
-

О 'І. 

- 'і '-г: 

РИ Z 

^‚Џ‡ий#ЬІ#уЯ 

о ^ . . 

- - -

УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 
VOBODA 

-

(7 К Л А І N і А N D А І LS 
4. ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ЙОРЌ. СЕРЕДА, 17-го ЧЕРВНЯ 1987 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY CITY and NEW YORK. WEDNESDAY, JUNE 17,1987 No. 114. VOL XCIV. 

њ ЦІ посвятять 
‚ММЯТНИК ПАТР1ЯРХА 

-уудд.Ч Патріярха Йосифа на п'єдесталі біля 
Головного будинку на Союзівці. 'Я 

І 
Союзівка. — Як уже ін-

формовано, в неділю. 21-го 
червня ц.р., на оселі Укра-
їнського Народного Сою-, 

.зў відбудеться торжествсн-
не посвячення пам'ятника-
погруддя св. п, Блаженні-
шого Патріярха і Кардина-
ла Йосифа Сліпого. 

Посвячення довершить 
Владика Василь Лостен 'в-
сослуженні місцевого паро-
ха та довколишніх свяще-
ннків. Торжество запдяно-
ване на 2-гу годину після 
полудня, тобто після від-
прав Богослужб та полуден 
ќу. 

Погрудля —^ цс працяп . .%в^ і зблизька,-
проект виготовлений відо- тобусом З.Чикасо приїхали 

тю 
Це торжество буде пое 

нане Ѓз двома іншими свят-
куваннями вцьому самому 
дні: Днем Батька і з'їздом 
Сеньйорів Українського На 
родного Союзу) 

У пополудневих годинах-
після посвячення пам'ятай-
ќа відбудеться в залі „Be-
селќи" концерт з̀  участю 
сопрано Лариси Маґун-Гу-. 
рий і танцювального ан-
самблю „Дунай" з Кана-
ди. 

Святкування заповідаю-
ться багатолюдно і велич-
но, приїжджає народ здале-

^овремим^аво-Д. ̂ jg 

мим украінським-канадсь. -
ким мистцем-скульптором 
Леонідом Молодожанином 

Сподіються, що вірні та 
шанувальники Блаженнішо 
го Патріярха і Кардинала 
Йосифа та його змагань за 
стремління нашої Церкви і 
народу гідно вшанують це 
торжество своєю присутніс-

сеньйори, як теж виїде авто-
бус з Ню Йорќу. 

День перед посвяченням 
пам'ятника Патріярха Йо-
сифа. в суботу, 20-го червня 
ц.р., відбудеться концерт 
хору „Думка" з Ню Йорќу о 
гол. 8:30 вечора, а опісля 
забава при звуках оркестри 
Богдана Гірняка. 

72-ий Відділ СУЛ влаштовує 
осінній равт на Союзівці 

НюЙорк(О.П.). - 72-
иЙ Відділ Союзу Українок 
Америки у Ню Йорќу влаш-
товус традиційну осінню 
забаву, що відбудеться в 
суботу, 26-го вересня ц.р. на 
Союзівці. Вступ 75 дол. 
включає коктейл, вечерю і 
забаву, нічпіг на Союзівці. 

сніданок і полуденок у неді-
лю. 27-го вересня. Гратиме 
оркестра Аліка і Дорка. 

За дальшими інформація-
ми і замовленням квитків 
слід звертатися до Марії 
Лисогір, голови 72-го Вщ-
ділу на число тел.: (204) 232-
5304. 

Чи справді користь з 
трагедії Чорнобиля 

Олбані. Н. Й. — Тут про-
мовляв у Медичному колед 
жі перед студентами у чст-
вер, 21-го травня ц.р., д-р 
Роберт Ґейл, відомий спе-
ціяліст у перещеплюванні 
спинного мозку, який ряту-
вав перші жертви нуклеар-
ного вибуху у Чорнобилі. 
Він і далі їздить до СССР 
слідкувати за наслідками 
катастрофи. 

З обширного звідомлсн-
ня місцевої преси довідуємо 
ся, що на його думку — вели 
ке це нещастя у висліді мо-
же принести більше корис-
тн, як лиха. Він підкреслю-
вав потребу спільної дії між 
СССР і ЗСА, бо тільки в цей 
спосіб, мовляв, можна вдер 
жатися на земній кулі, ќа-
жучи, що його праця з жерт-
вами Чорнобиля була пер-
шим кроком у тому напря-
мі. 

Але попри це „оптиміс-
тичне" шукання користей із 
трагедії, д-р Р. ҐеЙл таки 

! 

ясно ствердив, що із 135,000 
евакуованих з Чорнобиля 
25,000 дістали більше як.45 
ремів радіяціі, а, як відомо, 
5 ремів — це найвище насѓ 
вітлення радіяції, яке може 
людина безпечно прийняти. 

Цей лікар теж заявив, що 
половина смертних випад-
ків у наслідок радіяції і 
Чорнобильського нуклеар-
ного вибуху буде поза гра-
ницями СССР. 

Доктор Р. Ѓейл остерігав' 
зібраних студентів перед 
небезпекою вжиття нукле-
арної зброї, жертв з якої 
може бути 10 до 1.000 разів 
більше, як у Чорнобилі. На 
його думку, треба споді ва-
тися, що до кінця цього 
сторіччя трапиться ще один 
нуклеарний випадок, подіб-
ний до Чорнобиля, і тому 
досвід Чорнобиля і слідку-
вання за попеченими радія-
цією хворими є незвичайно 
важливі і корисні для ме-
дичного досвіду. 

Відбудеться 22-ий канадський 
український фестиваль 

Давфин, Ман., Канада. — 
Тут 30-го, 31-го липня та I-
го і 2-го серпня ц.р. відбу-
деться Український Канад-
ський Національний Фести-
валь на оселі „Село Украї-
на". 12 кілометрів на пів-
день від Давфину, на пів-
нічному узгір'ї „Райдінг 
Мавнтен Парку". На фести-
валі виступатимуть ансам-
бль „Русалка" з Вінніпс-
гу, хор „Дніпро" і „Чорно^ 
моровќі козаки" з СудбўриГ 
Онтаріо, оркестра „Рана 
Палія" з Вінніпегу, анса-

ЬЯ?ї$'І№ЗҐі Давфину.' 
У четвер, 30-го липня, 

буде показано „Українське 
Весілля" в Українській ав-
диторії при 8-ій авеню у 
Давфині. 

Інші виступи включати-

муть показ талантів, тан-
цювальні трупи та інстру-
ментальні виступи. Буде 
біля 40 українських виста-
вок, павільйонів і кіосків та 
багато різних атракцій і 
несподіванок. Виступати-
муть найкращі українські 
мисѓці та артисти. Відбува-
тимуться танці на вулицях 
міста' в четвер і п'ятницю 
вечором від ѓод. 9-ої, а в 
суботу забава_в_Народному 
Домі при 11-ій авеню. 

Приїжджайте цього літа 
на вакації. до Давфину на 
Фестиваль†" По` ближчі 'ЇїЃ' 
формації звертайтеся на 
адресу: Canada's National) 
Ukrainian, Festival Inc., 119 
Main St. S., Dauphin, 
Manitoba, R7N IK4 1(204) 
638-5645. 

Ню Йорќ. - В неділю. 
14-го червня, в столиці Лат-
вії Ризі відбулася дсмонст-
рація, присвячена пам'яті 
жертв геноциду, що його 
проводив совстськнЙ окупа-
шйний уряд у Прибалтиці. 

Як відомо, 46 років тому. 
14-го червня 1941 року, біля 
10 відсотків жителів Латвії 
були відправлені в Сибір, 
де багато з них потім заги-
й"ули. Ця демонстрація і 
мала на меті вшанувати 
пам'ять жертв насильної 
депортації сотень латишів 
совстськимн окупаційними 
властями. 

Як повідомив президент 
вільних латишів Ольгертс 
Павловскіс. біля 1,000 осіб 
зібралися о 4-ій годині неда-
лско монументу Свободи в 
латвійській столиці. Демон 

лстрацією керували члени 
лравозахисної організації 
;.Гельсінкі-86 Іва Дітснікс і 
Роландс Сіляравпс. 

Знаючи про заплановану 
демонстрацію, дві латвійсь-

їжі газети „Ріга Баллс" і 
„Спорте" повідомили, що 
від 2-ої до 4-ої години в 
центрі Риги буде проведено 
'республіканський дитячий 
фестиваль. Саме на цей час 
„Гельсінкі-86" запланували 

І свою демонстрацію. В газе-

' 

Видається автобіографія 
о. М. Гаврилова 

Рим, Італія. — У видав-
ництві Українська Пресова 
Служба видасться окремою 
брошурою українською і 
англійською мовами „Ав-
тобіографія українського 
католицького священика 
Михайла Гаврилова. 

Автор, 38-літній підпіль-
ний священик Католицької 
Церкви в Україні, розпові-
дає про свою дорогу до 
віри, роки студій богословія 

У ВАШІНҐТОНІ ВІДБУВСЯ ДЕНЬ 
ПРИГАДКИ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ 

На світлині частина конгре`сменів, які прибули на прийняття з членами Філядельфш-
сьќого комітету: ОНЛПУ (зліва): І. Стадниченко, Т. Корнелісон, X. Сениќ, Д. Куль-
ба (частково захована), конгресмен С. Гоер, Т. Карпер. Д. Ґілман, У. Мазуркевич, 

Д. Pummep, В. Андрей`чик, В. Грін, І. Скульська. К. Велдон. О. Гевка. 
О. Стерчо- Гендлер. 

ФІлядельфія, Па. (X. Се-
ник). - Старанням філя-
дельфінського комітету 
Оборони Національних і 
Людських Прав України 
відбувся у середу, 27-го тра-
вня ц.р.. у Палаті Репре-
зентантів у Вашінгтоні, 
„День прнгадки про права 
людини". 

В рамках цього Дня від-
бувся у Палаті Рспрезен-
тантів о год. 4:30 по полуд-
ні т.зв. „Спеціяльний по-
рядок дня", спонзором яко-
го був конгресмен Бенджа-

мин ґілман з Ню Йорќу, 
член конгресового Ад гок 
комітету для балтійських 
країн й України. Він с теж 
членом Конгресової комі-
сії Великого Голоду 

Цього самого дня. о ѓод. 
6-ій вгчором. у будинку ім. 
Ссма Рейбирна, у Золотій 
кімнаті (цю кімнату виста-
рав конгресмен Вілліям 
Ґрей з Пенсильванії) від-
булося прийняття, що Його 
господарем був філядель-
фійський комітет ОНЛПУ. 
У прийнятті взяло участь 

коло 250 осіб, між ними 23 
законодавці, штаб Комісії 
безпеки і співробітництва в 
Европі (Гельсінќська комі-
сія), запрошені гості з Дср-
жавного департаменту, між 
ними Вілліям Кортні, який 
очолить американський кон 
сулят у Кисві, українські 
ативісти з Вашінгтону і з 
Балтимору, представники 
українських організацій та 
гості із Філядельфії, які при-
були автобусом. 

(Закі`нчення на crop. 7) 

в Ленінграді, свої близькі 
зв'язки з покійним ленін-
градським митрополитом 
Ннкодимом, характеризує 
відносини верховної ієрар-
хії Російської Православної 
Церкви з КҐБ та контролю 
органів безпеки в Церкві і в 
духовній академії, описує 
свої роки як православного 
священика та внутрішнє 
навернення до католицької 
віри своїх предків, рішення 
перейти і зовнішньо до ка-
толицизму, свої другі свя-
щеничі свячення та працю 
як тайннй католицький 
душпастир у Західній У кра-
їні, характеризує зовнішній 
та внутрішній стан Україн-
ської Католицької Церкви в 
Україні. 

Ціна одного примірника 
5 ам. дол. + 2 дол. поштової 
оплати. Чеки виписувати й 
слати замовлення на адрс-
су: Ukrainian Press Service 
Via Boccea, 478,00166 Roma 
— Italy 

ВІДБУДЕТЬСЯ 
2-ИЙ КОНГРЕС 
УКРАЇНСЬКИХ 

ПРОФЕСІОНАЛІСТІВ 

Буенос Айрес, Аргенти-
на.— Товариство українсь-
ких високошкільників в Ар-
гентині запрошує на 11-ий 
Конгрес українських профс 
сіоналістів. який відбудеть-
ся в днях ІО-го, 11-го і 12-
го липня ц.р., тут у місце-
вості Посадас. Обера і Апос 
толес у провінції Місіонес. 

Крім своїх питомих тем, 
Конгрес мас завдання від-
значити 90-ліття приїзду 
перших українських еміг-
рантів до цієї південноаме-
риканської країни, які посе-
лилися в провінції Місіо-
нсс; підготуватися до свят-
кувань 1000-ліття Хрищен-
ня України, які започатку-
вав між- мешканцями Ар-
гентиниПапа Іван Павло II 
своєю візитою до українсь-
кої єпархії в Аргентині, та 
відзначити 15-ту річницю 
Товариства українських вн-
сокошкільників. 

В РИЗІ ВІДБУЛАСЯ ДЕМОНСТРАЦІЯ 

тах було надруковано по-
відомлення. що в центр міс-
та можна буде попасти ли 
ше за спеніяльними пропус-
ками. Тому керівники де-
монстрації вирішили пере-
нссти її на 4-ту годину. Зіб-
равшись. демонстранти до-
чекалися закінчення днтя-
чого фестивалю, а потім 
вирушили до монумента. 
На шляху до них присдна-
лися деякі громадяни, і біля 
самого монумента зібрало-
ся понад 5,000 осіб. 

Р. Сіляравпс поставив 
біля пам'ятника плякат і 
поклав квіти. Його приклад 
наслідували десятки інших, 
а потім всі присутні вшану-
валн пам'ять загиблих і 
депортованих латишів хви-
линою мовчанки. 

Міліція не намагалася 
чинити перешкоди демонеѓ 
рантам, однак всі їх дії фо-
тографувалися і накручу-
валися на відеоплівку. 

В той день така ж демоне 
трація була проведена при-
балтійськими імігрантами 
на площі Рокафсллер плаза 
в Ню Йорќу. Демонстранти 
поклали вінок біля собору 
св. Патрика і відчитали іме-
на депортованих у 1941 році 
латишів. 

У СВІТІ 
І ПРЕЗИДЕНТ ІРАНУ Алі Гаменеї накинувся з нападами 
jHa „агресивність З'єднаних Стейтів", назвавши виступи 

президента Роналда Реґена „варварськими голосіннями'̀ . 
За словами А. Гаменеї, Іран крім ракет кляси „земля-

I корабель" китайського виробництва має також інші 
І системи зброї, які можуть знищити ворожі об'єкти в 

Перській затоці. Московська газета „Правда" надрукува-
ла коментар, в якому закликала до міжнародного співро-
бітництва для охорони морських шляхів. В той же час 
„Правда" назвала заяву деяких американських військови-

прр можливість превентивного удару на іра̂ нські 
тері? „демонстрацією військової' мусігўлатурй" 

ВИСТУПАЮЧИ ПЕРЕД групою своїх прихильників у 
приморському парку Манілі, президент Філіппін Коразон 
Акіно закликала співвітчизників негайно повідомляти 
поліцію або представників армії про появу на вулицях 
підозрілих осіб. Звернення президента викликано новою 
тактикою, яку останнім часом застосовують комуністичні 
повстанці. Групи заколотників з трьох-чотирьох осіб 
проникають в Манілю і серед білого дня нападають на 
поодиноких поліціянтів, вояків і старшин. Лише за останні 
три місяці від рук заколотників у Манілі загинуло 53 
поліціянти. 
ЛІВІЙСЬКЕ ПРЕСОВЕ агентство повідомило, що 
полковник Муаммар Каддафі запросив президента 
Австрії Курта Вальдгайма відвідати Лівію з офіційною 
візитою для „зміцнення традиційно дружніх відносин між 
двома країнами". Газета „Вашінгтон Тайме" пише, що ці 
відносини не такі вже й дружні, особливо після вбивства 
20-го травня у Відні колишнього лівійського амбасадора в 
Австрії Езеддіна Ґадамсі, який порвав з режимом М. 
Каддафі. 
БОННСЬКИЙ УРЯД ВПЕРШЕ офіційно заявив, що 
якщо палестинський терорист Мохаммед Алі Гамадеі не 
буде виданий З'єднаним Стейтам Америки, то Його 
будуть судити в Західнйі Німеччині за вбивство і 
повітряне піратство, а не обміняють на двох викрадених в 
Ливані західньонімецьких громадян. В даний час М. 
Гамадеі перебуває в одній з франкфуртських в'язниць. ЗСА 
давно вимагають його видачі, обвинувачуючи в тому, що 
він брав участь у викраденні літака американської 
летунської компанії в червні 1985 року. Досі Бонн не 
виключав можливости того, що Гамадеі обміняють на 
двох викрадених громадян Західньої Німеччини. Викрада-
чі загрознли вбити закладників. якщо заарештованого 
видадуть З'єднаним Стейтам. 

ЯК УЖЕ НЕОДНОРАЗОВО інформовано, 10 мільйонів 
дол ярів, що їх виділив султан Брунею для підтримки 
антикомуністичних партизанів у Нікарагуа, були помил-
ково покладені підполковником Олівером Нортом на 
конто швайцарського промисловця, який нічого не 
підозрівав. Женевський фінансовий дорадник Владімір 
Штембургер повідомив, що незабаром ця сума і відсотки 
які наросли за цей час, будуть повернені власникові. 

НА МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ піяністів імени 
королеви Єлизавети, що закінчився у Брюсселі, першу 
нагороду здобув емігрант із Советського Союзу Андрсй 
Нікольській. Він має 29 років і живеў Мюнхені. Молодий 
піяніст вчився у Ганса Лейґрафа, професора зальцбурзь-
кого Моцартеум. А. Нікольскій багато виступає з 
концертами. Він є лавреатом конкурсу імени Маргарити 
Лонѓ. 
НЕДАВНО ЗААРЕШТОВАНО сімох колюмбійських 
громадян, які брали участь в контрабанді кокаїни і 
нелегально вивозили зі З'єднаних Стейтів великі суми, 
отримані від продажу наркотиків. Щоб викрити і заареш-
тувати злочинців, ФБІ треба було три роќя. Агенти були 
заслані у вищі кола т.зв. ‚‚маделінського картелю" в 
-Колюмбії. Департамент справедлнвости видав дозвіл на 
арешт ще 91 особи, яких посуджують в контрабанді. Лише 
в результаті цієї операції ФБІ конфіскувало гроші, 
наркотики та інші речі на суму, що перевищує 175 
мільйонів долярів. Якщо вина контрабандистів буде 
доказана, кожний зі злочинців може бути засуджений до 
тюремного ув'язнення терміном до 20 років і кари у висоті 
100,000 долярів 

ІРАДІО ТЕГРАНУ ЗАЯВИЛО, ЩО нуклеарні центри 
ѓЗ'єднаних Стейтів Америки і американські нуклеарні 
реактори більш вразливі, ніж ракетні бази Ірану. Цим 
самим Іран дав зрозуміти, що у відповідь на можливі 
атаки американцями іранських ракетних баз Іран почне 
терористичну діяльність на території З'єднаних Стейтів 
Америки. 

ПРЕЗИДЕНТ БОРОНИТЬ 
БЛИЗЬКОСХІДНЮ ПОЛІТИКУ 

Президент Р. Реген. 

Вашінгтон. У своїй 
промові у понеділок увечері 
15-го червня ц.р., на крайо-
вих телевізійних мережах 
президент Роналл Рсгсн 
заявив, що коли З'єднані 
Стсйти Америки не вика-
жуть активної мілітарної 
ролі в обороні Перської 
затоки, то Совєтський Со-
юз це напевно зробить. 

Прибираючи сильно обо-
ронний тон Президент по-
дав короткі підсумки еконо-
мічної конференції у Вснс-
пії. заперечуючи пресові й 
телевізійні вістки, в яких 
говорилось, що ..нічого в 
дійсності не осягнено на 
конференції та що ЗСА ні-
чого не добились". 

Правдою однак є. що ми 
повернулись з ціѓї важливої 
зустрічі, -полагодивши всі 

Президент Реіен теж иро-
голосив. що американські 
представники на перегово-
рах у справах контролі збро 
сння офіційно запропону-
ють договір про заборону 
всіх нуклсарних ракет ко-
роткої віддалі, що є під 

зарядом обидвох світових 
потуг. Ця пропозиція мала 
б бути вілнові.̀ ілю па подіб-
ну пропозицію Советського 
Союзу в квітні ц.р.. однак 
американська пропозиція 
включає основну редукцію 
в нуклсарних ракетах серед 
нього засягу. 
Президент у свої словах зву 

чав оіггимістично щодо мож-: 
ІІИВОСТІ його зустрічі з Міхаї-
пом Горбачовим цієї осені у 
Ваіиіштоні у справі підпнаш-
ня договору елімінації нук-
лсарнпх раќс і в Европі. 

Президент Рсіен иатав-
рував Конгрес, зокрема дс-
мократів. за дефіцит, рівно-
часно признаючись до того, 
що провідники шістьох ін-
ших індустріяльних країн. 
які .брали участь у Венеції 

--бу-лїі ;icuwveTyr^rmaitr,TiiM'̂  
дефіцитом. 

Закінчуючи свій виступ. 
Президент заявив, що всі пі 
його пропозиції він дає піл 
розвагу американських гро-
мадян. бо тільки вони мо-
жуть повести натиск на Коп 
і рес коли тем є застій. 

В АМЕРИЦІ 
ПАЛАТА РЕПРЕЗЕНТАНТІВ остаточно схвалила 
законопроект, який відтягає І -доляровий вступ до Статуї 
Свободи, що його впроваджено на початку цього року. 
Адміністрація Президента Роналда Реґена протиставила-
сля цьому законопроектові, однак, з уваги на те, що 
Конгрес великою більшістю одобрив його. Президент 
Реген не наложить свого вето. 

У ВІЛМІНГТОНІ, ДЕЛАВЕР, обіцяючи збудити в 
американців стремління до високих ідеалів, а не тільки 
зацікавлення ‚.звичайним нагромадженням матеріяльних 
речей", сенатор Джозеф Байден проголосив свою кандида 
туру на здобуття номінації Демократичної партії на 
президента З'єднаних Стейтів Америки. 

БАЗУЮЧИСЬ НА РЕКОМЕНДАЦІЇ Президентської 
комісії Американського Життя в природі, сен. Джан 
Чепфі, республіканець з Ровд Айленд, за`пропонував закон 
для створення федерального однобільйонового фонду 
річно для закуплення та охорони швидко зникаючих 
вільних просторів країни. Свій внесок сен. Чейфі обстою-
вав ось як: ‚‚Навіть на дикому й відкритому заході простори 
є загрожені урбанізацією, невідповідним плянуванням і 
хибним розбудовуванням'`. 

В НЮ ЙОРЌУ, НА 62-МУ РОЦІ життя померла відома 
акторка сцени, фільмів і телевізії Джералдін Пейдж. У 
своїй театральній та фільмовій кар'єрі Дж. Пейдж 
отримала різні нагороди ,в цьому й .‚Оскара", дві 
нагороди ‚‚Еммі" за телевізійні виступи ‚‚Спогад про 
Різдво" та „Гість у День Подяки", обидві на базі оповідань 
Трумана Капоте. 

НОВІ АМЕРИКАНСЬКІ КОЧОВИКИ. - це найновіша 
порода мандрівників, що проміняли свої хати на биті 
шляхи та проводять три-чвсрті року в дорозі. Ці новітні 
бродяги мають декілька спільних знаменників; в більшос-
ті цс старші громадяни, що є достатньо матеріяльно 
забезпечені, діти яких вже на своєму утриманні. Вони 
люди щасливці тому, що живуть в добі пенсій, міжстенто-
внх шляхів та автомобілів. Згідно зі зіставленням Ассоція-
ції індустрії розвагових возів стверджено, що ЗО мільйонів 
американських громадян є власниками або винаймалн 
‚‚хатки на колесах" у 1986 році .в тому 9 мільйонів було у 
віці понад 50 років 

ДЕПАРТАМЕНТ СПРАВЕДЛИВОСТИ приготовляє 
процес спрямований на Екзекутивну раду Профспілки 
міжнародних водіїв (,.Тімстерс"). як теж і персдання 
профспілки під федеральну контролю Цей позов підготов 
лясться на базі запілозрінь, що профспілка є під впливом 
організованого злочинства. 

З ОГЛЯДУ НА ЗАВОРУШЕННЯ і чотириденні протести 
N Панамі. Державний департамент остерігає американців 
перед поїздками до Панами 

РАПОРТ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ виказує, що ріст 
світової економіки не є задовільний, ані співмірний з 
ростом населення. С ѐрйозне послаблення гльобальноі 
економіки приписується в найбільшій мірі світовій 
торгівлі, що після обрахувань має зрости тільки на три 
відсотки в порівнянні з 5 відсотками v 1970-их роках. 
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ганьби у Берліні 
Вночі з 12-го на 13-го серпня 1961 року тисячі 

робітників із комуністично! Східньої Німеччини 
здвигнули впоперек Берліну, недалеко Бран-
денбурзької брами, високий цементовий мур, 
щоб перешкодити масовій втечі людей із Схід-
ньо? Німеччини з самого Східнього Берліну на 
захід. За Потсдамським договором, що його 
складено на основі постанов Ялтинської конфе-
ренції у 1945 році, поділено Німеччину, Корею і 
В'єтнам на вільні і комуністичні частини. Коли 
Північна Корея заатакувала — Південну, Амери-
ка за президентури Гаррі Тру мана поспішила 
вільній південній Кореї з військовою допомого-
гою і була б цю війну виграла, хоч корейських 
комуністів підтримав Комуністичний Китай, але 
Труман зробив помилку, відкликавши з ќоманд-
ного становища геніяльного полководця Дагле-
са МекАртура. У Кореї по нинішній день Існує 
тільки перемир'я з демаркаційною лінією і все 
ще є там стаціоновані американські війська. 
Коли комуністичний Північний В'єтнам заатаку-
вав — Південний вільний, то з військовою 
допомогою південним в'єтнамцям поспішила 
Америка за президентури Линдона Джанеона, 
але цю війну програла з двох причин: 1) лібвра-
льні дорадники президента Джанеона диктува-
ли йому препогану тактику, якою він зв'язував 
руки власним полководцям у В'єтнамі і 2) 
Конгрес відмовився фінансувати надалі цю 
війну. Комуністи опанували цілий В'єтнам та 
сусідні Ляос і Камбоджу. Залишилась теж 
Східня Німеччина, як совєтський сателіт і 
залишився мур впоперек Берліну, відомий у 
всьому світі, як „мур ганьби". Здвигнули його 
східньо-німецькі комуністи з наказу Москви 
тому, що після поділу Німеччини втекло на Захід 
кругло три мільйони німців, у першу чергу 
фахівці всіх можливих професій. Від того часу 
прерізними способами, між ними і підземним 
`тунелем, важким вантажним автом, різкими 
штудерними штучками СОТНІ осіб, мужчин і 
жінок, таки втекли із Східнього Берліну на Захід, 
але теж сотні осіб згинули при спробі втечі, бо на 
тому мурі по східньому боці встановлено стежні 
вежі Із скорострілами. Власті у Західньому 
Берліні ведуть докладну статистику всіх отаких 
утеч. 

