. 

Вступайте 

в члени 

УНС 

І 

HELP WANTED 
Ф MALE–FEMALE Ф 

ШУКАЮ ЖІНКИ 
для хатньої роботи й варення 
та опіки дітей. Українська й BH– 
глійська мови конечні. МешкаН" 

ня на місці. 5 днів в тижні. 
(201) 291–4081 

ПОШУКУЮ 

ГОСПОДИНЮОКІНКУ 
дпя опіки даоЬ дітей. 

Мешкання на місці, 
СтамфордІ, Кони. 

Ten.: (203) 322–5669 

ПОШУКУЄМО 
ОСОБУ або ПОДРУЖЖЯ 

в емеритоаанім віку, які хотіли б 
мешкати у Філядельфії. в npH– 
міщенні наукової установи та 
виконувати, за евентуальним 
домовленням. канцелярійну 
та господарську працю. Tene– 
фонувати в вечірніх годинах: 

'""'і(215) 769–6564 

RESTAURANT 

COUNTER PEOPLE 
KITCHEN ft CATERING 

ASSISTANTS 
Busy midtovn restaurant has fell time opee– 
mp in the cafe L utennj depts. No previon 
tiperience necessary, bat MUST speak some 
English. Fjccellent salary, fall health t 

dental benefits. 
in person interviews only 

Wednesday ft Thursday 5–8 P.ab 

145 W. 55th St., New York City 

^ FUNERAL D1RECTORS ^ 

UKRAINIAN ffl NATIONAL 
FUNERAL ЧР SERviCE 
Український Національний 
Цвинтар'Памятннк nona– 
годжують всі справи no– 
в'язані з похороном 1 no– 
ховаиням в ЗСА. 

4111 Pensylvania Ave.. SE 
Washington. O.C. 20746 

Tel.: (301) 568 0630 – Daye 
(301) 8558864 – Sat.. Sun.. 

Eve. 8. Holidays 
MA1L: PO ВОХ 430 

Dunkirk. MO 20754 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в ВЯСМХ. BROOKLYN. 

NEW YORK іОКОЛИЦАХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕМПЕРАТУРА 

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

(212) 6742568 

LYTWYN ft LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА І ЧЕСНА 
Our Services Are Available 
Anywhere ІП New Jersey 
Також займаємося похорО" 
нами на ивинтарі в Бавнл 
Бруиуі перенесенням TniH– 
них Останків з різних країн 

СВіТу 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvasant Avenue 

(corner Stanley Terr.) 
UN10N. N.J 07083 

(201) 964 4222 

SENKO 
FUNERAL HOME 

213 Bedford Ave . Brooklyn. H.Y. 
(212) 3884416 or (516) 4817460 

HEMPSTEAD 
FUNERAL HOME 

89 Peninsula Blvd.. Hempstead. 11 
24 HOURS A DAY 

і 