Демократичний Захід не визнав існування 
того муру і кожний американський президент чи 
британський прем'єр, який відвідував Західню 
Німеччину, формально Німецьку Федеративну 
Республіку з її столицею у Берліні, їздив до 
Західнього Берліну спеціяльно на те, щоб 
задемонструвати свою ворожість тому диковин-
ному насильству над свободою рухів мешканців 
цього самого міста, штучно поділеного в наслі-
док диявольської концепції Сталіна, щоб увесь 
світ поділити на сферу впливів ЗСА і СССР — на 
що погодився Ф.Д. Рузвелт. Із знаменних висту-
пів американських президентів у Західньому 
Берліні затямився оклик президента Джана 
Кеннеді „їх бін аух айн Берлінері" — У четвер 12-
го червня ц.р. президент Роналд Реґен, вертаю-
чись з економічно! конференції „семи великих" у 
Венеції, прибув з відвідинами до Західньої 
Німеччини й зупинився коротко у Західньому 
Берліні. Його вітав західньо-німецький прези-
дент Ріхард фон Вайзекер а канцлер Коль був у 
товаристві Регена. Президент Реґен не обме-
жився до маніфестації своєї приязні вільній 
Німеччині, членові західнього бльоку НАТО, але 
використав нагоду для безпосереднього суто 
політичного виступу проти Совєтського Союзу. 
Він зробив виклик на адресу Міхаїла Горбачова, 
заявивши, що коли СССР дійсно бажає собі сві-
тового миру — то — треба розвалити той мур 
ганьби. З промови Реґена виходило ясно, що 
внутрішньо-берлінський мур є символом ворож-
нечі між Сходом і Заходом і поки існуватиме той 
мур. так довго не буде у світі тривкого миру. 

Тим своїм виступом Роналд Реґен не тільки 
скріпив вірність усіх вільних німців союзові з 
Америкою, але й потвердив свої раніші заяви, що 
мир не залежить тільки від якогось зговорення у 
ділянці перегонів у зброєнні. Реґен неоднократ-
но заявлявл що ідеться не тільки про стан 
збройного арсеналу, а про всю політику совєт-
ської імперії і що миролюбні деклямаціі Міхаїла 
Горбачова повинні вийти поза межі слів та 
показати свою реальну вартість виведенням 
совєтських війсьќ з Афганістану, відкликанням 
кубинських військ з Анґолі, припиненням доста-
ви зброї Нікарагуа. І тепер добавив до тих своїх 
розумних завваг ще справу внутрішнього бер-
лінського муру, який є глумом над культурою і 
цивилізацією XX сторіччя. Коли совєтські війсь-
ка окупували Відень, вони здвигнули у міському 
парку могутній пам'ятник у честь совєтського 
вояка. Кожний віденець твердить, що першим 
ділом захитання совєтської імперії буде зни-
щення цього „лам' ятника ганьби", f берлінський 
мур зникне, як усе, що штучне, оперте на на-
сильстві. 

Західні і совєтські знато-
ки пишуть, що Горбачов, чи 
буде мати чи ні більшість 
союзників серед найголов-
нішнх партійних ватажків, 
буде намагатися перевести 
свої реформи на нарадах 
ЦК партії. В основному 
дебати будуть спрямовані 
на пропонований Ґорбачо-
вим закон про зменшення 
власти центральних пляно-
виків у Москві і псрсдання 
працюючим керівникам бі-
льше свободи в оператив-
них рішеннях. Цей закон, 
правдоподібно, викличе ве-
лику дискусію, яка зверне 
увагу на твсрдолінійників, 
які виступатимуть проти 
закону, як рівно ж проти 
нього самого, Горбачова. 
Совєтський історик Рой 
Медведєв у зв'язку з цим 
заявив: „Останні наради 
ЦК партії в січні, розводни-
ли те, що Горбачов споді-
вався перевести в справі ре-
форми політичної системи. 
І тим разом він не може 
noonM-TH". 

У Москві говорять, що 
Горбачов рішився на відваж-
ний крок: він вимагає щоб 
ус{ промови, виголошені 
на червневих нарадах, впов-
ні надрукувати, аби таким 
чином виявити перед совєт-
ськими громадянами всіх 
противників реформ. Знавці 
твердять, що біля 20 із 70-ти 
промов, що їх виголошено 
на останніх нарадах ЦК, 
були критичні щодо пляну-
вань Горбачова. 

Але навіть, якщо повто-
риться невдача Горбачова, 
— пишуть знавці, — це ще 
не буде негайною загрозою 
для нього. Отже постійні 
невдачі в досягненні політи-
чних цілей доведуть вкінці 
до його упадку. Добрий 
совєтолог Пітер Редавей із 
Дослідчого інституту Кен-
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нана у Вашінгтокі, пише:: 
„Який курс він не взяв би - w 
чи рішиться ще сильніше 
натискати і ставати все біль-
ше радикальним, як це port 
бив Хрущов, чи він зм'якне і 
почне відступати, — я був-̂  
би здивований — якщо б 
він втримався довше (при 
владі —СЖ) як кілька років . 
ків`̀ . А' д-р Роберт Конѓі 
ќвест, відомий. хронікар 
сталінських рок'ів і автор k 
ќнижќи про голод в Україні 
в 1932-33 роках, п. з. „Жни-. 
ва смутку" також висловѓ; 
люється скептично: „Я не 
думаю, що можна сталіні-
зувати, чи лібералізувати 
(Совєтський Союз — СЖ) 
без одного деспота-дикта-
тора, а головна проблема. 
Горбачова — політична. 
Якщо б він мав повну конт-
ролю, він міг би робити 
одне і друге (і сталінізувати 
і лібералізувати — СЖ). 
Але він ним не є". 

Американські знавці з 
Державного департаменту і 
Сі-Ай-Ей агенції погоджу-
ються в їхніх оцінках, що 
Горбачов вступає у рішаль-
ний період, з якого він або 
вийде переможцем або про-
валиться. Остаточно, -г. 
твердять вони, — зручність 
Горбачова допоможе йому 
пережити небезпеку. Але 
старший урядовець Сі-Ай 
Ей Марќ Злотнік вислов-
лює здогад, що Горбачов 
уже залишив надію, щоб 
добитися багато з того, що 
він бажав від ЦК партії, де 
60 відсотків із 303 членів є 
залишені із брежнєвськнх 

і часів. Злотнік твердить, що 
1 Горбачов надіється 'на рі-
! шальннй партійний конгрес 
І в 1988 році, на якому будуть 
` схвалені Його реформи. 

Але навіть, якщо Ґорба-
чову вдасться добитися зго-
ди партії на прийняття його 
реформ, то він все ще мусі-
тиме перемогти недовір'я 
між робітництвом на низах 
совєтської піраміди. „Якщо 
вводять нові зміни, вони 
звичайно, стрічаються з ве-
ликнм недовір'ям, яке є на-
шим публічним ворогом ч. 
Г, — сказав Арбатов редак-
торам „ЮС Нюз" під час 
останнього інтерв'ю. 

Совєтські робітники 
бояться змій 

Як сказано вище, Ґорба-
чов плянує надрукувати всі 
промови з дискусії над його 
плянами „перестройки", 
що, на його думку, допомо-
же прихилити опінію наро-
дів Совєтського Союзу, в 
його користь. Але цей крок 
може бути також небезпеч-
ним для нього. Ця небезпе-
ка виявилася після нещо-
давного опиту Московсько-
го соціологічного дослідчо-
го інституту, який надруку-
вав висліди опінії, у відпові-
дях в яких були висловлені 
сумніви і недовір'я. Питан-
ня в анкеті звучало: „Як 
можуть горбачовські рефо-
рми змінити життя рсбіт-
никівТ. Відповіді були: 
більше як 60 відсотків робі-
тників московської шлю-
сарської фабрики, говори-

ли: „Реформи означають, 
що робітникам треба буде 
більше працювати". 40 від-; 
сотків запитаних у Казах-
стані, відповіли, „що вони 
не хотять бачити жодних 
змін в сучасній заробітній 
системЃ. А в основному, всі 
запитувані заявили, що ре-
форми або проходять дуже 
повільно, або ще навіть не 
почалися. Справа в тому, — 
заявив В. Іванов, директор 
того Дослідчого інституту, 
що люди не хочуть тяжче 
працювати, аж доки не по-
бачать справжніх змін, а 
справжні зміни залежать 
від тяжкої праці робітників. 
До того він додав: „Є мало 
підстав для оптимізму". Ця 
оцінка підтверджується, що 
в Совєтському Союзі про-
довжується застій у сільсь-
кому господарстві й індуст-
ріі ! 

Як досі, то найбільші ус-
піхи осягнув Горбачов з 
проголошенням „гласнос-
ти", тобто відхритости, тіс-
но на сто замків замкнутої, 
комуно-московської імперії. 
Публікація критичних вис-
лідів опитування про ре-
форми Горбачова, впарі з 
плянами публікацій давно 
заборонених літературних 
творів, є наявним доказом. 
Одначе та відкритість спри-
чинила окреме незадово-
лення серед найвищих со-
вєтських шарів населення. 
Французький совєтозна-
вець МішелТату пише, про 
великий „спротив на висо-
ких щаблях проти „ґласно-
сті", що яскраво виявилося 
під час з'їзду Федерації со-
вєтських письменників. Де-
які промовці дуже гостро 
засуджували реформи, як 
„культурну інвазію". Один 
делегат назвав ці письмен-
ницькі полегші „наці-інва-

(Закінчення на crop. 8) 

Велика праця нашого 
Гарварду 

„Жнива смутку" — це 
перша праця, яка справді 
успішно' проломила стіну 
промовчування, применшу-
вання і заперечування, що 
нею Москва і її західні під-
помагачі закрили правду 
про найбільший злочин в 
історії люства. Але "Й досі 
були наші зусилля сказати 
світові про жахливі зііочи-
ни Москви проти українсь-
кого народу, про кільканад-
цять мільйонів жертв, у 
тому 7 мільйонів жертв пля-
ново і штучно влаштовано-
го голоду, згадаймо хоча б 
про найбільше зусилля на 
цьому полі, про видання ще 
в 1953 і 1955 роках вели-
кої, двотомової (1,255 сто-
рінок) англомовної праці 
„Чорні діла Кремля", та всі 
ці намагання не могли про-
ламати муру ворожого про-
мовчування, яким ми були і 
ще сьогодні, до великої мі-
ри є замкнені. 

Це що нині, після півсто-
ліття, про злочин убивства 
голодовою смертю понад 7 
мільйонів наших невинних 
людей, заговорили найбіль-
ші часописи і журнали Захо-
ду, заслуга у першу чергу 
нашого Гарварду. Бо це був 
наш Гарвард, що догово-
рився з д-ром Робертом Кон-
ѓвестом, істориком і пись-
менником світової слави, 
спеціялістом доби Сталіна, 
щоб він написав оцей твір 
про безмежну трагедію Ук-
раїни 1932-33 років.} це був 

Ярослав Татомир 

„ЖНИВА СМУТКУ" -
ВЕЛИКИЙ ПРОЛОМ 
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наш' Гарвард, що подбав 
про потрібні фонди для цьо-
го великого діла, дав Кон-
ќвестові високовартќного 
співробітника д-раДжеЙм-
са Мейса, наукового праців-
ника Українського НаукрТ 
вого Інституту Гарвардсь-
кого Університету (УНІГУХ 
який є сьогодні одним із 
найкращих, якщо не най-
кращнм спеціялістом нові-
шої історії України, та при-
чинився до успішного над-
рукування книжки „Жнив 
смутку" статтями, публіка-
ціямн і доповідями своїх 
співробітників про голод 
1932-33 років і. т. п. 

При цій нагоді слідсказа-
ти, що крім „Жнив Смутку" 
наш Гарвард видав або до-
поміг видати кілька інших 
вартісних праць про голод в 
Україні, зокрема велику, 
документальну працю д-ра 
Мейса „Комунізм і дилема 
національного внзволен-
ня", дуже цікавий, багато-
ілюстрованнй збірник „Го-
лод у совєтській Україні 
1932-33" зладжений праців-
никами УН1ГУ Оксаною 
Процик. Леонідом Герецем 
та д-ром Д. Мейсом, ,Jlc-
в'яте коло" Олекси Воро-
пая та „Страта голодом" 
Миколи Долота. 

У додатку до цього пра-

цівники У НІГЎ s зокрема д-р 
МеЙс опублікували статті 
на тему великого голоду у 
різних наукових і політич-
ннх журналах.давали допо-
відІ, висували справу голо-
ду на наукових конферен-
ціях і т.п. 

Коли говоримо про зусн-
лля УНІГУ пробити стіну 
мовчанки довкола українсь-
кого голокосту, не можна 
поминути зрозуміння для 
цієї справи і подивугідної 
жертвенности української 
громади. При цій нагоді 
варто згадати, що майже всі 
пожертви на ФКУ чи УН1-
ГУ; це — вічний, незнищи-
мий фонд, бо і три наші 
катедри і УНІГУ втримую-
ться тільки із відсотків від 
фондів. Цю інформацію по-
дасмо тим нашим громадя-
нам, які журяться, що наш 
Гарвард „витягнув" від на-
ших людей стільки гроша 
(Біля 6 мільйонів за 30 ро-
ків) слід згадати про фінансо 
вў допомогу на видавничу 
діяльність УНІГУ та УН-
Союзу. 

Видавнича діяльність на-
шого Гарварду не обмежу-
валася. очевидно, до праць 
про великий голод. УНІГУ 
видав теж кілька праць з 
інших ділянок нашої історії 
і культури, велику кількість 

інформаційних брошурок, 
працює над величезним 
проектом пов'язаним із Ти-
сячоліттям Хрищення і. т Д. 

Коли ми при видавничій 
діяльности нашого Гарвар-
ду. слід згадати про кварта-
льник „Гарвард Юкреніян 
Стадіє". Цей періодиќ появ-
лясться уже 10 років у книж-
ховому форматі, кожний 
річник має приблизно 550 
сторінок. Згаданий вище 
квартальних стоїть На висо-
кому науковому рівні, мїс-
тять праці-українських й 
інакшонаціональних нау-
ковців із ЗСА та інших країн 
і є мостом для наших зв'яз-
ків із науковими колами 
багатьох країн. 

Закріпім і поширім 
причілок 

Коли ми радіємо дотепе-
рішнім успіхом ..Жнив 
смутку".постае перед нами 
питання: чи ми робимо все, 
що у нашій силі, щоб зреа-
лізувати величезний потен-
ціял могутнього твору Ро-
берта Конквеста? Чи ми 
використовуємо перший ве-
ликий пролом у стіні мов-
чанки. якою ми оточені? Чи 
ми використовуємо „Жни-
ва смутку", щоб великий 
пролом, який цей твір зро-
бив у' стіні мовчанки, поши-
рнти. щоб західній світ 
вкінці розкрив і побачив 
гекатомби невинних жертв 
нашого народу, що до них 
саме цей західній світ при-
чинився своєю байдужніс-

(Закінчвння на crop. 8) 
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Дуети і арії з опер 
полонили нюйоркчан 

Укращський Інститут важно добірної української 
Америки знову догодив 
своїм постійним і принагід-
ним відвідувачам. Це був 
Вечір оперових арій і дуетів 

і не-украшськоі концерто-
вої публіки. Обоє співаків 
чарували зібраних своїм 
стилевим виконанням І ІНг 

молодих надійних співаків спонукало виповнену залќу; 
Марія Волянська - сопра- Інституту реагувати оващГ 
но, і Михаїл Невмержиць- но, а навіть кількакратно 
кий — бас, при фортепіяно- вставати із своїх мкць, ще-
вому супроводі Івана Коло- дро оплескуючи виконав-
дія

 3 J v ців, нарешті обдаровуючи 
Репертуар цього успіш- їх квітами. Здавалося, спі-

ного концерту включав 
композиторів: Моцарта, 
Стеценка, Верді, Гулака-
Артемовського, Кос-Ана-

вак і співачка заохочували 
одне одного до все ліпших` 
осягів. От, наприклад, у 
дуеті „Ouanto amore" з опе-

тольського та і'нших. Обоє ри „Любовний напій" Доні-
цетті, ідеально розіспівані 
виконавці полонили слуха-
чів і мелодійним співом і 
жвавою комічною грою. 
Могутньо прозвучала арія` 
Сірка з опери о. Кирила`̀  
Стеценка „Про що тирса 
шелестіла". М. Невмержи-
цький і виглядом і голосом 
був дійсно ‚‚Кошовим із' 
СічЃ. 

Друга половина концерту: 

розпочалася дуетом ‚‚Ісп 

співаків вже почали інтен-
сивно розвивати свою му-
зично-вокальну діяльність в 
українській громаді, та за-
гально в американському 
музичному житті, і пода-
ють надії на блискуче мис-
тецьке майбутнє, виступа-
ючи з кількома оперними 
ансамблями, як наприклад, 
Opera Viva, West End Opera, 
Manhattan Opera і Bronx 
Opera Company 

Хоч нема надто великого gehe doch rate ich dir з 
вибору в репертуарі дуетів onejJH „Викрадення із Сера-
для баса і ліричного сопра- лю Моцарта, де с чи не 

— найнижча басова партія у 
всьому оперному реперѓўа-1' 
рі. Тут наш бас мав нагоду 
щедро показати свої і високі 
і низькі тонн, а сопрано` 
прегарно і комічно слідува-
ло за ним, на пре велику-
ВТІХУ ПубЛІКИ. СерЄД СОЛЬО;; 
вих виступів вирізнився-
особливо виступ М. Волян-' 
ської з англомовною піс-
нею. Співачка виявила си--
льний нахил до оперети сво-
їм виконанням пісні „One 
Kiss" з оперети „New Moon" 
Ромберґа. 

Концерт закінчився дуе-
том „Відкіля це ти узявся" із 
опери „Запорожець за Ду-
наєм" С. Гулака-Артемов-
ського і на ентузіястичне 
'домагання публіки — над-
датком — другим дуетом 
Одарќи і Карася з названої 
опери — „На туркенях, НС-
туркенях оженюся..." ОбОС' 

но, виконавці підібрали кі-
льха цікавих дуетів. Розпо-
чали вони 'свою програму 
дуетом „La сі darem la ma-
no" із опери „Дон Жуан" 
Моцарта. Цей дует легко 
співається і, хоч на початку 
видно було деяку стрима-
ність виконавців, то дуже 
швидко вони в цьому дуеті 
мали нагоду розспіватися і 
вже відразу здобули прихи-
льність публіки, що зроста-
ла від сольо до сольо, і від 
дуету до дуету. Сольові точ-
ки, які слідували, скорнстали 
з цього голосового відпруже-
ння співаків. У цьому кон-
церті, ці сольові речі були 
потрібні для того, щоби 
показати особливі здібності 
виконавців і одноразово 
бути своєрідним „відпочин-
ком" для найважнішого — 
їхніх дуетів. 

Марія Волянська виявила 
своє наскрізь вишколене співаків зіграли дуети сцега^ 
ліричне сопрано дуже гар- но, як своєрідний скеч. ЗаЧ 
ного тембру в пісні „Соло- порожець Іван Карась вхо-
Blmrff романс" Анатбля' Диа через залю розхріста?. 
Кор-Анатолвського. Мож- ний і на підпитку, або ще 
на було тут подивляти її краще — на похміллю, Sg 
технічну владу над своїм бо аж замружував очі efe; 
інструментом, особливо у болю на крикливе голосін-
майже непомітному вип-
равленві високої кінцевої 
ноти, чим вона довела свою 
гідну вмілість, бо вичин цей 
лежав би поза можливостя-
ми меншої співачки. Ўсвоїх 
сольових аріях М. Невмер-
жицький показав першо-
рядний, великий голос гар-
ного, темного тембру, який 
пророчить певну кар'єру на 
оперній сцені, де, як правн-
ло, бракує могутніх низь-
ких голосів. Співак цей за 
дуже короткий час науки 
(він не знав, що він посідає!) 
ще не вповні став майстром 
свого багатого обдаруван-
ня, але — сподіюся, — що 
дальшим вишколом і впра-
зами техніки співу, він роз-
внне свій звук, і вже зовсім 

ня своєї сердитої дружини 
Одарќи. Додавало ще біль-
ше сміху, як дрібненька 
постаттю співачка погро-
жувала „макогоном" велет-
неві співакові. Такого сміш-
ного, вдало виведеного дуе-

Й ` вже давно не було в Ню 
орку! 
Загальне враження від 

цього концерту напрочуд 
позитивне. Присутні були 
приємно заскочені не тільки 
гарними голосами, вишко-
леним співом і красним виг-
лядом виконавців, але і їх-
нім наскрізь професійним 
добором репертуару. Та-
кож співаки досконало під-
готовились до виступу, і 
плоди цієї інтенсивної під-` 
готови були тут наявні ^-

досконало корнетуватиме- вибаглива інтерпретація і 
ться своїм природним шс-
трументом. 

Дуети цього концерту — 
були дійсною розкішшю 
для слухачів-глядачів, пере-

добра гра, чистота тонів і 
цілковита зіспіваність, осо-
бливо в дуетах, та загальне; 

(Закінчення на ст. 8-ій) 

Любомир Винар 

НАУКОВА РАДА ПРИ СКВУ: 
її ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗАВДАННЯ 

Ювілей І(НЮ-ліття Християнства України 

Наукова Рада при СКВУ давала і дас повну підтрим-
ку комітетові для підготови наукового конгресу Тисячолі-
ття Руси-Украіни і головним осідком в Мюнхені, який 
постав прн повній співпраці Наукової Ради. Як відомо. 
Комітет очолює проф. д-р Володимир Янів. а заступником 
його с голова Наукової Ради. Наукова Рада закликає усіх 
членів — українські наукові І високошкільні установи дати 
повну матеріяльну підтримку Комітетові. Від Наукової 
Ради на цю ціль уже складено 5,000 долярів і ми віримо, що 
українські наукові установи підуть нашим слідом і допо-
можуть в праці проф. В. Янову і Комітетові. 

Бажаємо поінформувати читачів, що резюме долові' 
лей виголошених на науковій конференції Наукової Радив 
Торонто 23-rd листопада 1985 року, видрукувані а 
..Українському Історику" — журналі історії і наукового 
українознавства (ч 1-2, 1986). На увазі маємо доповідь 
Владики Максима Гсрманюка ‚‚Співпраця Українсько? 
Католицької Церкви з іншими церквами", о д-ра Степана 
Ярмуся ..Українська Православна Церква в Канаді і 1000-
ліття хрещення України", і д-ра Олександра Домбровсько-
го ..Наукове відзначення ювілею Хрещення України" 

Успіх цього ювілею безпосередньо залежить від 
солідно підготованих наукових конференцій на украінсь-
кому і неукраїнському наукових форумах, і на поважних 
наукових виданнях. Як відомо, в совєтській історіографії 
намагаються за всяку ціну фальшиво насвітлитиссредньо-
вічний період історії України, а разом із тим і добу Володн-
мира Великого і Хрищення України-Руси. Звичайно, тут 
ідеться про фальшиву наукову совєтську історичну схему і 

фальшиву історичну термінологію, якою послуговують-
ся совєтські, російські і українські історики. 

Крім того. Наукова Рада є співорганізатором міжна-
родної наукової конференції присвяченої 1000-літтю 
України, що відбудеться в 1988 році в Іллинойському 
університеті. Організатор програми це — д-р Дмитро 
Штогрин, член Наукової Ради і директор українознавчої 
наукової програми в Іллинойському університеті. 

Справа англомовного перекладу Історії Україки-Русн 

Під час Загальних Зборів наукової Ради СКВУ, що 
відбулися 2-го грудня 1983 року в Торонто, винесено на 
мою пропозицію, як голови УІТ, резолюцію проголосити 
1984 рік „роком Михайла Грушевського", як найвндатні-
шого українського історика і організатора українського 
наукового життя. Ця пропозиція була одноголосно 
прийнята. У статті Л. Винара ‚‚Діяльність світової 
Наукової Ради СКВУ"(„ВісникСКВУ", ч 1,1985, стор. 16). 
читаємо, що вже в 1984 році Президія Наукової Ради 
СКВУ звернулася до Управи НТШ в Америці „з прохан-
ням вияснити справу англомовного перекладу „Історії 
України-Руси" М. Грушевського", що його Товариство 
мало видати. При тому ми зазначили, що будемо допома-
гати у реалізації важливих наукових проектів. Наукова 
Рада бажала і бажає безпосередньо причинитися до 
видання англомовного перекладу найважливішого твору 
української історіографії. У 1986 році ми довідалися з 
преси, що на Загальних Зборах НТШ в Америці прийнято 
рішення наразі не видавати цього монументального твору. 
Тут ще треба згадати, що бл. п. сенатор професор Павло 
Юзик, дійсний член Історично-філософічної секції НТШ, 
який мав безпосереднє відношення до англомовного 
перекладу Історії Грушевського, ще раніше говорив і 
писав авторові цих рядків, що американське НТШ 
правдоподібно не видасть цієї праці і рекомендував, щоб 
виданням „Історії України Руси" зайнялася Наукова Рада 
прн СКВУ. 

На нашу думку, англомовне видання многотомної 
„Історії України-Руси" — клясичного твору української 
історіографії, було б одним із найповажніших відзначень 
ІООО-ліття Християнської України і мало б переломове 

значення у світовій науковій літературі. У підсовєтській 
Україні провадять нещадну боротьбу з творчою спадщи? 
ною і історичною схемою Грушевського.вважаючи, що 
„сучасні буржуазно націоналістичні історики", керуючися 
тезою В. Антоновича і М. Грушевського про окремішність 
українського народу, „намагаються всіляко очорнити 
братній російський народ і протиставити йому українс`^ 
кий" — вони хочуть довести, що „ці народи за антрополог 
гічним типом, етнічним походженням, характером, 
історією., культурою докорінно відрізняються" (-‚хвідкрит-
тя сучасних буржуазно-націоналістичних фальсифікацій 
єдності походження, спільного минулого російського і 
українського народів", „Український історичний ̀ курнал" 
ч. І: 1987 (Київ), стор. 27). У СССР і УССР дуже добре 
розуміють, що творчість Грушевського і його „Історія 
України Руси" є смертельною науковою зброєю проти 
концепцій „едности походження" українського і московсь-
Кого народів і проти русифікації історії України І українсь` 
кої культури. Тому вже пора, щоб ми зреалізували 
переклад цього клясичного і монументального твору 
„Історії України-Руси". І Наукова Рада напевно зможе 
допомогти в реалізації цього невідкладного завданн'я. 
Тепер слово за українськими науковими установами і за 
українською громадою. 

Запроектовані видання 
Наукова Рада плянує видати науковий збірник 

присвячений діяльности поодиноких українських науко-
вих і високошкільних установ. Уже'від довшого час'у 
бракує відповідної документації про українське наукове 
життя у діяспорі і ми віримо, що цей джерельний зб'ірник 
виповнить поважну прогалину в науковій і довідковій 
літературі. .; 

Крім того СКВУ допомагає Українському Істооично-
му Товариству в запроектованому англомовному в'иданн'і 
про Михайла Грушевського, його історичну схему "і 
питання фальшивого насвітлення українського і російсь-
кого історичних процесів. 

Також Наукова Рада плянує коспонзорувати англо-
мовне енциклопедичне видання (довідник) присвячене 
відзначенню ІООО-ліття християнства в Україні (видавець 

(Закінчення на ст. 8-ій) 
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СВОБОДА. СЕРЕДА, 17-го ЧЕРВНЯ 1987 
ТЯГ 

Члени пластової родини говорять 

"Нї -ЮМПЗ-87 
w До нас шумить зелений бір;... 

Наближаѓться час таборування. Цього року крім 
виховних таборів маємо незвичайну нагоду таборувати 
разом із пластунами інших країв під час Ювілейної 
Міжкрайової Пластової Зустрічі — 87у Канаді від 8-го до 
23-го серпня. 

,г Зустріч почнеться в провінціях Онтаріо і Квебеку, а 
закінчиться .на Пластовій Січі в Ґрефтон?біля Торонто. 
Програма велика, різноманітна та добре опрацьована. 

ЮМПЗ — 87 відзначає теж ювілей 75-ліття Пласту. 
Початок ювілею відбувся успішно на ЮМПЗ — 86-87в 
Австралії на оселі Бескид. 

Своє 75-ліття існування завдячує Пласт живучості 
своїх ідей та жсртвенній, повній самопосвяти праці 
виховників з молоддю, почавши від його засновників аж 
до сьогодні. Усім їм. т о несли непохитно знамено пласто-
вої ідеї через три ворожі окупаціїта через воєнні лихоліття, 
належить особлива, заслужена пошана від нас, як теж від 
всієї української спільноти. Багато з них матимемо нагоду 
бачити на ЮМПЗ — 87 в Канаді і' 

.,-. В ім'я пластової одности ми стараємося допомогти 
фінансово потребуючим пластунам і пластунќам, особлн-
во з далеко віддалених країв, взяти участь у ЮМПЗ. 
Надіємося, що українська громада нам У тому допоможе. 
Ми спільно повинні докласти зусиль, щоб Ювілейна 
Міжкрайова Пластова Зустріч — 87 в Канаді стала ще 
однією незабутньою подією в житті пластової молоді. 

ч Бажаємо всім успішного та приємного таборування 
v Допобачення на ЮМПЗ — 87 у Канаді! 

СКОБ! 
: пл. сей. Ігор Сохан, 

голова КПСтаршнни 

Юнацтво виводить „вузол дружби" на відкритті 
ЮМПЗ 83 р. в'Німеччині ' 

—-
З пластового життя 

В суботу, 22-го листопа-
да, 1986 року, пластовий 
курінь „Верховинки" вла-
штував в Українському Ін-
ституті Америки в Ню Иор-
ку, вечір, присвячений св. п. 
Катрусі Зарицькій-Сороці, 
колишній пластўиці Львів-
ського куреня, яка помер-
ла 29-го серпня 1986 року, 
черебувши понад ЗО років 
свого життя в совєтськнх 
тюрмах та концентрацій-
них таборах. Навіть після її 
звільнення з ув'язнення в 
1972 році КҐБ не перестава-
ло переслідувати и аж до 
передчасної смертн. 

В програмі вечора взяли 
участь пл. сен. Уляна Ста-
росольська, Дарія Гнатќі в-
ська-Лебедь, Ірина Савиць-
ка-Козак та Ніна Строката-
Караванська. В мистецькій 
частині виступила піяніст-
ка ст. пл. Лариса Крупа та 
Студія Мистсц.ького Слова 
Лідії Крушельницької. 

молодими людьми, як{ об-
стоювали збереження в Пла 
сті української мови, дисци-
пліни, піднесення рівня ви-
ховної праці, затримання 
пластового стилю та скавт-
сько-пластової ідеї, зв'я-
зок з сучасною Україною та з 
дисидентським рухом, та за 
елітарністю в Пласті, в ро-
зумінні характеру та плека-
ння і вживання української 
МОВИ. Г П ( 

Якщо взяти до уваги, що 
ці погляди заступала ґене-
рація, народжена й вихова-
на. поза Україною, то 
Пласт, відзначуючи сьогод-
ні своє 75-діття, може смі-
ло дивитися в майбутнє і 
гідно готуватися зустріти 
своє 100-ліття! 

(Подала пл. сен. 
Ніна Самокіш) 

Крайовий Реферат Ўладу 
Старших Пастунів влашту-
вав 14-го і 15-го березня, 
1987 року, товариську ле-` 
татарську зустріч для стар-
шого пластунства у Винд-
гем, Н. Й. У цій зустрічі 
взяло участь 26 старших 
пластунок і старших пла-
стунів. Завдяки старанням 
ст. пл. Марк.іяна Титли, 
який підготував програму, 
зустріч увінчалася успіхом. 
В суботу ввечорі відбулася 
спільна вечеря, а в неділю 
всі учасники взяли участь у 
Богослуженнях у церкві Іва-
на Хрестителя в Гантсрі, Н. 

Кожного року перед по-
чатком літніх пластових 
таборів Крайова таборова 
комісія та Окружна таборо-
ва комісія відбувають на-
ради, щоб узгіднити час та 
місце всіх літніх таборів, 
затвердити проводи табо-
рів та заллянуватн напрям 
занять на поодиноких та-
борах. Цього року ці нара-
ди відбулися 29-го березня 
1987 року в Ню Йорќу. 

У суботу, 28-го березня 
1987 року відбувся в Ню 
Йорќу з'їзд станичних і на-
ради зв'язкових та гніздо-
вих . Обидві наради прохо-
дили з конструктивною і 
Критичною настановою та 
оптимістичним поглядом у 
майбутнє. Провідні адміні-
стративні та виховні пости 
були заступлені в більшості 

У суботу, 2-го травня в 
спортових залях Гантер 
коледжу в Мангеттені в Ню 
Йорќу, відбувся відбиван-
ковий турнір для всіх украї-
нських молодечих організа-
цій (Пласт, СУМ.ОДУМ,), 
як також для українських 
спортових клюбів. Цей гур-
нір, який зорганізувала Кра 
йова Пластова Старшина, 
був поділсйний на чотири 
дивізії.— мужчини і жінки 
(понад 19 літ), та хлопці і 
дівчата (до 19 літ). У турні-
рі взяло участь 20 дружин. 

Третя сесія Пластового 
Конгресу відбудеться ПІД 
час ЮМПЗ ўднях 20,21122-
го серпня, 1987 року. 

ЃУ. :-.'І-І -

Пл. сен. Юрій Пясецький 

У радісну пору 
У радісну пору, у Зустрічі день, 
Ізоаля, з полудня, з півночі 
Ідуть пластуни і співають пісень, 
А вітер їх стягом лопоче. 

- Гей, Друзі і Подруги, станьмо в ряди, 
Наша пісня пролине ланами. 
Щоб з нами співали гаї іѓади, 
А прапор, як сонце над нами. 

Ми віримо в правду, красу і добро 
І ц -. І серцем до рідногоѓ ближні 

Любов свою ми Україні дамо. 
Далекій, бажаній Вітчизні: ` ` ` 

Гей; Друже і Подруго, руку подар. 
Великий танок заведімо! 
І радощі наші та юности май 
З собою у мандри берімо! 

Гартуймо змаганням юнацький наш дух, 
Готуймось на слушну годину — 
У люту добу світових завірюх 
Відстояти рідну країну. . 

Гей, Друже і Подруго, в коло ставай. 
! ватру до хмар запалімо. 
Хай полум'ям ясним освітить ввесь край, 
Щоб в кожному серці горіло! 

(і і 

Привіт Україні крізь сині моря. 
Крізь гори, ліси і тумани. 
Ми віримо: зійде над нею зоря 
І день и волі настане. 

Гей, Друзі і Подруги, стяг піднесім, 
І вітер із рідного краю 
Хай буйно розвіє й лопоче у нім— 
Це рідна земля нас вітас! 

ЮМПЗ - „ШЛЯХ ДО ОДНОСТИ ПЛАСТУ В ЗМАГУ 
ЗА ПРАДІДИЎ СЛАВУ, ЗА БАТЬКІВСЬКУ ЗЕМЛЮ, 

ЗА ВІРУ ХРИСТОВУ". 

Святкування 75-ліття 
Пласту (ЮМПЗ 86-87) за-
початковано в Австралії в 
днях від 23-го грудня. 1986 
року до 3-го січня 1987 року, 
в якому взяло участь 247 
пластунів і пластунок. у 
цьому 28 новачат, 104 з 
юнацтва, 62 зі старшого-
пластунства і 53 сеніорн. 
Зустріч відбулася на плас-
товіЙ оселі Бескид коло 
Аделаїди. 

В цей час пластова мо-
лодь приготовляється до 
дальшого етапу відзначсн-
ня 75-ліття Пласту, яке від-
будеться в Канаді від 8-го 
до 23-го серпня і в якому 
візьме участь коло І.500 
пластунів і пластунок з різ^ 
них країн світу. 

Учасники зустрічі будуть 
таборувати по різних місце-
востях Онтаріо і Квебеку і 
будуть поділені залежно від 
пластових ступенів. В прог-
рамі запляновано багато 
цікавих прогульок. як та-
кож їзда ..канойкамн" (пі-
рогами) по озерах північно-
го Онтаріо та Гзда понтона-
ми через пороги рік Мада-
васка і Оттава ЦІ останні 
заняття будуть тільки для 
юнацтва з середніми і стар-
шими ступенями. Наймо-
лодші будуть таборувати 
на пластовій оселі Батурнн 
біля Монтреалю. Для стар-
шого — пластунства запля-
нований вітрильний табір 
від 19-го до 23-го серпня. 

В другій частині зустрічі. 
18-го серпня, запляновані 
для всіх учасників спільні 

А 

відвідини міста Оттави, пар 
ляменту та похід вулицями 
Оттави. В третій частині 
програми. 19-го серпня, всі 
з'їдуться на пластову оселю 
Пластова Січ коло Грсфто-
ну. де відбудуться теренові 
змагн. гри. та змаги з плас-
тового знання, з фізичної 
вправностн та спільні ват-
рн. 

В п'ятницю. 20-го серпня, 
відбудеться День Дружби, 
на якій будуть запрошені 
члени інших молодечих ор-
ганізацій. зі спільною про-
грамою. Ввечорі горітиме 
ватра, на яку також запро-
шено скавтів інших країн. 

Субота буде днем ювілсй-
ного святкування зі співу-
чостю громадянства. Бу-
дуть виступи, оглядини ек-
спонатів. дефілядн і святоч-
на ватра, з участю прел-
ставників українських орга-
нізацій та головного плас-
гового проводу. В неділю, 
після Архисрейської Служ-
бн Божої, відбудеться свя-
точне закриття і від'їзд до-
дому. 

Пластовий курснь ‚.Сіро-
мамці" плянує видати книж-
ку з нагоди ЮМПЗ про 
ІООО-ліття Хрищення Укра-
їнн; в книжці будуть також 
пластові виховні матсріяли 

Пластова молодь в усіх 
країнах поселення наших 
громад нетерпеливо чекаі 
на ЮМПЗ та завзято підго-
товлясться до участи. Цс 
святкування напевно залн-
шиться в пам'яті нашої мо-
лоді на'тіовгі, довгі роки 

Цієї весни, 25-го квітня 

І987 року, відбулася в Ню 
Іорку нарада представни-

f-ків пластового сеніорату. 
Мису кожного року влашто-
, вус Головна Булава УПС. 

Звичайно в часі такої на-
ради, поруч звітування і 
біжучих справ, відбувають-
ся доповіді, панелі або дис-
кусії на актуальні для пласту-
нів-сеніорів справи. 

'Тим разом переведено 
успішний панель на` тему 
завдань пластунів сеніорів у 
пластовій родині, в якому 
голос забрали пластуни мо-
лодшого покоління, які сьо-
годні стоять на вершку сво-
їхсил, професійної праці, а 
рівночасно щиро зацікавле-
ні Пластом та його майбут-
нім. В безпосередній, живий 
і повний гумору спосіб вони 
зуміли віддати думки і 
переживання, пов'язані зі 
своїм особистим життям та 
з бажанням допомогти у 
виховній праці, яку веде 
пластова організація. 

Пл. сен. Таня Даниш — 
тепер курінна куреня сеніо-
рок „Спартанки" — розпо-
віла про своє „життя в Пла-
стГ, а конкретно — в Пла-
стовій Станиці Ню Йорќу, 
від наймолодших років до 
сьогоднішнього дня, коли 
вона,будучи на високому й 
відповідальному становищі 
у професійній праці, і ма-
ючн двох маленьких дітей і 
мужа, находить час, а перед 
усім має бажання, віддати 
ще і частинку себе для до-
бра тієї молодечої організа-
ції, якій завдячує стільки 
гарних хвилин ѓстільки 
добра. Було приємно почу-
ти, що ті, які мають охоту 
та бажання допомогти Пла-
стові, завжди находять час 
це зробити. Цей її погляд. 

висловлений з таким пере-
конанням, мусів наповнити 
оптимізмом кожного, хто 
слухав доповідь Тані Да-
ниш. 
^Другим доповідачем був 

активний у пластовій орга-
нізації теперішній стани-
чний Пластової Станиці в 
Ню Йорќу пл. сен. Юрій 
Савицький. 

Він — із звання архітект, 
вже довгі роки, ломимо, 
професійних і родинних обо` 
в'язків, находить завжди 
час, а передусім — завзяття, 
працювати з пластовою мо-
лоддю. Саме оцим безпо-
середнім досвідом він по-
ділився з присутніми, під-
тверджуючи сказане стати-
стичними даними, і наголо-
шуючи конечність- притя-
гати молодь до Пласту ці-
кавими й актуальними для 
теперішнього часу зайняття 
ми. У цій допоміжній вихов 
ній праці він бачить завдан-
ня дорослих пластунів — 
сеніорів, які своїм профеодй-
ним званням, а рівночасно 
своїм пластовим вишколом 
можуть багато допомогти 
молодшим друзям виховнн 
кам. Для цього він подав 
відповідні конкретні суге-
стії. 

Після доповідей і дискусії 
поміж доповідачами, яку 
провадила пл. сені Ольга 
Кузьмович, переведено ще і 
дискусію поміж присутні-
ми, яка ще більш підкре-
слила актуальність теми, а 
передусім виявила цікаві 
думки тих членів пласто-
вого сеніорату, які під сьо-
годнішню пору повинні сто 
яти у найвищому проводі 
пластової молодечої орга-
нізації. 

пл. сен. Ольга Кузьмович 

Успіхи наших молодих 
, Піяністка ст. пл. Лариса 
Крупа, членќа куреня УСП 
‚‚Перші Стежі", почала свої 
музичні студії вже на п'ято-
му році життя в св. п. проф. 
Антона Рудницького, за-
вершивши їх ступенем ба-
калявра і магістерки з музи-
ки в Пібаді Музичній Кон-
серваторії у Балтімор. 

, Здобула вона багато на-
л^ррд^ і стипендій, як нап-
Ф№лад, перші нагороди в 
New Jersey Foundation for 
Performing Arts (1972), An-
na B. Stokes Music Scholar-
ship (1974) і Mary Simon 
Gindhart Piano Scholarship 
(1974). В 1982 році виграла 
стипендію American Music 
Scholarship Assoc. Intcrnati-
onal Piano Competition, а в 
1986 році брала участь у 
конкурсі — International 
Tchaikovsky Piano Compe-
tition, у Москві. 

Концертувала Лариса в 
Італії, Німеччині, Швайца-
рії, Канади та в багатьох 
місцевостях Америки. 

Від 1979 року вона с в 
учительському складі Укра-
їнського Музичного Інстн-
туту. а від 1984 року — ініці-
яторкою камерного ансам-
блю „Нова'`, який вже бага-
то разів виступав перед ук-
раїнською та американсь-
хою публікою. „'Нова" дуже 
Часто виконує твори україн-
ських композиторів і в цей 
спосіб наша піяністка ши-
рить українську музичну 
культуру серед чужинців. 

Ст. пл. Марія Мотиль, 
членќа куреня УСП „Шос-
токрилі", працює як мікро-
біолог та епідеміолог а та-
кож є співдиректором Клі-
нічно-мікробіологічної ля-
бораторії Монтефіорі шпи-
таля в Бронксі, Н. Й. Крім 
адміністративної праці, де 
їй підлягає 45 осіб, д-р М. 
Мотиль також займається 
дослідами над смертель-
ною хворобою ‚‚АІДС". 
Останнього літа д-р Мо-
тиль і її співробітники-на-
уковці виготовили дослідчу 
працю про „АІДС", яку 
представили інтернаціона-
льній конференції в Парижі. 
Ця праця виявила багато 
нових і цікавих дослідів. 

Д-р Мотиль одержала 
ступінь бакалявра в Ню-
йоркському університеті, а 
докторат завершила в Кор-
нел університеті. Свої дос-
ліди в ділянці клінічної мік-
робіології продовжувала 
вона в Мавнт Сайнай. а 
також зробила багато дос-
лідів з вірології, закінчуючи 
свою дисертацію про венец. 
енцифілітіс інфекцію. 

Крім наукової праці, д-р 
М. Мотиль активна в укра-
інських організаціях, як на-
приклад, у Вашінгтонськін 
Групі та серед Українських 
Професіоналістів при УІ А. 
Вона була членкою Крайо-
воі Пластової Старшини і 
далі с активною пластун-
кою. 

Піяністка' ст. пл. Ірина 
ТІелех-Зварич, членќа куре-
ня УСП ‚‚Чортополохи", 
розпочала свою музичну 
освіту на сьомому році жит 
тя в УМІ (відділ Ірвінгтои) 
у проф. Галі Клим. Маючи 
ІЗ років віку, вона викона-

ціа свій самостійний форте-
піяновий рсчнталь. а маючи 
15 років - концерт творів 
українських композиторів. 
Закінчила Ірина студії в 
УМІ з найвищим відзначен-
ням, і продовжувала їх в 
Темпл університеті, здобув-
шн ступінь бакалявра і маг і-
стра музики. Протягом сво-
іЧ музичних студій здобула 
вона багато нагород і від 
з'начень. 

Гелер Ірина працює як 
учителька музики і від 1979 
р. с постійною акомпанья-
горкою чоловічого хору 
оПрометей" у Філялсльфії 
Під час турне хору по Евро-
пі в 1980 і 1984 роках вона і 
акомпаньювала хорові, і 
Визначилась також яксоліс-
тка-піяністка 

Ірина часто внступас як 
солістка на різних українсь-
ких імпрезах, і на амери-
ќанських, гак вона була 
запроиіенй виступити на 
місцевій радіопрограмі s 
Філядельфії й у Чикаго; і 
грала у Радіо Вільна, )Ќвро-
па в Німеччині. 

С т̀. пл. Катерина Рудни-
цька. студентка англістики і 
германістики при Ля Салл 
університеті у Філядельфії, 
с першою в історії цього 
університету студенткою 
яка виграла стипендію від 
Крайового фонду гуманіс-
тичних наук за проект, який 
вона опрацьовувала літом 
1986 року, під заголовком 
‚.Город Чарлза Вілсона Пі-
ла як мистецтво". В цьому 
проекті вона аналізўе пра-
пю визначного американсь-
кого мистця XVIII століття 
Чарлза Вілсона Піла. який 
жив на фармі, що її недавно 
набув як свою посілість Ля 
Салл університет. Проект 
також бере під увагу пос-
зію. малярство та архітск-
туру того часу. 

Катерина крім своїх сту-
дін теж с активною в уні-
верситет^ькому житті, як 
головний редактор унівср-
ситетського тижневика, 
член хору та кількох інших 
організацій. Вона — учи-
тслька ‚.Рідної Школи", ви-
ховннця в пластовій ста-
ниці та сгчвредактор англо-
мовного додатку до гижне-
вика .‚Америка" Крім сту-
лій у Ля Салл. відбула Ка-
тсрина два літні курси Ук-
раїнського Католицького 
Університету в Римі і два 
семестри на філії УКУ в 
Філядельфії. 

- ВІДІЙШОВ ЏА ВІЧНУ ВАТРУ... 
В четвер, 30-го квітня ц. p., плесѓом родина попрощала 

на Вічну шатру свого додгрлггньог о члена, 

св. п. пл. сен. 
АТАНАСА МІЛЯНИЧА 

визначного члена куреня УПС ‚Лісові Чорти". 

Ще на рідних землях брав він активну участь у 
студентському і пластовому житті і залишився 
вірний Пластові до ќінші свого життя. Друг Мілянич 
був членом Головної Пластової Старшини в Німеч-
чнні, член Крайової Пластової Старшини і Головної 
Пластової Булави, співоргянізатор 1-го і 2-го 
Пластових Куренів, довголітній редактор пластових 
видань і активний член куреня УПС „Лісові Чорти". 

Хоч в останніх роках стан його здоров'я не 
дозволяв йому активно працювати в Пласті, св. п. 
пл.сен. А. Мілянич завжди був присутній на різних 
пластових імпрезах, як наприклад, ня сеніорській 
Ялинці, на якій останній раз пластові друзі з ним 
провели час. 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

Із життя пластової станиці 
в Баффало 

Юначки і новачки з Баффало у першу річницю Чорнобиля ' 

Глянувши критичним 
оком, з приємністю ствер-
джую, що праця в станиці в 
Баффало під оглядом орга-
нізації, дисципліни, а голов-
но виховна, проходить доб-
ре. Юнацькі гуртки та но-
вацькі рої мають відданих 
пластових виховників зі 
знанням пластового вихо-
вання. Щотижневі пластові 
сходини проходять точно й 
задовільно. м м ц и г;`' 

Праця станиіїі не обме-
жується тільки до „цриму-
сових" завдань — підготов-
ка пластових проб та відзна 
чўвань історичних націо-
нальних дат, але в цьому 
році вона посилилась і по-
шнрнлась з добрими вислі-
дами в напрямку виконання 
‚доброго пластового ддла". 
Традиційна пластова Сві-
чечка та День солідарности 
пройшли дуже гарно, з при-
сутністю українського гро-
мадянства. Крім Вячеслава 
Чорновола, вшановано не-
щодавно замучену довго-
літнім ув'язненням коли-
шню пластунќу Катрусю 
Зарицьку. В 25-ліття смерти 
першого Начального Пла-
стуна, проф. Северина Ле-
вицького — Сірого Лева, 
станиця віддала йому по-
клін окремим апелем, від-
відавши його могилу та 
могилу св. пл. сен. Асі Чмо-
ли. 

Гніздо новаків під прово-
дом гніздового ст. гтл̀. Ми-
рона Депутата виконало 
добре діло, зібравши на що-

тижневих сходинах гроші 
(48)дол, які передали бід-
ним дітям — калікам. Ви-
ступаючи на телевізійній 
програмі „телетони, ці но-
вакн мали змогу в чотирьох 
хвилинах сказати хто вони і 
чому зробили це добре діло. 

Юнацтво станиці заіні-
ціювало й перевело успішну 
збірку вживаних речей та 
харчів, що їх передано до 
місійної міської станиці 

., „Ситі .МіщенГ, І .тут. `вони 
також розповіли про Пласт, 
а Міська місія у своїй ве-
ликодній радіовій програ-
мі подякувала юнацтву 
за це добре діло. 

Наша станиця 26-го квіт-
ня взяла участь у молнтов-
ному протесті, який відбув-
ся біля міського ратуша, з 
нагоди річниці жахливої 
трагедії в Чорнобилі. Світ-
лини нашої пластової групи 
з численними транспарсн-
тами помістив щоденник 
„Баффало Нюз" І2-гоквіі 
ня на видному місці. 

Гурток юначок і старших 
пластунок під проводом пл. 
сен. Олі Чмоли, 12-го квіт-
ня, вивів великодні гагілки з 
нагоди персдвеликодньої 
зустрічі 49-го Відділу СУ А. 

Перед нами багато зав-
дань і праці: Свято Весни на 
Новому Соколі, (що вже 
відбулося), а далі — вишко-
ли, пластові табори та уча-
сть в ЮМПЗ в Канаді, на 
якому наша пластова група 
буде численно заступлена. 

Братчик Славко 

Пл. юначка Марта Куро-
пась, членќа куреня УПЮ-
ок ім Ольги Кобилянської. 
вже в юних роках виявляг 
зацікавлення а^іерикансь-
ким політичним життям. 
Марта репрезентувала Ук-
раїнську Республіканську 
Молодь ісвійстейт{Миши-
гсн) на однотижневій Мо-
лодечін крайовій конферен-
ції, яка відбулася цісю вес-
ною у Вашінгтоні. На кон-
ференції молодь мала змо-
гу познайомитись із урядов 
цями Адміністрації презн-
дента Регена, а також бра-
ла участь в численних полі-
тичних семінарах. Тут Мар-
та зустрілась з президентом 
Рсгеном та пізнала бага-
тьох американських зако-
н ода в ці в. 

Марта - одна із основ-
ниць і теперішня голова 
Української Республікансь-
кої Молоді, закінчила ук-
раїнську католицьку школу 
Непорочного Зачаття в Діт-
ройті. Вона с заступницею 
голови Мишиг енських мо-
лодих республіканців. 

На останній конвенції 
У НС вона виступила в імені 
Української Рсспублікансь-
кої Молоді. Марта вважаг. 
що наша молодь повинна 
більше цікавитної--`^ери` 
канським політичним жит-
тям. бо в цей спосіб можна 

ширити правду про Україну 
і багато зробити для україн-
ської справи. 

Єдиний, між вищезгада-
ними пластунќами, у нашо-
му огляді юнак. цс 14-
літній пластун розвідувач 
Костиќ Восвідка, завзятий 
лсшатар-змагл і. який нале-
жить до гуртка .‚Пантери" і 
до 17-го куреня їм. Байди 
Вишневенького в Клівлсн-
ді. Він змагаѓться для АІрі-
ne Meadows-Lake Та hoe ле-
щатарської дружини, одно-
го з найстарших лешатар-
ських клюбів, т о належить 
до Американської лещатар-
ської асоціяції. 

У 1986 році брав він 
участь v лещатарських зма-
ганнях як член Дале коза-
західньої дружини олімпій-
ських юніорів Цього роќл 
він наймолодший змагун s 
Wild West Rondele Series 
головній Лізі аматорів .'іс-
шатарів на далекому заході 
ЗСА. Проти нього змага-
ються його ровесники, як 
також старші віком сігор-
товпі. а навіть студеній 
університетів. 

Мріс він про те. щоб ліс 
гатися до U.S. Jr. National 
дружини і для цісї мсти 
завзято працюѓ над собою 
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ІЙВОБОДА,СЕРаі^. 17-го ЧЕРбНЯГ^Т 

ЗВіДШМЙгі'ГІ№КОРДОВОГО ВІДДІЛУ ЎНСОЮЗУ 
Џ 

g молода WM 

j^tftj^jfl ....,„ 
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актеї 
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27 Василнк Ірсна 
39 І і іоробура Матсв; Тичко 

'і Степан 
и 42 Юрчннюк Володимир ` 
(і 47, Кронрат Анатолій 
102 Демишель Ліза; Ловрі 

тин; Мілан Софія . 
1І6 Литвин Олеќсандер 

І '169 Брсй Дугляс і. 
.% -%і щ 
v.( .т'і 

` ‚17J Миш Катерина 
ќ 174 Васильксвич Роза 2; Лав-

"""" рін Роман 
" 2 0 0 Каррато Ніля 

— 214 Воробсць Марія ` --
217 Міллер Таня 
230 Сугар Іван, Благі; Ковач 

'ІЃ _. Лин, Григорій; Янковсь-
кий Брадлій, Христина ' 

231 Пастушеќ 'ванна ЌІ; Сліо-' 
зар Юліяна; Цвякала Єси-

я . . ќа 
^.266 Римарук Соня 

291 Тарнавський Євген 
304 Колачко Павло о, 414 Коцюба Андрій 
434 Пшик Павло, Володимир 
444 Баран Марко 

''.'452 Боганнон Марія 2; Шсфї-
ГІ елд Голлі 
‚.465 0ЛИНИК Еріќ 
, і 492 Галушка Маркіян 

'.' . .... 
ЧЛЕНИ, ПРИЙНЯТІ 

НАНОВОѓ "' 

ў й 

Відд.: 
^ 9 Салак Стефаяія, Тимотій 

v- - 21 Биці Діяла — -
УІІ о^ Олеспк Фнлнп '2 І ` 

88 Кузів Теодор 
. 161 Музика Ярослав, Люба; 

t k w Русенко Юліян, Анна ' 
W 164 Ганрігтон Лінда " 
``-216 Заліпсьгий Ігор ` 

;'с # І Чміль Михайло v ' " 
4 230 Малагтарис Марія 

;; 259 Риян Іванна ^ я "" -
^ ^ 6 6 Масаќ Богдан 
'̂" 283 Попівчак Іван 

^ 2 9 2 Ґалат Володимир, Павло, 
-'- Надія 
и 2 9 5 КишЄремій 
—?05 Янкус Сусанна 

323,Федем Миханлина. Честер 

Ш№^ОП^:У 
дЬ'Ќ? - ..................... 

89 ЧЛЕНИ, ПРИЙНЯТІ з 
_ _ ПЕРЕХІДНИМИ 
j f ЛИСТАМИ: 

N W W M '- .„... .... 
_._ 206 Струмінський Т о м а с ї ї . 

409 Алунні Кейт !.; Броќколі 
Дейн. Санді; Карачіло Теќ 
ля; Колі Еймі К.; Малензі 
Марко; Морріс Хрнсто-

Ќ фор: Полочак Анна (Фе-
дірко) Піджеон Катерина; 
Фанф Патрік; ФедіркоЄсі -
ка, Михайло п...... ( ,. 

ЧЛЕНИ, ЯКІ ЗМІНИЛИ 
КЛЯСИ АБО СУМИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

Відд.: 
448 Плешкевич Лнлрій . ,-

ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ: 
к ѓ - '`І ` і. ,. 

Відд.: -̀  ‚‚` 
25 Брсвер Еріќ, Юрій; Ворох 

Марко. Христина; Ґаланд 
за Данило; Грабарчук Іре-
на, Романа; Мостовий 
Олег, Соколовськнй Ма-

. тсв:,Стсцюк Марко 
155 Гранді'Михайло мол.; Мо-

v кар Ґе`рклід 2; Микола 2 
164 Кинік Меланія 2, Михай-

л о А. 
172 Данильчук Катерина - %†І 
191 Бренная^Д`арік 2: Ері ќа 2; 

М а р к о ? : Дур^аТОлексай? 
дра; Папа Марія 2; Пур-
тель Марія К.. Шмідешоф 
Еймі Елисавста; Ю д к а С т е 
it.au .ЛЯ Р+ f 

# 
Ф 

I 
I 
I 
і 
I 

ОРрТАМИ В ГОТІВЦІ: 

.Ѓ-..`.Ч І 

Відд.: 
J63 ̀ Оресик фнлип 
81 Дефіна Михайло 
88 Кузів Теодор. , ; , , t 

161 Музика Л ю б а . Ярослав; 
'Русенко Анна, Юліян 

164 Гарршггрн Лінда ' . . 
221 Чміль Михайло ( 
230 Малантаріс Марія 
26^ Месаќ Б о г д а н ' -J 

г 292 ;Га^іат, В о л о д и м и р , . Надія, 
Павло . ' ''г''' ., 
Янкус Сусанна ІўЃ 
Феднн Христина, Михан-

339'Луців Роксоляяа 
383 Д е Гразьо M a p i a ; f ( v J , , - г 

Ч Л Е Н И , Я К І В І Д І Й Ш Л И З 
В И П Л А Т А М И П О В Н И Х 

; С У М З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я : 
ай і{, аи^^і џ'іщЛ і 

' 7 СтСфанисько Дженіфср 
10 Юхиміюк Д а в и д , 
25 Ф с д о р Оксана; Франко 

Зірка '. 
'' 33 кілбрід Vdhep Ж 

52 Загайкевич Патриція, Сем 
67 Гузик Христина 
94 Павлух Роман 

. ^ Н с р е ш н ^ і р е н . 4 -
163 Лесняк Іванна. - -
176 ррдрігец^ Ќа рола 
200 Савзляк Анастасія 
259Чікоібли ;; 
266 Андревс Михайло, 
274Теі{Шнк1 ,Ічард; j 
277. Олі.шанський СсргіЛ 
282 Феща'к Карен 
306 Д а в щ Д ж о й 

1987-ГО Р О К У 

379 Ьсргман Річарл 
399 Ціборовський Марко 

4 0 2 Марчук Марія 
437 Чорнобиль Богдан 
445 Заруба Хрнзаигі 
4 5 8 Д м и гри шин Іван 

ѓ# 

ЗЗОПоступак.—. . т 
347 Найда КІм'берліЛ 
353 Оконськнй Лідія s7:rr 
367 Свистун Анна, Дональд 
375 Ярема Стс‡анія 
377 Комаров Катерина ; 
379 Стифсііь Таня І 
387 АріЦтт ^оснф мол. 
472 Рлщо Дениса и. , 
506 Стебельський Сандра 

7.1Іло - - Т і ' - І ; . ^ 

ЧЛЕІІЙ,;ЯІЙ ВИПЛАТИЛИ 
ВПОВда ВКЛАДКИ 
З̂АІЙІПЕ̂ ЕН^НЯ: 

шл%Ч Відд.: 
21 Биці Діянна 
45 Ґавасон Петро 

106 МЬлочій Тарас 
120 Ятсон Іван, Ліза 
130 Баланда Іван 
147 Цар Христина 
172 Базюк Євгенія, Катерина, 

-Марія, Степан 

235"РІДДлі Марія 
, 259 Риян Іванна М. 
266 Макарова,кий Іван 
283 Попивчак Іван 
293 Ґіндаїван. , , ш,, 
320 СемЄнкЬв Сгів; CHHTW 

.375 Дубаќ Джакліна; Рочов . 
; "йберт ' ; , 

. ,397 Ш)фпета Діяла 
452 Михайловський Володи-

, мир, І 
458 Дмнтришин Іван 

ЧЛЕНИ, ЯКІ ПОМЕРЛИ: 

146 Будзол Оксана '"" 
‚ ^ Л я ^ и я ' А н т о й і й , j 

ДВДАЃТАШНТ 
ДОРОСЛИХ: 

Ч Л Е Н И , П Р И Й Н Я Т І 
Ѓ1І Н А Н О В О : С 

IOjЃC-%`,' ) 
Відд.: ч 
f l i К.іддон Іван ' 
33 Луків Іван 
39 Ґодзак Мнхайлнна 
46 Стсфаннк Марта 

^48 Мстсльсікнй'Вогуслав ' ` 
88 Кузів Катерина, Іван`^` 1 -

114 Свячій Надія: Бслан Мілеи 
ќа 

128 Кардіф Анна 
136 Кузик Ольга 
139 Вихрик Антін џ 

157 Гнидќа Андрій л 

182 Сандрес Юрій " 
183 Тонін Ярослав ' 
221 Стефанець Іван џ

 J 
247 Корнал Петро ' 
321 Бечстті Івасев; Фуґа Іван ' 
375 Флунт Роман; Циган Ва-

силь 
399 Галелука Володимир ' 
423 Гриневич Іванна -` f 
4 3 3 Вілліямс Дарія 

^492 Генза Дарія 
Ф 

Ш ` ` ` 

ЄЙ 

ЧЛЕНИ, ПРИЙНЯТІ і 
ПЕРЕХІДНИМИ 

ЛИСТАМИ: 

Вїдд.: 
'206 Струмінський Маріон То-

` мас ' , Христина, Ярослав 
409 Морріс Марія; Кідера 
' Іван #; Бендсрський Тсрс-

за; Романишнн Михайло ' 
4 Федірко Катерина, Ольга; 

Тслсх Самуел џ 

458 Лавруќ Анна. Д м и гро ' 2; 
1 , Сакалош Марія А. 

V l'S 

НОВІ ЧЛЕНИ: 

Відд.: 
26 Стойка Сусанна 
27 Василнк Гелена, Христина 
39 Білий Михайло 
42 Бойко Микола мол., Мн-

у f кола ст. ` 
47 Вальчонський Михайло 
78гДрунчик1=рік" 
86 Костиќ Марія З 

102 Кавќа Володимира; Лов-
, ? рій Двбераг. Рональд;Де' 

^ PJIJLРелик Іван 
S - -^ИЦгКрбіто Сузанна 

150 Н пќорчуќ Петро 

ЧЛЕНИ, ЯК1ВІДІЙ 
ДЕПАРТАМЕНТУ 

ДОРОСЛИХ; 
. ї й 

307 Слабий Наталка -
320 Кантвс.іл Джені,(^фер^' 
375 Василюќ Іван 
430 Ксрннцький Андрій, Л ' н н в ф і ^ ^сяк Г Степан;^Бойко Д е б -

Дорко; КомановськиіГАн- " р а; Михальський Павля 
Л Р І Й h `А ї'U '^Ч ї Науменко Ольга 

440 Чобіт Ігор 4 - ї - Т ^ д а ш І р с н а . Б і л и к Л ю б о . 

t - і^!7І (Галькович Дебра; Міш 
ЧЛЕЛНИ, ЯКІ ПЕРЕЙШЛИ Франко 

З ПЕРЕХІДНИЛИ. ^ , J 7 l 3 i p w b Стефан 
ЛИСТ-Ч.МН: 200 Філь Ірсна 

212 ВойЦнк Лариса 
Відд.: . г . - j L 214 Ги%тейко Тиміш. Роксана 

25 СтрумНіоькйй.Томас'` і Олќга; Воробсць Андрій 

жна 
Євгенія 

Марко. Морріе-НривгаьЧі J67 Ємець Валентин 
фор; D Д.почак Анна^Пщ^ ^259^ллісонДваина , . А 

члгеоИ-к^р^НФаІ#ПаѓЗЗіо} Та^1 іав4^1Шл^Ѓ 

V Е С Ж Ю Павло; Селеаер Григорій 
НІЛЙ ДСЃТ ЗІ8 Саюк Томас мґр. 

^2И^вхарчуіѓІИарко, Дарія1 

ван; Макар-Нео-
міС. 

' ЧЛЕНИ, ЯКІ ЗМІНИ.Мі ., 
КЛЯСИ АБО СУМИ. . , 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: у † 

Відд.: 
13 Мокій М й р о н ' ' 
ЗТ"ХудьбТрейа 

0 88, Щпак Дмитро,_# ^ м 
1JJJLБазюк Володимир л-р 

‚‚гЖР}дяк'Хрйстина '" 
240 Шубин Петро 
466 Корнафел Роза 

ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ: 

Відд.: 
14 Д і д о х а Ольга , г 

25' Блажейовськнй Воло-щ-
мир; Боровик Марта; Во-
рох Богдан д-р. Лариса. 
Марта, Роман V Роксана. 

' Степан д-р в; Даябос а Ігор 
Думаиовський Любомнр' # ; 

" Іванко Едварл ': Ґсба Д о н 
на; Голібей Богдан ': Га-

' ' расимчук Арста. Свгсн. 
" Орест џ`, Гнатичак Стефан; 

' ' Г р а б а р ч у к Свгсн ' . Лідія; 
Гришко Анна; Йовик Ма-
рія; Ќуріс Галіна; Мосто-
вий Дарія; Ничка Іван: 
Олеќсів Стефан; Подгоро-

1 - дсцький д-р Апета; Р у д - ' -
1 ницький Іван '; Тершако-

вець Василь. Марія; Чер-
U '-.`них Зенон; Хомяк Марта 

146 Біда Анна; Оліяр Марія 
155 Андревс Йоснф '; Арссго-

виЧ'Явдокія; Бойко Іван ф. 
Чарлс : Воробель Г`слсна; 
Дясак Стефан : Дякуй 
Джанетта; Дячниінн Ќа гс-

- ` рин'а; Д з ь о б а Іван ': Пав-
ло 0, Параскевія. Петро. 
Семеіі '; Ґ.урал Сннтія; -
Губка Джаніца; Гунчар Д о 
на, Лінда. Марція, Пвуля; 
Макар Анна (Дзьоаба) : 
Массопуст Катерина; МІ-
зерак Василь ф; Мокар Де-
ннс 2, Гсральд 2 ': Моско 
Іван '; Онуляк Да'й. Пет-
ро ?, Т е о л о г ". Ла.тила Д а 
ріЯ. 'іванна гГПрлЬка Ьевс-
рі. Стефан ^: Сеѓниќ і‡о-
сиф, Марія; ^санісвіГ-нМл`-
рія; Фнлипчук Михайли-
на 2; Залецька Анна 

164 Паркер Джсфрмі; МкЖо-
бсрн Ан^ш. Івал; Нор(тон 
отець Джа мес 

172 Брунка Сем'ен '; Ѓу всдь Да 
ййло '; ЯцеНКій Тетяна . 
1 ва'т'ко Гелена Jl 

174TpyiMKCBifv Вікт'Л†4я. Bo.tfv-
д и м н р ' 

191 Брсннан Марія 2: Бутлер 
Ольга; Млииарнк Іван ' 
Сосяк Ніна 

204 Ч о р т и Корнило ^ ,-
214 Демчук Робсрт e j ' 
217 Невберрій Р ічарл? 
220 Пратт Томас џ -А 
316 Заяць Михайло ЧБола к -

Надія 
327 Тутка Варвара; Марчсевич 

Дениса` 
375 Завй'довтѓч ВІѓѓЙН " 
423 Ничко Марія 
430 Когут Розалія; Кериипь 

кий Стефанія 
468 Длоаффі Андрій J . Лни-іі 

кой Анна, Доннл Л ' І 
‚Христйиа‚^vvi: . 

488 'Попович (ЩіГ^ 

т 
. - — і 

Б Н Н А - 4 4 г 

уџіш. ЯКІ В І Д І Й Ш ^ з 
, ) ПЕРЕХІДНИМИ J 

. . . ЛИСТАМИ: 

21 Кліропсй^Орест. ' ^ 
^ t, гру мінський Маріон%То-
, мас ' . Христина; Ярослав 

267 і а калош Марія ь 
311. ЦсндсрсіікіійДереза; Ќ$ 

сера ївші "̀; Морріс М%-
рін Романишнн Мнхай-
ло "': Гелсх Самуел f; Фе` 
дірко Катерина. Ольга 

116 Коіут Дсбі 
463 Матулинський Надія # 

4d6 Лавруќ Апна; Дмитро І ' 

ЧЛЕНИ, ЯКІ ВІДІЙШЛИІЗ 
ЗВОРОТАМИ В ГОТІВЦІ: 

Ві;ід.: - - Ф%ІЩ? 
5 Денисиќ Богдан - -: 

14 Луків Іван f І.,,j } 
25 І Іарфлнович Іс ор д-;р ^ 
391'одзак.М.ихайлнна ; 
40 .1 vмичук Андрій І і і 
``і Ьлашкін Д а н и л о т 

8^:Кулв Катерина, Іван # . 
94 Сі`асів Андрій %, KOpiftf, ̀ , 

СХІ`.ШН,', Рижий Мотря 
109 Фішср Калій ,, і 
114 Омчін Надія; Біѓлан Мі-

, лснла^;,--:- v Г̂ ' 
124 Гѓру ум М и ханло; Блоигін-

ЩвА РобеіЛ" 
128 Кар;цф Анна 
ІЗЃ̀  Куснк Ольга џ(Є ' 
161 ЗмійовськнйДІев 
182 Савдерс Юрій Ч . . г 
Ііі? і опій Ярослав # 

l9 t Д з ю б а Анна ; 
221 Стефанець, Іван # ` -. 
245 Бу.кіт. Володимир " 
247 Корисльі Петро џ- ft " 
291.Клеіс ІванЃі 
295 Кліш Ромдн;# , j 
399, Гдяслюка Володимир ;. 
430 Москв`як Степан 
465 Мила лик Богдан 
472 Рсіінарович Олсксан-

дер + д-р 

ЧЛЕНИ. ЯКІ ВІДІЙШЛИ з ' 
ВИПЛАТАМИ ПОВНИХ 
СУМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

) 

ВіЛ,)Л i%iv-г j , J 
1 9 Завуча Ольга -к 
26 Яшван СтанліЙ # ; -

- 45^КїН,ь,Ярослава, „уj 
128 #№њ№пЦтЬіГЛІ 
130 Чсрс і̂аніГі,С;тсфаН}У і ty 
ІЗ І Дсмус Маріян џ, Марко † 

Володимира. Андрій, `. , 
Ќость 

133 Ссмлнншил Квітка 
146 Васслснко Петро "' j 
153 Прончак Мирослав М 
157 Матнчак Тарас m,t% jj 
170 Ьілик Ірсна, Любомир ф І 
175 Тсрлсцька Н а д ц -j 
200 Саваляк Гаррі щ, Тсреза 
209 Принада Богддниа;' 
266 Ільпицький Василь. 
3 0 1 1 аанчу к Василь І 
316 Благий Мирослав ф; Шані 

, ‚Во.'юі}имцр.^'.. і 
321 ЛсбсдинськнЙ Анна, Нест 

тор ' , Богдан ? 
327 Рик Катерина ..., і 
343 Иришляк Патриція 
347 СухадольськиЙ Патриція 
350 Франко Іван мол. џ; Д а м -

.біцькиі) Микола . 
368 Зосяк Тарас fc 

,371 Б;І;КЦКІН Володимир # ; Ма-
ртинеі{ь Ефрозина 

372 Ґшльозі Плисавста^Йо-
сиф ' 

375 Тарнавський Анна 
383 Овоч Станлій # , 
412 Блазенко отець Михайло; 

Смол Емілія 
427 Дяків Іванна,Орися 
432 Домагальська Марія 
456 Ганута Ірсіш 
471 1ІІк,тяр Ярослав ' 
497 Хом'як Христина 

Ч Л Е Н И , ЯКІ В И П Л А Т И Л И 
ВПОВНІ В К Л А Д К И 

З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я : 

( 

І? 
; ( 

Віљї 
20 Ьрунець Володимир 

! 2К Г.ірли Юрій ' 
?" Ьабцч Розалія 
4? Лубас Лина; (`арсзькиЙ 

4s Метечьський Вогуслав' 
57 Манімќ Марія 
S3 Москаль Іван ' 

100 І ршіович Іванна 
102 О кнччк Ін.ін 
І 19 М.і`ириіи Марія j 
П"` Rixpiir ЛнтоніЙ # 

'Й'7 І ннгќа Лнлрій 
Ї ` М арахман Річарл 
і fv4 К н. ічка ! с ієна 
ї ` ї С`емеіен Володимир 
! `5 Хома І нгснія: Янчук Есі 

І Њ; I c t l H . ' І К ) Ц І Т Я М 
І-` і̀ Морла Данило '. Ґсрдаі 

Іван ' Іюба. Роман '. 
М.ір , я Під іайні іС 

І е м ;.)ТІЙ 
.̀ Чб Доч)Пчснський Бої лам ' 
r!Tril,Tnp овський Анна 
?іУн`Ф^лнський Марія 
М5 І^чьник Іван`' 
?43 Фіілнпович Роман л-р џ 

М^ Боіонкп )-п Донал.і ' 
І ! , і.лчиь ІЌ-:-..., ' 

'К ", М, й к 

321 Бсчс-Кі І а а с і 0 ^ 1 і а н # 

323 Феден ЮрІЙ г 

325 Круг М а т и й ' 
334 Якнменко Василі, д - р . 
345 Амброзяк Христина 
353 Яворський Микола; Пан-

кевич Порфирій џ 

З Я Війтиќ ДмитрОіССд;. 
367 Чубара 
373 Федкна Вас 
375 Флунт Р о м а н ; Циган Ва 

СНІТЬ 3 ^ -t iTf піні -' 
379 Дайнір Джерріль % 
380 Сенќів Ніна 
397 Феднн Михайло џ; Ярема 

Евген; Мартинсвнч Миќ о- ЗІ$Саюк Томас А. мґр. 
ла; Савчук Еаген # , Елн-

і завета; Скібіцмснй Анна, 
Микола; Тараба Михай-

. л р ф `` ^:: 
433 Вілліямс Дарія 
476 Янтроцькнй Анна 

ЧЛЕНИ, ЯКІ ПОМЕРЛИ: 

ВІДД.: v '!, 
11 Вархола Марія ' 
ІЗ Гоін Іван 2 ' , Ґрод Ру-

сель 2^ 
39 Динка Анна; Каменюк Тек-

ля 
48 Когут Михайло 0 

51 Л н с е н к о Є в а '' 
52 Ткач Григорій ф 

59 Пронишнн Стефан 
63 Крскота М и х а й л о џ 

65 Демчншин Михайло 2 . 
7 3 Л е х Андрій ` 
75 Курилів Гаррі У ` 
86 Смсречннська Павліна 
94 Шреська Михайло К К о з а -

ченко Ірена 
102 Бобечко Ольга 
105 Татунчак Юліян 
106 Зелінка Марія; Співак Ан-

. на + '" ` ' -̀. 1 
109 М о р о з Вероніка 
127 К о л о т и л о Іван џ; Цьолко 

Р о м а н 2Џ 

135 Зазворський Анна 2 
137 Залиба П е т р о 
146 Будзол Оксана 
163 Токачук Йоснф 
167 Космина Михайло 
183 Котик Наталка 
194 Бурачок Йосиф 4 ; Кули-

нич Днмитріюс; Кондрат 
Олеќсандер` 

202 Занов'як М а р і я ' 
206 Морі Нансі 
213 Драганчук Марія 
219 Самчук Ю х и м "`г 
240 Комашка Олеќсандер 
251 Наконечний В о л о д и м и р ' 
259 Стефанів Пелагія 
277 Похмурський Михайло # 

287 Мушинський Лўіз џ 

292 Пасічних Марія; Рюссель 
, f Франк т; Пасі чи йќ Марія 
316 Мельник Аліса и ` 
323 Звадюк Сйдйр; Яремќо 

Дмитро 
325 Михалюк Анастасія; Ло-

пух Катерина; Смитонич 
Михайло д-р # 

327 Душенчук Іван 
330 Василнк Тетяна 2 

'334 Холоднаќ Юлія 
336 Шемечко Т е о д о р ' 

і 338 Фолл Алеќ 
358 Балішин Анна 
3 6 ! Похмурський М и х а й л о ' ; 

Дубиќ Стефан џ 

364 Бобчеко Ольга З(три) 
369 Кравчук Марія; Пухта Ка-

терина 
І 375 Яримович Стефанія 
379 Януш Йосиф 
385 Августович Семен 
395 Іванів Оксана 
430 Мельничук Мирослав 
432 Палќів Оснпа 
439 Банк Юлія 

АКЦИДЕНТОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ:' 

жшп втьж AS 
Вибрали готівку 

овурмсні в активні 
і и і а с ' і о п р о д о в ж . 

Н О В І Ч Л Е Н И : 

Відцл 
174 Зубаль Стефан 
200 Філь Ірена 
231 Брови Христофор 
247 Гнатов Лінда 

Ї.-;:ІЛ І Разом усіх членні УНСояпу 
з кінцем місяця квітня 1987 р. 

437'Чорнобиль Богдан 

ЧЛЕНИ, ПРИЙНЯТІ 
! Н А Н О В О : 
( г " 

Над.: 
І Полнняк Павло `^-

ЗІСТАВЛЕННЯ ЗГІДНО З 
ЌЛЯСАМИ 

-г`. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ К-
ђМІ ДЕПАРТАМЕНТУ-

М О Л О Д Ќ м . х ; . %ЏІ 

ЧЛЕНИ'ПРИЙНЯТІ З 
S ПЕРЕХІДНИМИ` 
І ЛИСТАМИ: 
І - У ...... ѓг і 

ВІДДЛ ` -Џ } 
368 Канюка Василь 
409 Федірко Катерина, Миќо-

!ла мол. т .И. 

ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ: 

КАЛ,: 
2 5 0 і а р у х Теофіл Т. -^ 
27 Шафран Софія 
46 Валко Марія; Анастасі Ні-

на . ' ' " ' , : ' 
114 Попов Ігор; Кокала Про-

коп ` 
164 СплеЙн Діаќна; Нортон 

Марія 
172 Бистрицькнй Ігор џ; Гувель 

Данило' Разом 
174 Ќостюк Хризант 
214 Савицькнй Іван ' 
217 Нсвберій Річард#; Беннст 

Ю р і й ' 
291 Клек Іван ' 
295 Кліш Роман т 

340 Ґ ю н е ш Володимир 0 

358 Калушќа Ольга 
375 Завадович Богдан ' 
385 Генселер Меланя 1 ` 
421 Гордійчук Кейсі, Станлій f 
423 КраЙник Чарльс 
440 Джонгман Надія 
450 Д ж у н д з а Григорій ' 
455 Ничка Олександра 
468 Седвик Фе дериќ ' 

(Стан з 30 квітня 1987 року) 
Ш$Іь. -', , V .. ІЎ` 
-Кпяса Т16 . . . . .Љ 
Шясл Р70 ......Vf.... 

ЧЛЕНИ, ЯКІ ПЕРЕЙШЛИ 
З ПЕРЕХІДНИМИ 

ЛИСТАМИ: 

ІЗ! Ќанюќа Василь-џ-- оК` ` 
Федірко Катерина. Мико- ѓ 

'NfoaSl ьп j -}, 
320 Ганас Олеќсандер 

ЧЛЕНИ, ЯКИМ ВИГАСЛА 
ВАЖНІСТЬ 

АКЦИДЕНТОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

Відд.: ' У^І ^ { 
8 КульчицькнЙ`Володимир ' 

45 Качай Ярослав 
55 Ціздин Анна 
76 Кулиняк Мирослав; Рей 

Іван -
78 Олениќ Михайло т 

233 Ґанчарик Стефан 
240 Сліпець Іван 
243 Филипович Роман д -р ' 
360 Стсцьків Євген д-р ш 

414 Фіголь Стефан 
.455 Вітенко Микола 
4 6 4 Содуќ Ярослав ' 

: т 
забсзи. 

17 
З 
5 

28 
30 

7 
10 

аддйі tfCi-i ЗИИДМПУІ wTanrig 
Разом .лмн^у^гг^оЕ ОібЬЬіІТіЯМ 73 

'‚.^.t . . ' ЃЌ ї ' ї -

18.718 50.063 
ї 
й.493 75.474 

М. 

?.Мі?...'.:. 
Кляса ЕІ8 .... 
Клііса Е20 .... 
Кляса E6S .... 
КлясаР20 ... 
ѓріяса Р65 ... 
Ќляса ТР65 
Кляса SP-48 
Кляса SP-49 

і . . . . . ` .-

ЉїУ 
186 
138 

У.І Ті`ї ! ' .. 

НОВІ К Л Я С И 

- г . 

ш 

і-і м 

2,569 
2,752 
' 305 
4,110 

126 
...-..;. ідз7 

77 
177 

І І ! 

JSL 
.11,677 

'ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДЕПАРТАМЕНТУ 

..-Тлі ДОРОСЛИХ ь 
:. `.-. --1 а 

Старий рід-забезп л. 1̂4 
Кляса Р70;4 62 
Кляса Т ;....^ 686 
КлясаШ І 9,625 
Кляса Р20 І 8,240 
Кляса Е20.........і 7,286 
Кляоа Е65.: 2Д{7І 
Кляса Р65 U 2 4 
Кляса DP60 1̂ 6 
Кляса DP65 757 
Кляса SP-W ! Ю7 
КлясаБР-Еб5 ўІ 
Кляса ADD ..; 6,693 
Кляса ТІО 408 
Кляса Т5 Ш 

ДОРОСЛІ ЧЛЕНИ 3 . ; 
( МОЛОДЕЧИМИ 

ГРАМОТАМИ: 

Кляса Р20 
Кляса Е20 
Кляса Р65 
Кляса Е65 
Кляса ЕІ8 

І 
с 

588 
367 
г32 

0-12 

Разам ЗО квітня 1987 .38494 
Of 

В О Л О Д И М И Р С О Х А Н 
головний секретар 

и 

Ч И С Л О В Е З І С Т А В Л Е Н Н Я П Р О Р У Х Ч Л Е Н С Т В А 
У Н С О Ю З У 

Молода. Дорослі АДД fa мм 

(Стан з ЗІ березня 1987) 18.739 50.185 6.729 75.653 

Активні члени 

(Приріст у квітні 1987) 

Нові члени 38 
Прийняті наново 25 

'Прийняті з перехідними лнс-
ітами і З 
'Зміни кляс забезпечення І 
Прийняті з Д е п . Молоді — 

58 
52 

15 
7 

102 
78 

ЗІ 
8 

Разом 77 132 10 219 

(Убуток у квітні 1987) 

Суспендовані 
Відійшли з псрсх. листами 
Зміни кляс забезпечення 
Відійшли до дорослих 

і Померли 
Вибрали гроші 
Відійшли з вип. п.сум забезп. 
Виплатили вповні вкладки 
забезп. 
Відійшли на част. випл. за-
безп. 
Відійшли на безпл. прод. за-
безп. 
Внгалла важність забезлсчен-
ня 

39 
ІЗ 

І 
І 
2 

19 
30 

27 

108 
18 
7 

79 
32 
47 

65 

29 
4 

176 
35 

8 
І 

81 
51 
77 

92 

ІЗ ІЗ 

Разом 132 356 46 534 

Члени, які виплатили 
вкладки: 
(Приріст у квітні 1987) 
Виплачене забезпечення 
На безпл. продовж, забезп. 

N 

27 
33 

65 
86 

92 
119 

Разом 151 211 

ГОЛОВНИЙ УРЯД УНС 
'{ головний 
ЕКЗЕКУТИВНИЙ КОМІТЕТ 

Головний првдсідник 
' J O H N О. F U S ^ 
ЗО Montgomery Street 
Jersey City, NJ. 07302 

Заст. голо#ного предсіднина 

^ M Y R O N B ^ b ^ S 
.г1071ІеЬал^роядае і' 

De КаІЬ. III. 60115 

Гол. директор для Канади 

JOHNHEWRYK 
,327 McAdam Avenue 

1' Winnipeg, Manitoba 
Canada R2W0B3, 

Заст. головного предсідника 

GLORIA PASCHEN 
235 N. Aldrne Avenue 
Park Ridge. III. 60068 

Головний секретар 

WALTER Y, SOCHAN 
30 Montgomery Street 

, Jersey City, N J . 07302 

Головний касир 

ULANA М'-ЃJIAQHUK 
;. 30 Montgomery Street 

Jeresey City, N.J Q7302 

` Г О Л О В Н А 
К О Н Т Р О Л Ь Н А КОМІСІЯ: 

NESTOR OLESNYCKY 
17 Qarth^teTer. 
Maplewoocf. N.J. 07040 

ANATOLE DfoROSHENKO 
1664 Taurus 
Cedarburg, Wise. 53012 

STEFAN HAWRYSZ 
155 Erdenheim Rd. 
Philadelphia. Pa 19118 

very Rev. STEPHEN BILAK 
P.O. Box 33 — 2814 
Hollywood. Florida 33022 

LEONID FIL ll, r 
713-43 Burnjiamthorpe Rd. 

, Etobicoke, Ont. 
Canada M9C 2Z6 

Г О Л О В Н І Р А Д Н І : 

WILLIAM PASTUS2EK 
9 So. Chester Road 
Swarthmore, Pa. 19081 

ANDREW JULA 
15 Sands Avenue 
Ambridge. Pa. 15003 

TARAS SZMAGALA ^ 
10976 Тападег.ТгдіІ 
Brecksvllle. Ohio 44141 

WALTER KWAS 
Soyuzivka, UNA Estate j 
Kerhonkson, N.Y. 12446 

EUGENE IWANCIW Ї 
6138 N. 12th Street..л`? 
Arlfnoion. Va, 22205. ?v 
лІ̂ Г ЇШ rfr ?r 
WALTBR HAWRYLAK `-
65 Simpson Road 
Rochester, N.Y. 14617 І 

HELEN OLEK-SCOTT I 
7644 W. Rosedale Avenue 
Chicago. III. 60631 

ANDREW, KEYBIDA 
19 Rutgers Street 
Maplewood. N.J. 07040 

WASYLDIDIUK 
30 AMenhurst Drive, Apt. 402 
Islington. Ont. І И 
Canada M9Ar4Y8 іЛ 

У . .-'`І 
О' 

ALEXANDER CHUDOLU' 
448 Van Bussum Ave. ' 
Garfleld, N.J. 07026 j 

MYRON SPOLSKY ! 

158 Bannerman Avenue ' 
Winnipeg, Man. Ml 
Canada R2W OT4 ?'! 

Г О Л О В Н И Й Р Е Д А К Т О Р 
„СВОБОДИ" ." : 

і . . з 
ZENONSNYLYK - І 
ЗО Montgomery Street ! 
Jersey City, N J . 07302 I 

' ' f ` - ' 
П О Ч Е С Н І Ч Л Е Н И 

Г О Л О В Н О Г О У Р Я Д У У Н С : 

MARIA CHUCHMAN № 
Sts. Peter A Paul Residence 
No. 329 І 'І 
221 Milner Avenue і 
Scarborough, Ont., Canada 
M1S 4P4 ; 

STEPHEN KUROPAS , ' 
3301 N. Newland -; 
Chicago. Ml, 60634 

JAROSLAW PADOCH 
71 East 7th, Street 
New York. N.Y. 10003 

``її 

GENEVIEVE ZEREBNIAJi 
1449 Redwood Avenue V 
Akron. Ohio 44301 

ANNA CHOPEK 
678 44th Street `Г 
Los Alamos.-'N.M. Й7544 

WALTER ZAPARANIUK 
1211 Downer Avenue. ' 
Utica. N.Y. 13502 " 

MARY DUSHNYCK 
v2 Marine Avenue- 4 ViV 
Brooklyn. NTY. І 1209 

TARAS MAKSYMOWICH 
1318 18th Street 
Miami Beach. Fla.-33139-

ROMAN TATARSKY 

ТЕК^ЧККК T, 0 Ш i^-S .a . lon .Pa. ,9066 
345 361h Avehu$ 

^ L a c W n e ^ Q u e b e c A . 
r ^t5ariadalH8T 2A5 

A^NA HARAS 
1930 Green leaf Street 
Bethlehem. Pa. 18017 
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JT ГОЛОВНОГО КАСИРА У 
ЗА МІСЯЦЬ КВІТІНЬ 1087 Р 

H D U C V T V U . К Н К , Х ' 
" Р И Б Щ Т Ќ И . ; Ш У Щ і -1 ;аШ -

Вшиѓѓй вкладок усіх шмс 
ЖИТТЬОВОГО Забезпечення -І'ІІ' 

W""tr— 

2. 
5.. 
6.. 
і:. 

'ft.. 
TO 

` 41 ' 
. Вплети вкладок 

Акцидентового Забезпечення 

WMki 

4 9 
20 

^iz::::: 
'22?. 
'$З 
^ 
27............ 
28.....;....:. 
29 
ЗО 
31. 

-'йѓ 
вз 
34 

' 3 5 
:3б 

- ^7 
"38... 
- -39 

40 
О$І .Љ 

44? 
45 
46?. 
47 

;-s49 
! 50?. 
:-5і 
: 52 
: 53 
: 55 
; 56 жил 
; 5 7 . . ! J W ^ . . O . ' . H 

: 58Z'Z.'. 
: 59 
: 62?. 
: 63.. 
: 65 

66. 
', 70 
І 73........... 

75 
! 76^:;.:...:. 
? 78 
: 8і 
І р 
: 86 
;^87?. 

92. 
93. 

-: 94. 
:: 95-

96 Й 
Й 98... 
;^099.. 
Я іоо... 
;і ю2.. 
! 104.. 
;; Ю5. . 
: low. 
;{ Ю7.. 

108.. 
109 
112 
І ІЗ 
114 
115' 

І iw 
{! Ч19Г.- .: . . . 
І 1 2 0 е -

if 121 
ІІ '22 
І 124-л. 

!: і2б 
; 127......... 

її .129 

154.55 
87.11 

1,318.00 
214.90 

1,005.10 
706.15 

53.43 
14164 

1,746.40 
1,162.93 
1,334.48 

518.86 
478,02 
173.30 

1,458.30 
509.87 

1.683.41 
98.90 

1,905.71 
424.79 
884.44 
197.70 
207.47 
59.13 

447.78 
633.93 
721.67 
559.47 
428.60 
95.16 

995.59 
443.29 

3,599.81 
611.05 
57.16 

2,300.46 
127.12 
548.79 
193.01 

1,216.23 
245.47 
51.90 

431.33 
87.11 

1,080.00 
894.19 
425.68 
601.21 
320.63 

1,814.61 
148.98 

1,099.68 
236.54 
313.59 
825.20 

14.26 
224.05 
656.53 
720.60 
214.71 
210.54 
392.10 
363.45 

1,308.34 
9.25 

536.90 
3,075.45 

30.08 
551.98 
73.39 

130.81 
71.59 

1,022.65 
152.78 
267.49 
92617 
248.12 

17.39 
64.60 

567.94 
505.55 

1,781.30 
541.12 

1,119.95 
13.56 

1,202.95 
314.34 
81.56 

100.87 
877.92 
43.20 

3,283,74 
.87.21 

{ 130 205.03 
!І-43І- 226.92 

663.28 
166.03 
61.52 

2,341.08 
288.27 
84.69 
48.24 

317.16 
144.51 
25.03 

146# 1,039.48 
147 6,728.68 
149 24.49 
150- 138.14 
151 100.08 
153 2,550.91 
154- 5.72 

133 
134 

:135-.... 
137...... 
139..".. 
140 
141-.... 
142 
143-.... 
145.1. 

156 260.43 
157-^ 849.95 
158- 1,347.34 
161- 3,171.92 
162 493.52 
163... 132.34 
164-. 
165. 
167. 
168. 
169. 
170. 

923.89 
167.16 
46.81 

.. 451.25 
474.43 

. 1,423.62 
171 874,48 
172- 776.80 
173- 764І9 
174 1Д91.07 
175 1,064.19 
177 236.87 
178 89.47 
179 230.44 
180 661.59 
182 ІЛ02.14 

802.23 
.. 444.44 

25.32 
568.32 
171.30 

9.71 
194 3,193.82 
200 862.72 
202- 4.21 
203- 51.91 
204- 1,368.19 

183... 
184... 
190... 
191-. 
192... 
193... 

205-
206... 
209... 
211... 
212-

107.42 
967.95 
319.83 
46.26 
64.94 

213- 358.99 
214 744.80 
215 4.81 
216- 1,241.17 
217- 1,779.12 
218- 59.46 
220 3,339.78 
221 2,419.47 
222-
223. 
224. 
225. 
226. 
228. 

... 290.10 
77.92 

... 222.54 
1.56 

... 218.17 
52.29 

230 1,091.02 
233- 763.22 
234 409.96 
235:. 164.21 
236 281.95 
237.. 318.10 
238 1.126.92 
239 576.76 
240 1,633.13 
241 65.69 
242 1,717.30 
243 38.00 
245 755.54 
247 1.445.30 
248. 
253. 
256. 
257-
258-
259. 
261. 
265. 

... 105.91 
78.68 

... 418.72 

... 732.56 
7.64 

... 701.08 

... 498.17 

... 167.85 
266 1,721.42 
267- 903.52 
268- 427.65 
269 2,039.88 
270. 348.91 
271 1,129.97 
274- 175.07 
275- 24.01 
276 405.26 
277- 2,181.12 
280- 25.91 
281 397.15 
282 84.03 
283 1,240.46 
285 832.10 
286. 
287-
288. 
290. 
291. 

... 195.03 

... 876.55 
109.98 

... 153.57 

... 533.60 
292 1,857.76 

... 141.30 
32.68 

... 317.42 
I44J2 

... 778.85 
74.04 

303 401.34 

293. 
294-
295-
296. 
301. 
302. 

278.50 
916.18 

. 77.69 
438.98 

56.91 
80.81 
36.43 

316 2.357.13 
317 264.24 
318 71.86 
320 1.493.08 

304. . . 
3 0 5 -
306.. 
307... 
309-
311-
312.. 

321 
322.. 
323 
324....„ 
328 ...... 
330........... 
332 
333 
334....Л..... 
336 
337 
338 
339-
340-
341.. 
345 
346 
347....-
348 
349 
350........... 
352 
353 
354 
355 
356 
360-
361-
362-
364-
367-
368-
370-
371 
372 .... 
373 
375 
376 
377-: 
378 
379 
380 
382 
383 
385 
387-.... 
389 
390-
394 
397 
399-„ 
402 
403 
404 
406 
408 
409^..:^^ 
4121 
413 
414 
416.. 
417-
418.... 
422 
423-
424 
429 
432 ..... 
433 
434 
437 
438. 
439 
440-
442 
443 
448 
450 
451-
452 
455 
457 
458 
459-
460-
461 
462 
464 
467 
468-
470.. 
471 
472 

474... 
476.. 
477... 
479-. 
480-
481... 
484... 
486-. 
487... 
488... 
490... 
491... 
492-. 
496... 
497... 
498... 
500. . . 
501... 
502-. 

1,930.41 
155.62 
239.70 

2,429.05 
136.44 
313.27 
177.27 
21.08 
58.24 

623.91 
761.23 
41.24 

456.59 
1,080.33 

412.83 
495.68 
591.24 
678.79 
91259 

3359.31 
504.47 
544.62 
922.06 
425.43 
167.93 
489.06 

1585.35 
611.55 
568.37 

1,149.75 
1,243.15 
3,452.79 
570.23 
772.30 
980.00 
131.00 

3,940.01 
62.15 

8,25551 
188.08 

1,960.29 
138.29 
23952 
534.25 

1,140.09 
729.53 
139.95 
227.65 
16358 

1587.04 
1,09055 
1,111.11 

450.66 
118.05 
319.03 
803.46 

' 2 5 1 4 3 
34108 
20.54 

1,167:29 
283.40 
265.56 
519.18 

1,311.54 
1,181.08 

747.06 
9.30 

2549.33 
1.097.27 
1,407.39 

580.20 
97.65 

777.29 
1,357.14 

526.85 
47.25 

498.05 
652.70 
639.65 
459.15 
189.06 
257.13 

2,721.20 
51.85 

565.82 
137.68 
517.17 
234.45 
74.56 

396.25 
89.89 

892.33 
865.96 

420.73 
155.70 

3.75 
437.40 
135.62 
37459 
673.90 

1.113.18 
195.59 
369.31 
410.98 
130.65 

1.175.14 
54.86 

228.61 
249.38 
158.79 
37.95 

903.43 

1. 
6. 
8. 

11. 
ІЗ. 
14. 
15. 
16. 
17. 
20. 

6.20 
11.00 

і. 30.60 
8.30 

....... 14.80 
25.80 

5.65 
і 15.20 

21.35 
28.30 

22- 212.07 
25... 
27... 
28... 
29... 
32... 
34... 
35... 
37... 
39... 
42... 
44-. 
45... 
47... 
49... 
50... 
51... 
55... 
58... 
59... 
62... 
66... 
70... 
75... 
76... 
78... 
81.. 
82.. 
86.. 

22.00 
4.90 

3100 
4.80 
9.65 

53.90 
6.50 
4.05 

25.00 
66.90 

7.40 
18.40 
16.55 
20.40 
2.45 

11.75 
6.85 
8.30 

16.10 
2.45 
145 
4.90 
2.80 

61.40 
15.00 
1 2 5 

12.40 
11.00 
3100 
10.70 

94 121.20 
93. 

Вкладка зібрані в усіх класах 
ЖИТТЬОВОГО Забезпечення 233,074.05 

УКРАЇНСЬКА МОЛОДЕ! 

І ДЛЯ ТЕБЕ Є МІСЦЕ У ЦІЙ ВЕЛИКІЙ 
РОДИНІ, ЩО її ЗВУТЬ 

БАТЬКО-СОЮЗ! 

95 
96 
99 

102...... 
104 
105 
106 
108 
112 
114 
115 
116-
119 
120........... 
122;.::...,.;;; 
124 
125 
127 
129 
130 

155 
9.80 
1.75 

18.00 
36.00 
14.00 
50.25 

.85 
9.20 

15.70 
32.55 
38.50 
25.60 

119.20 

1.60 
1.75 

35.20 
145 

63.70 
133 121.25 
140.^ 9.20 

142—U...... 
143.. 
146 
147 
149 ў м 
150....^.,., 
1 5 3 ^ 
157-
158- ... 
161.....-.;.. 
162 
163 
164-
168...,; 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
180 
182 
183 
184 
200 
204... 
206 
214 
217 
218 
220 
221 
222 
230 
233 
234 
238 
240 
242.. 
245 
247 
248 
253. 
257 
259 
261 
266 
267 
268 ... 
270 
271 
277-С 
283 
286 
287л....... 

U....1. 
292...:..!.. 
295 
301 
303 
304 
305 
307 

. 1 2 5 
I75Q 
55.25 
28-75 320. 

328. 

309. 
316. 
317. 

ящь 

35.30 
9.20 

29.00 
5.00 

68.80 
13.00 
9.20 

21.70 
85.80 

1.95 
6.50 

113.40 
21.30. 
36.75 
41.05 
30.45 
1155 
20.20 
36,00 
16.80 
150 

46.20 
40.00 
23.90 
53.95 
9.10 

11.00 
7.40 

49.00 
2.45 

10.70 
40.25 
39.80 
6.30 

91.45 
49.50 
19.15 

.75 
155 
195 

15.20 
44.40 
12.60 
6135 
12.20 
55.20 
21.00 
23.60 
39.90 
27.70 
13.00 

.:А40 
145-

24,70 
20.20 

16180 
20.20 
23.30 
39.70 
48.10 

336.... 
340V. 
345.... 
346... 
347.... 
349... 
350.... 
353.... 
355.... 
360... 
361.... 
364.... 
367-.. 
368.,.. 
371.... 
372.... 
375.... 
377.... 
378.... 
379.... 
385.... 
387.... 
399.... 
402.... 
406... 
408... 
409... 
416... 
418... 
422... 
424... 
432... 
433... 
434... 
437;.. 
438... 
439... 
440... 
442-. 
450... 
451... 
452... 
455... 
458... 
460... 
462... 
464... 
471... 
472... 
474... 
480... 
484... 
486... 
487... 
491... 
492... 
497... 
500... 
502... 

25.00 
37.20І 
29.75 
50.20 
5.40 

37.50 
137.90 

2.90 
46.65 
39.65 
86.30 

3.20 
49.75 
11.00 

13.45 
14.80 
11.30 
6.50 

40.65 
47.95 
51.30 
56.50 
9.20 

37.00 
47.15 
37.60 
30.90 
5145 
27.70 
6.40 

16.60 
24.40 

104.65 
5.95 

48.85 
301.20 

1120 
91.70 
30.35 
9.20 

69.65 
25.90 
13.00 
34.95 
13.00 
6.50 
4.80 

10.15 
44.20 
23.20 

6.50 
26.60 
43.85 

8.30 
11.10 
21.25 
15.95 
77.00 
6.30 

22.00 
2.90 

15.10 
9.20 

Вкладки зібрані в класі . 
Акцидентового Забезпечення S.H5 57 

ВИПЛАТИ ПОСМЕРТНИХ ЗАПОМОГ У МІСЯЦІ КВІТНІ 
ІМ7-ГП РОКУ 

Кдоіл ПрЬашце. Ім'я (-ума 

11 
I I 
12 
16 
16 
16 
16 
16 
22 
22 
33 
33 
39 
39 
51 
52 
59 
59 
73 
94 
99 

102 
105 
106 
107 
112 
127 
127 
142 
146 
146 
171 
174 
174 
174 
175 
17К 
179 
1X3 
202 
221 
247 
266 
266 
267 
267 
267 
26К 
288 
288 
292 
292 
295 
301 
316 
325 
325 
328 

Кокўс Марія . 
Липко Е;ІСІШ 
Кравців Іван 
Москаль Микола 
Москаль Микола 
Москаль Микола 
Москаль Микола 
Москаль Микола 
Дутќо Михайло 
Дчтко Михайло 
Ґрол Русссль 
Ґрод Русссль. (Мирослав) 
Динька Лина 
Каменюк Текля 
Лиссико Єва 
Ткач Григорій 
Гсмбатюк Анна 
Постоловська Марія 
Лсх Лнлрій 
Козаченко Ірена 
Гамблі Стсфанія 
Бобсчко Ольга 
Гула Гсртрул 
Існчак Олекса 
Воіняк Микола 
Вана Юлія 
Цьолко Роман 
Цьолко Роман 
Бойчук Володимир 
БУЛЗОЛ Оксана 
Булзол Оксана 
Мороіовська Катерина 
Рижий Володимир 
Рижий Володимир 
Зубаль-Стсфан 
Собко Петро 
Котт Текля 
Стефанович Евстахііі 
Коидрат Марія 
Занов`як Марія 
Бойко Михайло 
Косовський Григорій 
Цігплий Франссс 
Ціпілий Франссс 
Гурман Марія 
Поліщук Петро 
Полини Петро 
Ламснія Антоній 
Гануснч Катерина 
Ганусич Катерина 
Пасічник Марія 
Пасічник Марія 
Розевич Ольга 
Клепачівська Марія 
Мельник Аліса 
Лопух Катерина 
Михалюк Анастасія 
Прншляк Анна 

І'̀  

ній 

HHW 
if ЖЧ 

1.000.00 
1.000.00 
5.000.00 

500.00 
500.00 

1.000.00 
647.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
750.00 

1.000.00 
500.00 
500.00 
500.00 

1.000.00 
500.00 

1.000.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
200.00 

3.000.00 
1.000.00 
1.000.00 

500.00 
500.00 
250.00 

1.500.00 
1.500.00 
1.000.00 
1.000.00 

500 00 
1.000.00 

500.00 
500 00 
500.00 
250.00 
500 00 
500.00 
500.00 
500.00 

1.000.00 
1.000.00 
1.000 00 

500.00 
1.000 00 

500.00 
500.00 
370.421 
500.00 
500.001 
500.00 
500 00 

ШЬМл 

328 
341 
358 
361 

'375 
385 
397 
402 
423 
432 
432 

'463 
445 
445 
472 
484 

і -

П в и — и . Дня 

4 
Прншляк Анна 
Карплюк Федорія 
Когут ДоротіЙ 
Горішка Анастасія 
Ярнмовнч Стефанія 
Августович Семен 
Павлюк Коєна 
Романко Микола 
Буѓрій Аќтоній 
Тимок Євген 
Пилѓі в Осипа 
Тоффан Михайло 
Гала Франк 
Кома Іван 
Тимцюрак Олена 
Конопольський Микола 

Разом 

CJMB 

1.000.00 
1.000.00 

500.00 
300.00 

1.000.00 
1.000.00 

500.00 
1.000.00 

300.00 
і.000.00 
1500.00 
1,235.00 

500.00 
500.00 

1,000.00 
1.000.00 

59.392.42 

ВИПЛАТИ ЗАПОМОГ і БРАТСЬКИХ ФОНДІВ JA МІСЯЦЬ 

BUuU 

ЗО 
102 
104 
107 
116 
123 
123 
170 
173 
176 
180 
206 
221 
238 
238 
238 
239 
245 
245 
256 
316 
349 
367 
375 
281 
434 
454 

КВІТЕНЬ 1917 РІК 

ПрЬмняц ім'а 

Фсра Анна 
Рішиќ Марія 
С і̀.іун Марія 
Кобіта Михайло 
Головка Іван 
Голиќ Іван 
о. Тжак Богдан 
Зубринький Осип 
Ба.іанчук Анна 
Жеребний Іван 
Московський Григорій С̀. 
Гладик Марія 
Деркач Василь 
Мороі Петро 
Мороі Марія 
Виноградник Аня 
С`тсбновська Ольга 
Кадужна Марія 
Лсіш'лік Микита 

ч Павликовська Катерина 
Король Михайло 
П%'інќ Текля 
Микитпнська Анна 
Радіібаба Володимир 
Польовий Іван 
Гуішк Наталія 
Описі.кіп Іван 

Гума 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Разом 1.350.09 

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ПРИБУТКИ ЗА КВІТЕНЬ 1987 

Членські вкладки $238,899.62 
Прибутки книгарні і друкарні 94,884.89 
Прибутки від інвестицій: 

Бондів. $431,50155 
Реальності в Кергонксоні, Н. Й 39,419.02 
Ѓіпотечних позичок 41468.21 
Членських позичок 3,061.03 
Уділів 5,395.46 
Банків 3,779.44 

Разом : $525.625.71 

Звороти: 
Федеральних і стейтових податків та 
соціального забезпечення працівників $14,623.10 
Канадських податків і пенсійних 
оплат працівників 339.94 
Податків від заморгеджованих 
реальностей 1,390.97 
Премії шпитального забезпечення 
працівників t 1.001.99 
Винагороди Відділових секретарів 364.60 
Винагороди Відділових організаторів 553.00 

Разом $18,273.60 

Різні прибутки: 
Перенос до сирітського фонду $250.00 
Зиск при продажі бондів 27.092.47 
З продажі англ. Енц Українознавства 720.00 
Пожертви до фонду укр. спадщини 1,018.00 

Разом $29.080.47 

Інвестиції: 
Д о з р і л і і продані б о н д н $681,104.33 
Сплачено ѓіпотечних позичок 186,237.37 
Сплачено членських позичок 4,198.27 

Разом $871.539.97 

Р а з о м загальний прибуток на квітень 1987 .$1.771.304.26 

М л и л ЧІ ЮМІТШ.ЗАІШІТЕНЬ 1987 

Виплати членам: 
Грошові звороти wi.nB.imi ѓмі $20566.88 
За'дозрілі виаіиувалми грамоти .. 64,150.00 
Посмертні допомоги —.^..^....„.......... 59,302.42 
Відсотки від посмертних допомог 57.11 
Вкладки за дітей, акнх родичі померли —....... 247.45 
Премії за реасикурацио _ — 1,263.77 
Допомога з Фонду Братського 1,350.00 

Разом... S146.937.63 

Видатки: 
Союзівки $61,341.96 
Книгарні і друкарні 92,62652 

.‚Свобода" за орган ... ByOBBMt#iOMBeHMjaafrBMMMBHiMî MeMaBBiBBBa 55,000.00 
Організаційні видатки: 

Оголошення v $4,094.48 
Лікарські бадання нових членів 89.10 
Винагорода обласних організаторів 10,429.07 
Винагорода Відділових секретарів 94,944. JІ 
Винагорода Відділових прсдсід. і касирів 1.00 
Винагорода Відділових організаторів 30.00 
Кошти подорожей обласних організаторів ...... 1,381.27 
Кошти обласних засідань 1549.28 

Ризом — $113.518.31 

Платні, забезпечення і податки: 
Платна головних урядовців .'..... $10,697.90. 
Платня працівників 38,241.17 
Премії за шпитальне забезпечення 
працівників .......„.^‚...... 1,125.95 
Федеральні і стенѓові податки та соціальне 
забезпечення працівників — 22,474.18 
Канадські Корп. податки .'. —'. 1,120.49 

Разом ..........:. ......:...... І $73,659.69 

Загальні адміністративні видатки: . 
Кошти актюарія і Сіагисіиди $7,364.10 
Книжки і друќк 63.40 
Вкладки до братських конгресів 35.00 
Загальні канцелярійні видатки 3,225.23 
Оплати до асекураційннх урядів 750.00 
Кошти канадської канцелярії 288.30 
Поштові оплати 1,707.86 
Кошти друків і приборів 5,505.79 
Обслуга машин .„ 415.52 
Кошти телефону 108652 
Загальні кошти подорожей 3599.46 

Разом $25,641.18 

Різні видатки: 
Кошти контролі $3,336.30 
Кошти Конвенції 1.000.00 
Кошти інвестиції 150.00 
Страта при продажі бондів 78.03 
Спорѓова акція — 1.200.00 
Виплати Відділу Братської діальностн 575.00 
Кошти компютернзації 3.000.00 
Видатки з фонду наглої потреби 285.86 
Відсотки від закуплених бондів 13.299.94 

Разом $22,945.13 

Інвестиції:' 
Закуплено бондн ...^ $1,341$2V.7S 
УдШіѓнб гіЖ)†ечЙтіЬзички 100,000.00 
Закуплено уділи,;....^;.....— 5,395.46 
Уділено позички на підклад грамот 3,611.03 
Капітальний ремонт на Союзівці 12,989.98 

Разом $1,464.818.22 

Видатки за квітень 19В7 ...$2,055.888.64 

Б л Л Я Н С 

СТАН ЧИННИЙ: 

Готівка 1.698.646.32 
Бондн 41088,433.82 
Уділи 1,18454152 
Ѓіпотечні познч-
ки 4.535.17153. 
Позички на ѓрамо-
ти 733,237.65 
Реальності 1,148,916.34 
Друкарські і електроніч-
ні машини 335,051.08 
Позичка для Корпорації 
Дому УНС 7,000,000.00 
Позичка для УНС 
Корп. ім. Д. Гали-
чина 104,551.04 

Разом $58.828,350.30 

ФОНДИ: 
СТАН ДОВЖИНИ 

Забезпечени-
вий $56,755.328.02 

Акцнденто-

виЙ 1,547,117.07 

Братський 96,250.13 

Сирітський 357,293.14 

Захисту (17,345.22) 

Наглої Потре-
би 89.707.16 
Разом ..$58,828,350.30 

У Л Я Н А Д Я Ч У К , 
головний касир 

L IM ITAT IONS OF AGES A N D A M O U N T S 
FOR N O N - M E D I C A L I N S U R A N C E 

Effective January 1. 1983 

New limitations will be in effect from January 1. 
1983. for maximum amounts of non-medical in-
surance at various ages. With these changes, 
approved by the Supreme Executive Committee, 
persons in good health may submit non-medical 
applications for the following maximum amounts of 
insurance 

$50.000 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 
в medical examination except where limited by 
some state laws 

СОЮЗІВКА 
„ОСЕЛЯ, 
ЯКОЮ 
МОЖНА 
ПИШАТИСЯ". 

і і і і і і і і 

j 
ТІЛЬКИ 2 ЦЕНТИ ДЕННО 

коштўе 
$5,000 — $10,000 

забезпечення 
АКЦИДЕНТОВОЮ ГРАМОТОЮ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 
СОЮЗУ 

для всіх членів у ВІЦІ 16 до 55 років. 
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ЗВІТ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ УНСОЮЗУ 
ІНС'1 1 

ЗА МІСЯЦЬ КВІТЕНЬ 1987 Р. 

ЗДОБУТКИ ОРГАНІЗАТОРІВ УНСОЮЗУ ПО ОКРУГАХ 
У КВІТНІ IW7 Р, 

ЧЛі Оргмйіатор 
Придбм Сума Jafev 
у каітиі И Ч І И И 

Рвюм у 
19І7р. 

47 Anna Гарас 
ЗІЌ С. Camtc 

Окруіа AJIKHTABH 

4.000 
15.000 ІЛДД 

4І4 І. Тслюк 

ЦЃІ:. 

Округа НЮ ГЕЙВЕН 

І 1.000 

-

4 19. І А Д Д 

2Ж Лина Речіќ 

304 Марія Гнатиќ 

259 Юлія Гуі ;шк 
П. Савчак 

379 В Сомків 
399 С. Боіач 
453 Њта.і іяШуя 

Окруі`а БОСТОН 

І 1.000 

Округа БОФФАЛО 

І 1.000 

Округа ЧІКАГО 

ІТР 

1.000 
5.000 
1.000 
5.000 

З ^.000 
7 I 7 J M 

2си 
2сп 

Округа КЛІВЛЕНД 

102 М. Бобсчко 
І'. Лаврі 

291 Віра Наиора 

2 
5 
2 

4.000 
65.000 

4.000 

Ісп 

9 73.1 Ісп 

Округа ДІТРОЙТ 

94 Р. Татарський 
174 Л. С`люсарчук 

7.000 
10.000 І А Д Д 

Заі 
їси 

9 І7.9М І А Д Д 4сп 

Округа ДЖЕР1І СИТІ 

170 В. Білиќ 
р і Стедла Раги 

"ж Евгснія Куфта 

2 1 0 0 0 
2 11.000 
1 3.000 

Окруіа МОНТРЕАЛЬ (Канада) 

434 Олександра Дольницька 2 
465 Текля Мороі І 
402 Марія Гірський 1 

27 Р. Лаііичак 
214 О. І варловськиіі 

М. С`гсинна 
340 F. Макар 

Округ. НЮ АРЌ 

З 3.000 
з здюо f 
2 11.000 

ч 2 40.000 

ІТР 

10 57.1 

Округа НЮ ЙОРЌ 
л 

К6 І. С'і̀  рант І 1.000 
200 І. Пригода 3 15.000 І А Д Д 
212 Лина Баранксвич І 1.000 
293 Марія Душник І 1.000 

4 11.900 І А Д Д 

45К Д. Пшц 

42 І. Б.іиха 
М. Бойко 

'і : . 

Округа НІЯЛГЛРА (Кяиада) 

І 3.000 

Округа П Л Г Г Е Й К 

1 25.000 
2 100.000 

Іаі 4 

З 125.000 Ісп 

Округа ПЕРЃ АМБОЙ 'МЦьЯКЗД^ . 

26 Катерина Прои 
155 М. Степнќа 
349 М. Захарко 
353 М. Стсііиііа 

І 5.000 
4 128.000 
І 10.000 
і 25.000 

Ісп 

7 161.000 Ісп 

Окруіа ФІЛЯДЕЛЬФІЯ 

N 6 С .̀ ШП.ТКСЙИЧ І 
231 В. Пастушок ч. 4 
245 М. Мар піненќо І 
247 Любо мира Шсрсмста І 
324 І. Бабяк 2 

1.000 2 
12.000 І А Д Д 2ТР 6 
2.000 їси І 
5.000 І А Д Д , ІЗ 

10.000 2си 2 

,љ 
0 8 0 
-fiKpyra РОЧЕСТЕР 

217 С. Приймак ї'іцЛ.` - : И 1.000-
316 В.Гавриляк „Y t V 3 12.000 
437 М Ма.шиівськнЦ 2 7.000 І А Д Д 

Округа ШАМОКІН 

7Х І. Пструниьо І і Ш Ц ^ 

39 І. Пшілус 
121 Е. Фатюк 

Окруіа ( ИРАКЮІИ-ЮТИКА 

25.000 
1.000 

4 илт 
-

Округа ТОРОНТО (Квна;іа) 
402 Лини Бурні 

150 Лілія Гула 
266 В. Варшона 

І 1.000 

Округа ТРОЙ 

-. t -. 1.000 
2.000 

3.1 

Округа ВІЛ КС БЕРИ 

169 В. Стсфурии І 2.000 Ісп 4 

Округа ВІННІПЕГ 

444 Л. Вовк 
445 І. Гсвріік 

І 2.000 
І 10.000 

шж - v 

2 І2.С 

Округа ЯНГСТАВН 

230 Лннабсл.та Боровниька 6 30.000 

НЕОБЧ ДНАНІ ВІДДІЛИ 

І 1.000 

баї 15 

257 П. (̀ іігіьчак 

ЗДОБУТКИ ОКРУГ УНСОЮЗУ 
У КВІТНІ 1987 РОКУ 

З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я НА С У М ) 

Округќ ПЕНС ИЛЬВЕНІТ 

І. Філялсльфія 
2.. Піттсбурі 
3. иіамокііі 
4. Алснтавіі 
5. (`крситоп 
6. Ві:ікс Бери 

Ба.ттімор 
- - -

Округа МЕРИЛЕНДУ 

Н 7 

Округа НЮ ЙОРЌУ 

Ню йорќ $ ЗІ 
Спраки)-ш-Ютика 14 
Рочсстср 10 

Боффало 

$18.000 
26.000 
20.000 

$63.000 
39.000 
36.500 
48.000 
33.000 

І -І 
Разом 19 S3 $60.000 $219.500 7 

Округа НЮ Д Ж Е Р Л 

1. Нюарк 
2. Джерзі Сил 
3. Порт Лмбой 
4. ПасссіІк 

18 
10 
12 
4 

IP 
5 
7 
З 

22 
16 
17 
X 

$57.000 $270.000 
16.000 58.500 

168.000 
125.000 

213.000 
143.000 

5: 
З`' 

Разом 44 25 63 $366,000 $694.508 І 
Округа ІЛЛИНОЙ, МИШИЃЕН. ОГАЙО 

Чікаю. Ілл. 
Детройт. Міни. 
Клівленл. ()іаііо 
Янгставн. Огайо 

ЗІ 
20 
20 
7 

38 
21 
16 
15 

$17.000 
17.000 
73.000 
30.000 

$97.500 З; 
51.000 X: 
85.000 і 

- 56.000 ": 

Разом 71 ЗІ 90 $І37ІЮ0 $299.500 5. 
: г. — "‡ 

Окруік НОВОЇ АНГЛІЇ 
1. Ню ГсПвсн. Кони. 14 1 8 $1.000 $59.000 
2. Бостон. Mace. 5 1 5 1.000 54.000 
3. Вмісакет. Р. Ай. 6 7 64.000 

Разом 25 2 20 2.000 $177.000 І 

Округа ІАХІДНІХ СТЕЙТІВ Америки 

Центральна 
Мііінсаноліс. 
Ст. Лчіс. Мо. 

Мін. 
1.000 `-

Разом 15 1.000 

НеобЧлиані Ві.цілн 
в Америці '' 20 І 8 $1.000 $52.000 у: 

Округа КАНАДИ 

Торонто. Оит. 21 
Монтрсаль. Квсб. 6 
Ніяіара. Оит. 10 
Захіл Канали 14 

І 17 $1.000 $45.000 4; 
4 17 5.500 32.500 
1 14 3.000 77.000 1 
2 2 12.000 12.000 } 

І 

І Ніщо не може стояти на 
ѓперешкоді пластовій моло-
щ у вияві її живучостн, у 
реалізації задуманих шигаів 
Праці. В недовзі проходити-
мугь на пластових оселях 
пластові табори, що їх по-
гісредять вишколи новаць-
ких Й юнацьких виховннків, 
аѓ. закінченням буде ювілсй-
не міжнародне пластове 
джсмборі — ЮМПЗ в Ќа-
наді як трюмф живучостн в 
українському народі, ви-
ѓђзавданої історією та за-
с$уженої молодечої органі-
збвції Пласт. 
: Свято Весни, яке відбу-

лося в днях 23-25 травня 
Ц.р. на Новому Соколі, а 
учасниками було біля дс-
в'яти десятків пластової 
молоді із пластових ста-
виць — Рочестер, Сиракюз, 
Ютика, Баффало та близь-
Ких сусідів, Сант-Кетринс, 
Канада, пройшло гарно й 
добре. Свято проходило під 
кличем „Згадаймо Першо-
со Начального Пластуна 
фрого Лева — про‡. Севе-
рина Левицького у його 25-
річчя смерти", і „Пом'янімо 
тисячі жертви нуклеарної 
катастрофи у Чорнобилі". 
; Команда Свята Весни: ст. 
џл. Андрій Дмитріюк — 
комендант; ст. пл. Мирон 
Депутат — бунчужний; ст. 
вл. Рената Бейгер — писар. 
! Булавними були ст. пл. 
Андрій Пришляк та ст. пл. 
Адріян Грещишин. Табір 
{онаків був від такою ко-
іиандою: ст.' пл. А. Дми-
тріюк — комендант; ст. пл. 
Славко Ґалуга — бунчуж-
Џкй; сѓ. пл. Мирон РабіЙ — 
писар. Табір юначоѓ ст. пл. 
Дайўся Левицька — комен-
дантка; ст. пл. Наталка Па-
славська — бунчужна; ст. 
пл Ганя Ващакі пл. сен. 
Діді Бутренко — булавні. 
J Новацтво в числі 38-мн 
Яіало свою команду: ко-
іиендантом був бр. Ми-
рон Депутат, бунчужною — 
еестр. Тамара Корнтко; пи-
сарем — сестр. Ірена Ва-

taK. Булава: сестрички — 
еся Прокопець, Рената 
:йгер, брт. Орест Бабій, 

Роман Пікас. 
Соняшна погода сприяла 

переведенню спортових і 
теренових ігор та змагів. 

В суботу вечором від-
бувся огник новацтва. Чи-
ЗУІЄННІ глядачу гості й бать-
і и були захоплені гарною 
програмою. Діти — новац-
ЇВО (багато із них були пер-
шнй раз на Новому Соколі) 
з ентузіазмом виконали но-

На „Новому Соколі" відбулося 
Свято Весни 

Ї У -

Новий CQUIU О"#-т 
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вацькі гри, слухали розпо-
віді, співали новацьких пі-
сень. Цього ж вечора у світ-
лиці відбулася юнацька го-
дина розваги прн звуках 
музики. Така зустріч плас-
тової молоді є потрібною 
для кращого знайомства, 
для дружніх зв'язків, для 
психічного відпруження 
пластунів, які довгими мі-
сяцями прикуті до шкіль-
них лавок. 

В неділю, 24-го травня, 
всі учасники виїхали авто-
підводами до місцевої цер-
ковці на Службу Божу. 
Отець парох цієї церкви, не-
українець, в особливо сер-
дечний спосіб вітав учасни-
ків, назвавши їх „нашими 
українськими приятелями'`. 
Після Богослужби отець 
так само тепло прощав пла-
стунів, бажаючи їм гарної 
погоди й добре провести 
час. 

Ўвечорі відбулася велика 
ватра з першою частиною, 
присвяченою Сірому Ле-
вові та жертвам Чорноби-

ля. Смолоскипами ватру 
запалили Крайова Комен-
дантка Юначок — пл. сен. 
Христя Ковч, пл. сен. Діді 
Бутренко, комендант — ст. 
пл. Андрій Дмитріюк' та 
станичнй Баффалівської ста 
ниці пл. сен. Ярослав При-
шляк. Про Сірого Лева як 
символа пластової єдности, 
невтомної творчої праці 
для пластової молоді та 
українського народу гово-
рив ст. пл. Мирон Депутат. 
Пл. сен. Ярослав Пришляк 
згадав сумну річницю ти-
сячних жертв нуклеарного 
вибуху в Чорнобилі, за що 
український нарід і вільний 
світ обвинувачує жорсто-
кий больщевицький режим. 
Однохвилинною мовчан-
кою вшановано жертв цієї 
трагічної події. 

Крайова Комендантќа 
Пластунок пл. сен. X. Ковч у 
імені Крайової Пластової 
Старшини наділила пер-
шим старшопластунським 
відзначенням — св. Юрієм у 
Бронзі, виховницю плас-

тової Рочестерськоі ста 
ст. пл. Даиусю Левицьќў, та 
іменувала вірлицею пл. 
юначку О. Бутренко з Юти- S 
ки. Станичий Баффалівсь-
кої станці пл. сен. Я. При-
шляк зачитав ряд прізвищ 
відзначених пластунів і пла- л 
стунок: 

Юнацьке четверте від-
значення одержали розвід-
чиця Соня Плешкевич, 
розв. Марко Плешкевич, 
пл. учасники — Маріянна 
Якубовська, Христя Пас-
лавська і Олесь Плешке-
вич. 

Четверте старшо-пла-
стунське відзначення одер-
жав ст. пл. Роман Пікас. 
Третє старшопластунське 
відзначення — ст. пл. Ка-
труся Пистрак, Олеся Вой-
чак, Наталка Паславська, 
Ірена Ващак, Ганя Ващак, 
Рената Бейґер і Адріяна 
Праваќ. Друге старшопла-
стунське — старші пласту- ̀  
ни Андрій Пришляк, Ан-
дрій Дмитріюк, Мирон Де-
путат і ст. пластунќа Тама-
ра Коритќо. 

В понеділок у полудне-
вих годинах наступило за-
криття. Команда наділила 
відзначеннями першунів у 
спортцв теренових змагах і -
всіх учасників гарною від-
значхою Свята Весни. З ко-
ротким словом прощання 
та бажаннями скорого по- ' 
бачення на пластових та-
борах виступив пл. сен. Яро 
слав Пришляк. Молитвою 
„Отче наш" учасники дя-
кували Всевишньому за до-
бру погоду і за гарно прове-
деннй час, і молилися за 
здійснення мрії — приходу 
Лицаря з мечем на білому ко-
ні, святого Юрія, Патрона 
пластової молоді — сим-
вола радости, краси, сили і 
любови до Бога і Батьків-
щини. Під звуки співу гим-
ну Закарпатських Пласту-
нів зі щогли злетів додолу 
на руки хоружних українсь-
кин синьо-жовтий прапор, 
прапор сонця і надії. 

Організаторам Свята Ве-
сни, а ними були виключно 
старші пластуни і пластун-
ки з пластової станиці Ба-
ффало, — належить при-
знання. Всі вони — це на-
дійна 'зміна нашого ман-
бутнього. Вони з повною 
наснагою добре виконали, 
взяте на себе нелегке завда--
ння. Вони працювали для 
нас усіх. щ 

Братчик Славко 

Віддалені від більших 
осередків і від інтенсивнос-
ти спірних проблем малі 
громади українського посе-
лення спокійно і пильно 
продовжують різноманітну 
і корисну працю для збере-
ження національних і куль-
турних традицій чи то для 
відзначення загальнонаціо-
нальннх роковин, чи орга-
нізаційних ювілеїв. 

Нещодавно відбулися на 
терені стейту Ню Джерзі дві 
помітні імпрези заходом 
місцевих жіночих організа-
цій. 

Двадцятилітннй ювілей 
92-го Відділу Союзу 
Українок Америки у 

Менвілі 

Відзначено гостиною 22-
го березня 1987 року, у при-
вітному Голлідей Інн в Со-
мервілі. Від Головної упра-
ви СУА вітала Відділ Ольга 
Тритяк. голова Округи Ню 
Джерзі. Таня Рішко, довго-
літня голова цього відділу. 
у цікавій доповіді, ілюстро-
ваній прозірками. дала лов` 
ний огляд всесторонньої 
праці членок на протязі два-
дцятилітнього періоду. 

Привіт передала також 
Ірина Левицька. колишня 
голова Округи, бо саме за її 
почином зорганізовано цей 
відділ. Від стейтової Ради 
УККА вітала (в заступстві 
голови Володимира Янова) 
Дора Рак. передаючи приз-
нання членќам за успішну 
добровільну працю саме в 
пору, коли то губернатор 
стейту видав проклямацію 
для відзначення праці доб-
ровольців у стсйті. А тими 
„добровольцями" с у перс-
важаючій більшості саме 
жінки — і загально амери-
канки і жінки, представни-
ці етнічних груп. 

Українські мешканці цісі 
околиці у західній частині 
стейту стоять перед закінчс-, 
нням великого діла — побу-
дови нової української като-
лицької церкви св. Михаїла. 
Завдяки їх праці і жсртвсн-
ності під проводом пароха 
о. Павла Лабінськогоібуді-
вельного комітету, церква у 
лемківському стилі, проєк-
ту архітекта Тараса^Добу-
ща буде готова напередол-
ні великої дати —Тисячолі-
ття. Цілий церковний ком-
плекс, розташований при 
Брук Бульвардї у Гилсборо. 
буде поступово викінчений. 

Про дві імпрези в Ню Джерзі 

Менвильський відділ Сою-
зу Українок від початку 
включився у цей проект і 
бере активну участь, дарма 
що чисельно це невеликий 
гурт жінок. 

Гості із довколішніх міс-
течок чисельно прийшли, 
щоб дати признання популя-
рному відділові за проведе-
ну корисну працю для своєї 
організації, для громади, а 
й далеко поза межі Амери-
ки. Цю привітну гостину у 
родинній атмосфері закін-
чила Мирослава Стахів ре-
портажем з подорожі до 
Канади, ілюструючи його 
прозірками. Програму вела 
справно Дарія Самотулка. 
Із середечними побажання-
ми увійшов Менвильський 
відділ Союзу Українок Аме 
рики у своє наступне двад-
цятиліття. 

‚.Вічний Вогонь Герої-
ням" відновили дві органі-
зації: Об'єднання Жінок 
ОЧСУ Оборони Чотирьох 
Свобід України, і 28-ий від-
діл СУА з Нюарку — Ірвін-
гтону. влаштовуючи тради-
ційне Свято героїнь в неді-
лю, 3-го травня ц. p., в Ук-
раїнському Народному До-
мі. Концертову програму 
почала вступним словом 
Ірина Дибко-Филипчак, зѓа 
дуючи про жінок, що у різ-
ннх періодах української 
історії і в різних областях 
України жертвували собою, 
щоб приготовити майбут-
нім поколінням шлях до 
свободи. У довгій черзі жі-
нок останньою була недав-
но померла Катря Зариць-
ка. яка провела понад трид-
цять років у совєтських в'яз-
ницях і таборах. Пам'ять їх 
усіх ушанували присутні 
повставанням з місць. 

Гостя із Філяделфіі Сте-
фанія Бернадин прочитала 
довший спомин про Катрю 
Зарицьку пера Марії Лога-
зи. а Ярослав Рак особис-
тим спомином відсвіжив 
уривок із підпільної діяль-
ности української львівсь-
кої молоді, в якій він і Кат-
ря мали приділене до вико-
нання спільне завдання. Во-
но, що успішно виконане. 

завершилось опісля, з неза-
лежннх від них причин. — 
присудом перед польським 
судом у варшавському про-
цесі 1935^36 років. 

У концертовій частині 
виступив новий квартет 
„Дзвін", який здобуває собі 
щораз більше заслуженої 
популярности. Ансамбль, у 
складі Людмили Грини-
шак, Розалії Гавўр, Анни 
‚Плескун і Тамари Лихолай 
(мистецький керівник), від-
співав дві в'язанки настроє-
вих пісень. У репертуар 
увійшли такі пісні: „Вог-
ник" — муз. Майбороди, 
„На світанку" (Симоненко), 
„Черемош" (П. Степанюк). 
„А мати ходить на курган", 
„Чекання" і „Лети, наша 
пісня крилата". У сольовім 
виступі Тамара Лихолай 
заспівала молитовну пісню 
„Аве Марія" при супроводі 
бандури. 

Добре підібрані поезії 
мистецько передала Валя 
Калин, акторка української 
сцени, читаючи „Літа" Зи-
новія Красівського, присвя-
чені Катрі Зарицькій. Гали-
ні Дідиќ і Одарці Гусак, 
його співвязням; також гли-
бокий змістом був вірш 
Ірини Днбко „Поклін герої-
ням". Нав'язуючи до річнн-

ЧионцО .ажийіч s INMH іш'кн ‚'J 
ці нуклеарної трагедії в 
Чорнобиллі, прочитала Ва-
лентини Юрченко свій вірш 
„Чорнобиль." } 

Меморіяльний концерт 
старанно підготовили обнд-
ві організації під проводом 
Надії Бігун, голови відділу 
СУА, і Іванни Кононів. го-
лови Організації Жінок ОЧ-
СУ. яка й вела програму. 
Концерт відбувся достойно 
і святочно на тлі символів-
ного вічного вогню, компо-
зиції Федора Луцишина -4 
мистця сценічних лекора-
цій. jl 

Особлива вартість цієї 
імпрези є в тому, що nptf-
довжується традицію віді-
начування героїчних вчик-
ків українських жінок, що 
жертвували своєю молодіо 
тю. а то й життям для націс$-
нальних ідеалів. Якже `Џ 
передати ці безцінні вартос-
ті теперішній молоді, як 
відкрити їм очі на героїку 
минулих літ, зроджену Виз-
вольними Змаганнями.а 
продовжувану поколінням 
Зарицької і таких, як вона;, 
на протязі бурхливого від-
тинку двадцятих і трндіщ-
тнх років, та не устаючу пр 
сьогодні? Імена усіх героїв, 
героїнь вписалися у історію 
України, бо вони її твори,-
ли. і про це сучасні українсв-
ќі історики у вільному свіхі 
повинні пам'ятати, шукак}-
чи „історичної об'єктивно^-
ти" у чужих джерелах. і 

Дора Рак 

УВАГА! УВАГА! 
У серії видань 

Наукошо-Досл)дного Інституту їм. О. Ольжича 
та Дослідного Інституту їм. О, Ольжича в ЗСА 

появилася друком нова Оагатоілюстрована книжка про 
діяльність ОЎН на землях України в роках 1938-1944 п. н. І 

НА ЗОВ КИЄВА 
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ: . 

ЗБІРБИК СТАТЃЕЙ, СПОГАДІВ І ДОКУМЕНТІВ. 
Під редакцією: $ 

К. Мельника, д-ра Олега Лащенќа та Василя Вериги 
Книжка має 542 сторінки, у твердій оправі з гарноюко-

льоровою обгорткою, в Канаді й у ЗСА коштує $30.00. а в џ'я-. 
кій оправі $25 00 

Ця мова пубпікація є дуже на часі, бо в ній є цілий ряд І 
свідчень не про колябораиію націоналістів з німцями, але 
якраз навпаки, як націоналісти воювали й гинули з рук HIM- -
ців. обороняючи інтереси українського народу 

Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 6% стейтового З 
податку 

ЗАМОВЛЯТИ: ' 

Svoboda Book Store 
,л -.. ЗО Montgomery Street " Jersey City. N.J. 07302 
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ЛІТНІЙ СЕМІНАР УВАН 
З-7-го серпня 1987 р. 

Carpathia House, Lexington, N.Y. 12452 
ПРОГРАМА: 

Проф. РОМАН ШПОРЛЮК, Мишиглнськмй Університет; 
-МАРКСИЗМ І НАЦІОНАЛІЗМ-

пПГГСРАТУРА, ТЕАТР І КІНО 20-их РОКІВ" 
Згпошвння: DR. O.TRETIAK 

2227 Green Street # Philadelphia, Р М в І З О 
а 

Ч:ЛФ Число місць обмежене. 

Український Музичний Інститут 
Америки, Інк. 

Відділ в `Нюарку, Н. Дж. 
П'ятниця, 19-го череня 1987 р. 

Год. 7-ма ееч. 

РІЧНИЙ ПОПИС 
УЧНІВ ,- : . . . . -̀і 

НИЖЧИХ, СЕРЕДНІХ І ВИЩИХ КУРСІВ 
кпяс. фортвпіяну: Д. Караноаич, Т. Богдонської, І 

Л. Крупи v f І 
кляси скрипки: P. Венке X -

Заля УНДому в Ірвінґтоні, Н. Дж. 
140 Prospect Avenue. Irvington, N.J. 

Ч Л Е Н И К Р А Й О В О Ї А С О Ц І А Ц І Ї К о н т р о л е р і в -
Повітроплавання рішили зорганізувати нову юнію для f 

своїх працівників. Цс є перша спроба'цих контролерів 1 

зорганізуватися юнійно від 1981 року; коли президент. 
Роналд Реген звільнив із праці 1 і ,400 контролерів за те, що _. 
вони нелегально страйкували. Через втрату цими 
працівниками своїх місць затрудненяяііонія Професійних 
Контролерів Повітроплавання збанкрутувала в тому ж, 
1981-му році. По закінченні страйку в 1981 році 
Федеральна АСОЦІАЦІЯ 'Авіації пробувала перебудува-
ти юнію професійних контролерів п`овітроплавання, але 
удяровнм чинникам не вдалося. Нова юнія повинна 
поліпшити професійне Життя цих контролерів. 

ОФІЦІЙНІ ЧИННИКИ Департаменту Скарбу дійшли до 
висновку, що Уряд повинен заохочувати формування дуже 
великих банків, щоб краще-змагатися з фінансовими 
інституціями в Японії та Европі. 

АЉЉ І 

- . . DBBKM 
Представництво Української 

Гельсінќської Групи ,, 
запрошує українське громадянство на 

З У С Т Р І Ч 
З членом УГГ 

Леонідом Плющем 
який виголосить ДОПОВІДЬ на тему: 

ГЛАСНІСТЬ, ПЕРЕБУДОВА 
І „УСКОРЕНІЄ" (ҐПУ) 

Зустріч відбудеться 
в суботу, 20-го червня 1987 р. о ѓод. 5-ІЙ по пол. 

в приміщеннях НТШ в Ню йорќу, Н. й. 
при 63 Четверта вул. 

17-го ЧЕРВНЯ 1987 ^ % ми 
У Вашінґтоні... 

(Закінчення зі стор. 1) 
Вечір відкрила голова 

комітету Уляна Мазурќе-
Вич. Вона представила, за-
конодавців, а між ними ќон-
Грссмсна Дайте Фассела з 
ідружиною, який був уша-
нований на цьому прийнят-
jri за його постійне турбу-
вання українськими полі-
тнчними в'язнями та за йо-
їго віддану працю у Комісії 
‚безпеки і співробітництва в 
Европі, як її перший голова. 
Конгресмен Д. Фассел оде-
ржав теж книжку Роберта 
Конквеста „Жнива смут-
ку" у пам'ять багатьох ук-
раїнських селян, які загину-

Іли під час Великого голоду 
В'Ўкраїні у 1932-33 роках. 

Конгресмен Фассел по-
дякував за шану, підкрес-
люючи сильну волю і ви-

1 тривалість українських по-
і літичних в'язнів та обіцяв 
' далі віддано працювати і 
ставати в обороні тих, хто 
поневіряється у совєтських 
психушках і концтаборах. 
Конгресмен Д. Фассел ви 
словив признання Філя-

, дельфійському комітетові 
за його неугавну `працю в 

І обороні українських політ-
в'язнів і за освідомлення 
американської спільноти 

1 про долю цих українців. 
Наступним промовцем 

J був конгресмен СтенліГоер 

'НІ' '. 

ВАЖЛИВЕ 
ЗВЕРНЕННЯ 

' І ' 

Митрополита Максима 
Германюка, чні, 
Голови Синодальної Комісії 
1000-річчя Хрещення України 

ДОРОГІ БРАТТЯ Й СЕСТРИ! 
Рік врочистого відзначення неповторного Ювілею 1000-річчя 

Хрещення України — 1988, вже дуже близький. Ми мусимо приспішити 
наші приготування. Одною з точок нашої ювілейної програми, якою ми 
мусимо негайно зайнятись, це видання різними мовами репрезентативної 
Ювілейной Книги, приблизно на 300 сторінок друку, де наші визначні няу-
ковці подали б у стислій формі історичний перегляд нашого українського 
християнства та нашої української культури, що с прямими спадкоємцями 
свято-володимирського християнства Київської Русі — України. Около 100 
сторінок цього видання, присвячених для естетичних світлин з різних діля-
нок нашого українського церковного Я культурного мистецтва, давали б 
читачеві можність глибоко відчути й належно оцінити все багатство нашої 
української християнської духовости й нашої української культури. 
Проект видання твќої книги був одобрений останнім Синодом наших 
Єпископів. 

'Ця Ювілейна Книга, стисло наукова й прибрана в мистецьку шатў, 
була б призначена для широкого загалу читачів, щоби належно поінфор-
мувати західній світ, що український нарід, з Українською Православною 
та Українською Католицькою Церквами та цілою українською культурою 
с прямим спадкоємцем Київської Русі — України та свято-володимир-
ського християнства. 

Така інформація стмі сьогодні прямо конечною, тому шо російська 
пропаганда розпочала всіма засобами переконўай і и мчідніП світ, що 
св. Володимир хрестив у 988 році російський народ; шо російська пра-
вославиа Церква є спалкпсмницсю Церкви Київської Русі, й що вона оди-
нока маі нині право вілзначувати IUOO-річчя цього акту. ,,. 

В такому стані речей, обов'язком кожного українця с отерто й віл-
важно боронити всі історичні, церковні й культурні права свого народу 
й об'єктивно інформувати про не цілий західній світ. 

Тому видання такої Ювілейної Книги с абсолютно конечне. 
Але видання такої імпозантної книги вимагає поважних фондів, яких, 
на жаль, наш Секретаріят не має. Тому, оцим нашим зверненням 
до Вас, як члена нашого Комітету Тисячоріччя та провідного члена нашої 
Святої Помісноі Церкви й нашого Українського Народу, просимо Вас, 
по змозі Ваших засобів, належно підтримати цей важливий проект нашого 
неповторного Ювілею. 

Нехай Всевишній всотеро винагородить Вашу поміч на цю ціль 
та береже Вас і Вашу Родину у Своїй постійній опіці. Із запевненням 
моїх молитов у Вашому наміренні, остаюсь все Вам відданий 
в Христі Господі. 

† Максим, Митрополит. 
Голова Синодальної Комісії 

Тисячоріччя Хрещення України 

МИ ПРОСИМО ВАС СТАТИ ПАТРОНОМ 
ЮВІЛЕЙНОЇ КНИГИ ТИСЯЧОРІЧЧЯ. 

БУДОВА ВЖЕ ПОЧАЛАСЯ. МИ ЩЕ МАЄМО ДОВГИЙ ШЛЯХ 
ДО ЗДІЙСНЕННЯ. 

Довго після будови домів і кожного пам'ятника, які ми створили 
протягом нашого життя, з бігом часу кришаться на порох. ЮВІЛЕЙНА 
КНИГА ТИСЯЧОЛІТТЯ — історія нашого українського християнства й 
культури, буде жити в серцях і свідомости тих незлічимих поколінь, які 
прийдуть після нас. ! 

Ваше ім'я, ім'я Вашої Родини, житиме в написаній історії, як дар в скарб-
ницю знання й правди, приготовлений для грядучих поколінь. 

г 'Покоління, які жили перед нами і вже відійшли, дали нам дар свого 
знання і розуму, передали нам смолоскип.. 

ТЕПЕРПРИЙШЛА ЧЕРГА НА НАС! 

в ѓ . ; 

ПЕРЕДОВІ ПА ТРОНИ ПРОСЌТУ 

ВИДАННЯ ЮВІЛЕЙНОЇ КНИГИ 

ТИСЯЧОЛІТТЯ. 

Своїми пожертвами вони дуже причиняються 

до видання Ювілейної Книги Тисячоліття. їхні 

імена будуть опубліковані в окремому відділі 

Книги, присвяченому всім, що своєю щедрістю 

уможливили її появу. 

Кощти видання Ювілейної Книги Тисячоліття 

виноситимуть $175,000.00. Дотепер вже видано 

понад вісім тисяч доля рів на досліди і розвій 

книги, та на написання першого розділу. 

Ім'я і прізвища всіх Жертводавців будуть 

опубліковані пізніше. 

1 ПАТРОН ПРОЄКТУ ЮВІЛЕЙНОЇ КНИГИ 1000-РІЧЧЯ 
І 
І 
1 Ім'я і Прізвище: 

І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
L 

Адреса: 

Парафія: 

Висилати до: 
Сума пожертви: $. 

Millennium Secretariat Central Jubilee Committee 
233 Scotia Street t 
Winnipeg, Man., Canada 
R2V IV7 t 

Замітка: - Офіційна посвідка для відтягнення, від податку 
буде вислана всім Жертводавцям. 

`Щ 
І 
І 
І 
І 
І 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСЛІД ПОЖЕРТВ 
на видання , 

ЮВІЛЕЙНОЇ КНИГИ ТИСЯЧОЛІТТЯ 

Бритійська Колюмбія . $ 4 7 5 . 0 0 
Альберта . . . . $ 2 ,325 .00 
Саскачеван . $ 5 ,050.00 
Манітоба . . $ 6 ,485 .00 
Онтаріо . $ 3 ,420 .00 
Квебек $ 275 .00 
З С А $ 4,870.00 
Австралія . $ 10 ,100 .00 
Зах. Німеччина . $ 67 .59 
Рим, Італія $ 50 .00 

Р а з о м : . І $ 33 ,127 .59 

КОШТ видання книги $175 ,000 .00 

Одержано. 1 . . $ 33 ,127 .59 

ЩЕ ПОТРІБНО..; ^ 4141,872.4UK 
' " -"ЃПТ ;

 1 . - . . ‚ M I . - г † у -

MIIHH R .Н 

ЧГ.Н 1 
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щ 
з Мериленду. який тепер 
очолює Комісію безпеки і 
співробітництва в Европі, 
Вік склав конгресменові 
Фасселові гратуляції та роз-
казав про свою подорож до 
Києва і Москви, де він й 
інші конгресменѓи мали 
зустрічі із совстськими про-
відниками. І тут С. Госр 
порушував також положен-
ня політв`язнів і справу лю-
дських прав. 

Опісля промовляв кон-
гресмен Бснджамин Гіл-
ман. Він сказав, що прий-
шов прямо із Палати Ре-
презентантів. де мали місце 
ці „Спеціяльні порядки дня`' 
і де законодавці вид-
вигнули положення ПІДСО-
ветських українських полі-
тичних в`язнів. Він згадав 
теж про гододовнй голо-
кост в Україні та підкрсс-
лнв потребу освідомити 
увесь світ про Великий го-
лод. який він назвав „вс-
ликим голокостом", у яко-
му згинуло понад сім міль-
йонів людей. 

Промовляв теж конгрес-
мен Дан Ріттср з Пенсиль-
ваніі, який разом з конгрес-
меном Денќисом Гателом з 
Мишнгену очолює конгре-
совий Ад гок комітет для 
балтійських країн і Украї-
нн (цей Комітет був спів-
спонзором Дня свідомости 
про людські права). Кои-
гресмен Вілліям Грін з Ню 
Йорќу теж виступив із від-
повідним словом, 

Уляна Мазурковим, яка 
вела програму, подякувала 
всім учасникам програми 
та тим, що прибули на прий 
няття. 

На залі була влаштова-
на виставка експонатів, ви-
конаних українськими по-
літв'язнями у концтаборах, 
та світлин українських ио-
літв'язнів. 

Експонати ці с власністю 
колишнього політв'язня д-р 
Ніни Строкатої-Каравансь-
кої. Під світлинами були 
подані біографічні дані, за 
що такий і такий політв'я-
зень був засуджений, на 
який строк і де перебуває. 

На прийнятті були при-

ЦЕРКВА СВ. НИКОЛАЯ 
В РОБЛІН ЃУ 
ГОТУЄТЬСЯ 

ДО ФЕСТИВАЛЮ 

Роблінг, Н.Дж. — 10-ий 
річний фестиваль при ві-
зантійсько-католицькій цс-
ркві св. Николая відбу-
дсться тут, у неділю. 28-го 
червня ц.р.. при церкві. І о-
дини нестивалю: від 1-ої по 
полудні до 8-ої вечора. Кви-
тки вступу — 2 дол. від 
особи; для дітей, у супро-` 
воді дорослих. безкош-
товно. 

Цьогорічний фестиваль 
присвячений амернкансь-
ким іміфантам. які приі-
хали сюди зі Східньої Ев-
ропи. Фестивальний Комі-
гет заохочує усіх громадян 
приїхати на фестиваль, щоб 
стрінутись із своїми прн-
ятелями і знайомими, і мо-
же навіть з тими, кого вони 
пізнали під час подорожі з 
Европи до Америки. 

Фестиваль церкви св. Нн-
колая славиться поміж ук-
раїнцями міста й околиці, а 
навіть поміж не-українця-
ми. смачною європейською 
їжею. Цього року, спеціяль-
но з нагоди етнічної теми 
фестивалю, будуть тут різ-
ні страви із східньоевро-
псйської кухні, як теж танці, 
співи і різноманітні вистав-
кн. 

Місто Роблінг розташо-
ванс на ріці Дславер між 
Бирліні тоном і Борденгав-
ном. За дальшими інформа-
ціями про фестиваль та за 
точнішими інструкціями 
слід дзвонити на число 
(609) 499-0058. 

Т = ?7= ттг 
сутні законодавці: Джан 
Род (Арізона). Том Кар-
пер (Дславер), Данте Фа-
сссл (Фльорида), Ирл Гутто 
(Фльорида). Ден Майка 
(Фльорида). Джек Дейвіс 
(Іллиной). Стенлі Госр(Ме-
рилснд), Ед Боленд (Масса-
чусетс). Брус Вснто (Мінне-
сота). Джек Бюкнср (Міссу-
рі). Рон Марлені (Монта-
на). Шсрвуд Бюлсрт (Ню 
Йорќ). Вілліям Грін (Ню 
Йорќ). Сем Страттон ѓНю 

Чѓ 
Йорк). Лоренс Кофлин 
(Пснсильванія). Пітер Ќост 
маєр (Пснсильванія), Дат 
Валгрен (Пснсильванія). 
Том Де Лей (Тексас) і Джан 
Міллер (Вашінггон). , 

Філядсльфінський комі-' 
тет висловив подяку всім. —-
хто причинився до успіху, j , 
цього Дня. Полиќўвано теж _'_ 
Орисі Ільницькій і Дмигро-
ві Ткачукові за поміч в ор 
ганізуванні автобусової но-
їздки. ' ь : 

У ТРІПОЛІ, ЛІВІЇ, ПІДПИСАНО совєтсько-лівійський 
договір про культурне співробітництво. Згідно з догово-
ром. країни збільшать обмін спортовцями і музичними 
ансамблями.-а також розширять спільні наукові досліди. 
Після підписання угоди лівійський диктатор Муаммар 
Каддафі прийняв керівника совєтської делегації Ариольда 
Рителя. одного з застл'пииків голови Верховної Ради 
СССР. 
ГОЛОВНИЙ ПРОКУРАТОР ЕСТОНІЇ Карл Кіммель' 
сказав.у телевізійному інтерв'ю, що не бачить підстав для 
перегляду справи К. Ліннаса. засудженого в' 1962 р. заочно 
до смертної кари і депортованого недавно зі З'єднаних,.. 
Стейтів до Совєтського Союзу. К. Кіммель сказав в'" 
інтерв'ю, що після того, як Ліннаса видали СССР. він не ; 
представив ніяких нових документів і фактів, які давали б. 
підставу для перегляду його справи. К. Ліннас був.^ 
доставлений в СовстськиЙ Союз в квітні і його тримаютьў " 
в'язниці в Естонії. Він уже вносив клопотання перед 
совстськими властями про помилування. 

ЄВАНГЕЛЬСЬКА ЦЕРКВА У СХІДНІЙ Німеччині,, 
опублікувала звернення до партійних і військових діячів 
цієї країни, домагаючись релігійних прав для своїх 
віруючих, які служать в армії. До цих прав належить, 
свобода відвідувати євангельські Богослуження. право 
мати Біблію і право пасторів поширювати свою душпас-
тирську опіку і на рекрутів у військових частинах. 

СИЛАМИ ВИКЛАДАЧІВ ТОКІЙСЬКОГО університету 
до 1990 року буде повністю перекладена китайською 
мовою ..Божественна комедія" Дантс. Вже були спроби, 
перекласти великого італійця китайською мовою. Оскіль-
ки перекладачі, віддаючи данину традиціям своєї країни.' 
передавали поему китайською формою і`додміром. у 
перекладі майже повністю втрачалася музикальність. Під 
час роботи над новим перекладом японські автори 
враховують помилки попередників. , 

ш^шяшщшшш^шашЬашшяяшшяшшшшшааашшшшшяшшш 
В пам'ять члена нашого кондомініюм „Золота Осінь" 

св. п. д-ра вет. Ігоря Гўри 
складаємо на українську католицьку Церкву 

са. Трійці в Кергонксоні, Н. й. 
суму 390.00 дол. 

УПРАВА „ЗОЛОТОЇ ОСЕНИ" 

iSS 

У ДЕСЯТУ БОЛЮЧУ 
РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 

нашого 

Дорогого І Нміджалуааного 

МУЖА, БАТЬКА І ДІДУНЯ 

t К бл. п. 

ВАСИЛЯ КУЗЬМИ 
буде І Ід правлена 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
в п'ятницю, 19-го червня 1987 р. о год. 8-ій ранку 

в церкві Чесного Хреста в АсторіІ, Н. Й. 
Про молитви за спокій душі Покійного просять — 

Дружина НАДІЯ з ДІТЬМИ та ВНУКОМ 

У ВОСЬМУ РІЧНИЦЮ ВІДХОДУ У ВІЧНІСТЬ 

б л . П. 

БОГДАНИ СИДОР-
ЧАРТОРИЙСЬКОЇ 

буде відслужена 

СЛУЖБА БОЖА 
у суботу, 20-го червня 1987 p., о 8:00 ѓод. ранку 

у церкві св. Юра в Ню йорќу, Н. й. 
Просимо зучаснитися Молитвами враз з нами. 

МИКОЛА — чоловік 
ЄЛИСАВЕТА з чоловіком АНДРІЄМ, 
МАРТА, СВЯТОСЛАВ ѓа БОГДАН — діти 
ІРИНА з чоловіком та дітьми — сестра 

Східньо-Европейський Інститут 
їм. Вячеслава Липинського у Філядельфії, Па. 

ділиться сумною вісткою з Членством та всією Українською Громадою, 
що є понеділок, 1-го червня 1987 р. в St Petersburg, Flo. 

ненадійно відійшов від нас у Вічність 

бл. п. 

ЙОСИФ БІЛОВУС 
ДОВГОЛІТНІЙ ТА ВИЗНАЧНИЙ МЕЦЕНАТ НАШОГО ІНСТИТУТУ, 

нар. 1-го січня 1909 р. в МонтреалІ, Канада. 

ПОХОРОН відбувся в понеділок. 8-го червня 1987 р. на Ukrainian National Memorial 
Cemetery у Вашінґтоні, Д К. 

Опечаленій Родині Покійного складаємо щиросердечне співчуття. 

ДИРЕКЦІЯ ІНСТИТУТУ 
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но від того, чи ті віщування 
справдяться, чи не справдя-
ться, і чи Горбачов втрима-
ється при владі, чи його 
скинуть з; його теперішньо-
го становища, як це раніше 
зробили з Хрущовим, Одне 
є певне: в Кремлі прохо-
дить лід сучасну пору завзя-
та боротьба за владу. Для 
нас істотним є те, як і де, ця 
боротьба проходитиме, а 
найважливіше: чим вона 
скінчиться? Чи вона прохо-
дитиме тільки серед найви-
щої кліки в Кремлі, як це 
було раніше, і закінчиться 
тим як за Хрущова, що на 
місце Горбачова прийде 
якийсь інший Брежнєв — 
чи ця боротьба вийде за 
мури Кремля і пошириться 
на цілу тюрму народів? У 
першому випадку, заміна 
Горбачова новим советсь-
кнм лідером, не матиме 
жодного значення для істо-
рії Совєтського Союзу, а 
головне, для українського 
та інших поневолених наро-
дів. Натомість, коли б ця 
боротьба поширилася ' на 
всю рабовласницьку країну, 
то вона могла б` струснути 
основами комуно-москов-
ської імперії, а навіть спри-
чинити п розвал, як це було 
сталося з царською москов-
ською імперією в 191? році. 
В цьому другому випадку, 
український народ мав би 
нагоду визволитися з-під 
совєтського панування і від-
новити свою незалежну дер-
жаву. 

Українці на рідних зем-
лях, а також у вільному 
світі, повинні уважно слід-
кувати за сучасними подія-
ми в Совєтському Союзі, 
що його президент Реґен 
вірно назвав „країною зла", 
і робити всі старання, щоб 
бути належно приготовани-
ми, як настане відповідний 
час, щоб ми могли односта-
йно стати проти ворога. 

Скористайте з виїмково доброї нагоди! 
ПРИЙМАЄТЬСЯ 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я 
до Календаря УНСоюзу 

на 1988-ий рік 
який цього року виходить накладом 

15 тисяч примірників. 
Цим Ви зможете познайомити ввесь український 
загал з Вашою установою, Вашою професійною 

обслугою, чи Вашим підприємством. 
ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ 

Одна сторінка $90.00 
Пів сторінки 50.00 
Чверть сторінки ?,„.., 33.00 
Одна восьма сторінки 20.00 

Замовлення і належність проситься надсилати 
найдальше до 30-го вересня 1967 р. до: 

SVOQQDA 
30 Montgomery Street " Jersey City, N.J. 07302 

Український Народний Союз 
ПОШУКУЄ ДОСВІДЧЕНИХ 

АГЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
І 

ЗАГАЛЬНИХ 
АҐЕНТІВ-ПРОДАВЦІВ 

зі знанням української і англійської мов 
на околиці 

Чикаго, Ню Йорќ, Торонто, Філадельфії, 
пікнічного Ню Йорќу і Нової Англії 

з метою розбудувати і керувати мережами 
аґентів-продавців в тих округах. 

"Впроваджуючі інформації 
^ Платня у формі позички 
" Відсотки від комісового 
^ ВСІ бЄНЄфІТИ ' 

Звертатись до: 
Н.Р. Floyd, National Sales Director 

Ukrainian National Association, Inc. 
30 Montgomery Street. Jersey City. N.J. 07302 

Tel.: (201) 451-2200 

Найкращий дарунок 

АНГЛІЙСЬКЕ ВИДАННЯ 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 
УКРАЇНИ 

за редакцією 
проф. ВОЛОДИМИРА КУБІЙОВИЧА 

ENCYCLOPEDIA 
OF UKRAINE 

ТОМ І (A-F): Перший з чотирьох томів 
$115.00 + $450 пересилка 

" Це перший том великого твору українських науков-
ців у діяспорі. 968 сторін, має приблизно Z.8O0 гасел. 

# Вповні ілюстрована. 
Џ Понад 450 ілюстрацій чорно-білих, 5 кольорових, 

83 мали, 6 з них кольорові. 
' Велика кольорова зложена мала України з 32 сто-

рінксвим окремим додатком назв місцевостей. 

Замовляйте тепер і шліть чек на $119.50 до: 

SV0B0DA BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street, Jersey City. N.J. 0 7 3 0 2 

5_^^Мешклмців стейту ню Джерзі зобов'язує 64 продажного податку 
(S 
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Комітет Оборони Української Спадщини 
та 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

заќпинають 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 н н я та з и е с л а в л ю -

вания у к р а ї н ц і в 
З 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 пересипати тільки чеками, або пош-
тоаими переказами (не готівкою) на: 

Ukrainian Heritage Defense Fund 
c о 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 

30 M o n t g o m e r y Street Jersey r.ity N J 0 7 3 0 2 
Вр.Ч`і і В и п о в н е н и м В и р і з ќ о м ЦЬОГО з а к п и ќ ў 

Просимо ^ouani суму пожертви своє їм я пріз-

г у м а ѓїї ' ж е р т в и S 

М п `я п р і з в и щ у 

`спо дому вулиця 

Дуети і арії... 
(Закінчення зі ст. 2) 

місцевість стеит поштовий кор 
'ЗвавМвШвМаЮваМвввШМВ 

Сопрано Марія Волинська і бас Михаіл Невмержнцькнй у 
дуеті з Моцартової опери „Викрадення з Сералю" 

позитивне наскрізь виведе-
ння усієї програми концер-

Заслуговують похвали і 
акомпаньятор Іван Ко-
лодій та вчителька співу 
обох співаків Лорен Фул-
тон, які разом створили цей 
надзвичайний вечір. Гості 
ще довго гуртувалися в за-
лях УІ А, споживаючи смач-
ну перекуску; запрошені до 
неї Мартою Коломиєць, 

адміністраторкою У1 А. Тут 
усі мали нагоду обмінятись 
радісними враженнями з 
концерту, і не хотілось ніко-
му ще залишати залю, де 
присутні зазнали півтори 
години мистецької насоло-
ди, і висловлювали побажа-
ння — бачити'і чути цих 
обдарованих співаків на 
українській сцені незабаром 
знову. 

Спостереження і завваги до зборів 

Нюйоркська громада ма-
ла нагоду брати участь у 
великому своєрідному „свя-
тГ, а саме у зборах'своєї 
фінансової кооперативи 
„Самопоміч", що відбулися 
у березні ц.р. Дійсно велике 
„святоЃ^ бо на -залі школи 
св. Юра зібралося більше 
півтисячі осіб, не включаю-
чи гостей, раді почути про 
господарку їхніми грішми. 
Зацікавлення прибулих сво-
єю фінансовою „дитиною" 
тим важніше^ бо якраз зав-
дяки їй українська громада 
може сміло показатися се-
ред інших етнічних груп цієї 
країни. Без сумніву, цей 
почин треба завдячувати 
тим піонерам, які без нале-
жного знання мови і обста-
вин, але з вірою і завзятістю 
поклали перші підвалини 
під будову, яка зараз нара-
ховує більше сто мільйонів 
майна і є поважною устано-
вою на нюйоркському гос-
подарському ринку. І най-
кращий штаб військовий 
нічого не зробить без нале-
жного війська. У нашому 
випадку тим військом є чле-
НСТЕО, яке пішло за закли-
ком піонерів „Самопомочі" 
і своїми ощадностями умо-
жливило ріст своєї коопера-
тиви. 

Пригадується випадок із 
Австралії, де не-українець 
запитав провідників нашої 
громади про їхню організо-
ваність і успіхи, і у відповідь 
почув про кількість клюбів. 
Народних домів, різних ус-
танов, а нічого не почув про 
фінансові українські уста-
нови. На це він сказав, що 
небагато українці зможуть 
вдіяти на тому терені без 
фінансів. 

На жаль, так було, є і 
мабуть ще довго буде, що 
першу скрипку в житті гро-
мади грає фінансова база, з 
якою кожний рахується. 
Подивімся довкола нас, у 
чиїх руках є влада і вплив на 
різні справи в ЗСА, — тоді 
побачимо, що якраз у руках 
тих, хто диспонує великими 
фінансами. Добре, щоукра-
їнська громада зрозуміла 
своє становище, вийшла з 
ґетта і зараз може сміло 
дивитись у майбутнє. 

Але повернімося на залю 
і подивімося, як присутні з 
увагою слухають цифрових 
звітодавців (І. Сєрант, Б. 
Кскіш) включно із заввага-
ми про різні фінансові ком-
бінаціі, з мстою осягнення 
якнайбільших зисків, при 
цьому з думкою не нарази-
ти кооперативу на втрати. З 
їх звітів видно, що справи 
не легкі. Вони складні, пере-
довсім під цю пору, коли 
світова економіка не устабі-
лізована. Під керівництвом 
ельоквентного ветерана та-
ких зборів, голови коопера-
тиви Р. Гуглевнча присутні 
почули діловий перегляд 
річної праці та оптимістич-

ний заклик осягнути 150-
мільйонового майна у слі-
дуючому році. Дискусії о.пі-
сля не були надто цікаві за 
вийнятком однієї, де диску-
тант ствердив, що це не 
фантазія, але цілковито pea- І 
льна справа здобути таку j 
суму. Потрібно для цього, І 
щоб члени і не-члени перс-
несли, хоч частково, свої 
конта із чужих банків і ульо-
кували їх у нашій крсдитів-
ці. Всюди бувають плюси і 
мінуси, і наша громада не 
вільна від них. 

З прикрістю прнходнть-
ся ствердити, приглядаю-
чись зборам, що існує і досі 
поділ громади у поставі до 
кооперативи як цілости, а 
оплески, що супроводжува-
ли виступи милих собі осіб, 
були того доказом. Коли 
нарешті прийде час. що ми 
почнимо діяти разом, без 
того зайвого „мій" — 
„твій". Знаємо із практич-
ного життя, що разом мож-
на доконати чудес, чого 
доказом є наша кредитівка. 
Адже темні сили із всіх 
сторін стараються пришити 
нам найбільші злочини, а 
себе вибілити, тому ми по-
винні б у спільній дії дбати 
про загальне наше добро. 

Не дуже приємна ситуа-
ція заіснувала після прого-
лошеиня Номінацінною ко-
місісю кандидатів на нову 
каденцію. Хіба статут кре-
дитівки не обмежується до 
перевибору лише, але дас 
вільну руку Номінаційній 
комісії підшукувати таких 
кандидатів, які відповідали 
б вимогам нинішної еконо-
мічно-фінансової політики. 
Не кожний може належати 
до заряду такої установи і з 
таким майном. Тут треба 
людей обізнаних із тоико-
щами такої праці, які мо-
жуть провадити діло як 
слід. Особи у заряді устаио-
ви повинні мати школу і 
практику американської ба-
нковости. Тому на маЙбут-
нє Номінаційна комісія по-
винна шукати таких канди-
датів, як теж виставляти на 
виборчі списки більше осіб, 
з яких члени мали 6 мож-
ність вибрати таких, які 
фахово могли б попрова.ш-
ти таку установу, не бер% чи 
до уваги факту, хто і як 
довго сидить у управі Змін 
не слід боятися. Зміна ирн-
иосить нових людей, нові 
ідеї . Б у л и ГОЛОСИ. ЧОМ) ЖІ-
нок нема в управі. Не ду-
маю, що хтось був би про- ' 
ти, якщо б найшлася нщю-
відна кандидатка 

На закінчення іеж треба 
сказати, що представник 
ЦУКА Д І ригорчук своїм 
виступом про ділові справи, 
які він переплітав дотепа-
ми, мав ПОЗИТИВНИЙ вплин 
на публіку і лав багато м.і-
геріялу до думання. 

О. Моти. іь 

ВСІ УКРАЇНСЬКІ ДІТИ ДО УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ пі J 

Чи Горбачова... 
(Закінчення зі ст ,2) 

зісю" розќладових західніх 
ідей. Спротив проти ре-
форм Горбачова, `Щ гово-
рив Тату, — під час доповіді 
в Мюнхені, Німеччина, на-
гадував опозицію проти 
Хрущова в 1963 році, якого 
усунено було від влади і 964 
року Брежнєвим і Ко. 

Горбачову передбачають 
ще два-три роки влади 

Одначе ніхто не твердить, 
що кінець владування Ґор-
бачова настане негайно. 
Його домашні прихильни-
ки, такі як Арбатов, та всі 
закордонні обсерватори, 
включаючи також біль-
шість американських спос-
терігачів, дають йому ще 
два-три роки, в яких він або 
закріпить свою владу в Кре-
млі, або його усунуть. Але 
це. що діється тепер у 26-ох 
місцях його владування 
матиме велике значення на 
його успіхи, чи невдачі. 

Щодо самого Горбачова, 
то видно, що він є агресив-
ної, наступальної вдачі, лсг-
коважить своїх противників 
і йде у всьому на повний 
риск. Він добре розуміє, що 
як довго він не може вияви-
тн своєї сили карати своїх 
противників і нагороджува-
тн своїх прихильників — він 
не матиме шансів втрима-
тися при владі і запровади-
ти реформи в заскорузлій 
московській, комуністичній 
тюрмі народів. 

Боротьба за владу 
в Кремлі — і Україна 

У зв'язку з вищенаведе-
иими здогадами і віщуван-
нями західніх політичних 
шатоків відносно позиції 
Г'орбачова в Кремлі, треба 
одне мати на увазі: незалеж-

Наукова Рада... 
(Закінчення зі ст. 2) 

В-во ..Смолоскип"). Назагал можна ствердити, що Науко-
ва Рада намагається допомогти у реалізації деяких 
проектів і також радо допомагатиме в науково-видавничій 
ліяльности членів Наукової Ради СКВУ. 

Загальний з'їзд українських науковців 

Під час наступного конгресу СІ$ВЎ в Торонто в 1988 
році. Наукова Рада підготовляє загальний науковий з'їзд, 
присвячений питанням теперішнього стану українознав-
ства на Заході і в підневільній совстській Україні, справі 
координації українського наукового життя, в діяспорі, 
питанню важливих українознавчих публікацій в українсь-
кііі і неукраїнській мовах і іншим справам наукового 
життя. Для здійснення цієї наукової конференції поклика-
но до життя організаційно-програмову комісію, до якої 
входять, такі вчені: д-р Любомир Винар (голова Наукової 
Ради і У1Т), д-р Аркадій Жуковський (голова НТШ в Евро-
пі), д-р О. Мартинюк (секретар Наукової Ради), д-р Роман 
Микитович (голова НТШ в Австралії), д-р Василь 
Омельченко (генеральний секретар УВАН у ЗСА), д-р 
Михайло Пап (голова Асоціяції українських унТверситет-
ськн.х професорів), д-р Богдан Стебсльський (голова НТШ 
в Канаді), д-р Ярослав Розумний (колишній голова УВАН 
в Канаді), д-р Богдан Т. Цюцюра (ректор УВУ), д-р 
Дмитро Штогрин (голова ТУБА і Контрольної Комісії 
НТШ в Америці). Цей загальний з'їзд українських учених і 
установ з Канади. Европи. Америки і Австраліїзаплянова-
но відбути уже після запроектованих головних наукових 
конференцій присвяченню 1000-ліття Християнства 
України. Тому також на з'їзді можна буде зробити певний 
підсумок із наукових відзначень цього знаменного ювілею 
в діяспорі. 

До участи в науковому з'їзді запрошується усі україн-
ські наукові і високошкільні установи і науковців, які 
проживають і діють в різних країнах. 

Заключні думки 

Наукова Рада при СКВУ. як світова надбудова 
українських наукових установ у вільному світі, допомагає 
розвиткові українського наукового життя, а також 
протидіє нищенню, русифікації і розгромові української 
науки і національної культури в Україні. Рівночасно 
спсціяльну увагу присвячує викриттю фальшивих концеп-
цій історії Ўкраїни і українського народу, які дуже часто 
подають в працях західніх дослідників. Щоб належно 
протидіяти і викривати фальшування історії України в 
працях совстських і західніх істориків, треба належно 
координувати наші зусилля, нав'язати тісну співпрацю Між 
поодинокими українськими і неукраїнськими українознав-
чими науковими центрами і накреслити солідний плян 
наукової і науково-видавничої діяльностн в 1980 роках. 
Можна зреалізувати багато важливих наукових україно-
знавчнх проектів, якщо Наукова Рада СКВУ і її члени 
будуть гармонійно співпрацювати. Тоді з певніс'тю 
ствердимо, що наукові установи і українські науковці, 
повністю виконали своє завдання супроти свого народу і 
науки. 

При кінці бажаємо також підкреслити, що навіть 
найкращі наукові пляни не будуть зреалізовані, якщо 
українське громадянство не дасть повної моральної і 
матсріяльної підтримки Науковій Раді і науковим устано-
вам - її членам. Дуже часто читаємо в українській пресі 
заклики українських суспільних установ до українських 
учених з просьбою боронити історичну правду України. 
Проте, якщо запитатися конкретно, чи ці установи 
матсріяльно підтримують працю установ І українських 
університетів — тоді правдоподібно побачимо, що 
українські наукові установи не мають задовільної матерія-
льної бази для провадження нормальної наукової праці, а 
ці, що мають таку матеріяльну базу, часто не мають 
препизно накресленого пляну праці, якщо ідеться про 
розвиток української науки в діяспорі. Ми віримо, що 
співпраця між українським науковим і суспільним сектора-
мн зміцниться і це безпосередньо причиниться до дальшо-
го розвитку діяльностн Наукової Ради При СКВУ і 
поодиноких наукових установ. Не можемо забувати, що 
тепер в підсовстській Україні проходить русифікація 
науковою життя і української національної культури, а на 
Заході дуже часто тенденційно представляється історич-
нин розвиток української нації. Отже, на Науковій гаді 
СКВУ і наукових установах лежить великий обов'язок не 
лише оборони української історичної правди, але рівночас-
но творення нових наукових цінностей, які стануть 
тривалим вкладом в світову науку, 

%Жнива..." 
(Закінчення зі ст. 2) 

тю. політичною наївністю, 
а деколи коляборацією із 
московськими злочинцями? 

Що ми ще можемо і пови-
нні зробити для повного 
використання величезних 
можливостей, що їх нам 
дають „Жнива смутку"? 

Перш за все ми повинні 
докласти старань, щоб усі 
наші громадяни, які живуть 
ўангломовних країнах, на-
були цю прямо безцінну для 
нас книгу.`ЧГ 

У чотирьох англомовних 
країнах живе сьогодні шо-
найменше один мільйон ук-

?аїнців або приблизно 
50,000 родин. Приймім 

песимістично, що половина 
із цих наших родин є мало-
свідома, дуже вбога, не вміє 
читати і. т. п. Це дає 125,000 
родин, які можуть набути 
„Жнива смутку". Дотепер у 
трьох накладах надрукова-
но 31,500 примірників цієї 
книжки; не маємо точних 
даних кілько примірників 
уже продано, але щойно ми 
отримали добру вістку що, 
якщо попит на „Жнива 
смутку'' буде далі такий тк 
дотепер, Оксфорд Універ-
сіти Пресе" надрукує цієГ 
осені великий її наклад у 
М'якій обкладинці. 

На основі цього можна 
оцінити, що дотепер 20 до 
25,000 наших родин набули 
Конквеста. З цього теж слі-
дує, що ще коло 100,000 
наших родин ще її не має. І 
можна також сказати, що 
коли б велика більшість із 
нас набула „Жнива смут-
ку", ми могли б зробити цю. 
преважну для нас книгу 
„безстселлером", а це. у 
свою чергу зацікавило б 
нею.нові кадри неукраїнсь-
ких читачів. Ще важливі-
шою справою, вартою на-
шої уваги, є те, що більший 
успіх „Жнив смутку" заці-
кавив би і заохотив би аме-
риканських, канадських, 
англійських та австрійсь-
ких істориків, письменни-
ків і публіцистів, бо вони 
побачили б праці і публіка-
ції на українські теми ма-
ють зацікавлених читачів і 
добрий збут. 

Дуже важливою справою 
є теж те. щоб „Жнива смут-
ку" були в усіх публічних і 
шкільних бібліотеках. Про 
закуп нових книжок ріша-
ють централі публічних біб-
ліотек (таких централь є у 
ЗСА приблизно 50). Дома-
гання читачів має вплив на 
такі рішення. 

Було б дуже побажаним, 
щоб наші громадяни, що є 
бібліотекарями публічних 
та шкільних бібліотек, поін-
формували нашу громаду. 
на сторінках наших часопн-
сів, що нам робити, щоб. 
після змоги, всі публічні та 
шкільні бібліотеки набули 
„Жнива смутку". 

Ми повинні теж ужити 
всіх зусиль, щоб якнайбіль-
ше число часописів і журна-
лів, які дотепер цього не 
зробили, дали рецензії чи 
статті про „Жнива смутку". 

ПОМИЛКА В 
ПРІЗВИЩАХ 

У дописі „Д-ра М. Снігу-
ровича переобрано на голо-
ву Округи УНС Ню Гейве-
ну" („Свобода", ч. 106 ‚5-го 
червня ц.р.) треба читати: 
„Зборами керував обраний 
присутніми Стефан Михай-
лишин". Як теж мас бути: 
„До Контрольної Комісії 
були обрані Володимир Ва-
силенко інж. Володимир 
Ґлова і Стефан Михайли-
шин". — Рсд. 

Іван К#дрин 

життя-ПОДІЇ 
-люди 

СПОМИНИ та КОМЕНТАРІ 
Ціна: $21.25 з пересилкою 

Мешканців стейту Ню Джерзі зобо-
е'язус 0% стейтового податку 

SVOBOOA BOOK S'ORE 
30 Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07302 

M 

SERVICE 

UKRAINIAN 
TYPEWRITERS 

also other languages complete 
line ot office machines A 

equipment. 
JACOB SACHS 
251 W. 98th St. 

New Voifc. N. Y. 10025 
Tel. (212) 222-6683 
. 7 days a week 

Р І З Н Е 

Українець. 40 років, шукає 
спонсорову працю у фаху 

HEATING. PLUMBING. WELDING. 
or PlftNG PLANT CONSTRU СТІ0 N 

Tmu: (718) 383-6968 

Автор цих рядків, на основі 
власного досвіду, порўчаѓ 
такий підхід до цієї справи: 
передплатник чи група пе-
рсдплатників' даного часо-?; 
пису чи журналу можуть 
звернутися у такій справі до. 
видавця, або до головного.'^ 
редактора даного видав--
ництва дбайливо аргумен--
тованим листом^ До цього 
листа долучити ` копію ре^` 
цензі! на ..Жнива смутку" із; 
якогось престижевого часо-г 
пису або журналу і. якщогі 
змога, долучити копії кіль-^ 
кох рецензій. Лист такий:; 
висилати за потвердженням^ 
відбору. ^г' 

Д-р Роберт Конквест дак; 
могутню працю, яка с най-.-
кращим пам'ятником на 
відомі і невідомі могилЌ 
мільйонів невинних жертв 
нашого народу. Наш Гарѓ; 
вард блискуче виконав свої' 
завданняў зв'язку з підгото-Г; 
вою і виданням „Жнив 
смутку" та інших праць 
про український голокост 
і появою численних статтеЙ 
в американській пресі, 
д о п о в і д я м и працівни-
ків УН1ГУ про голод №24 
33 років і. т, п. РеЦЄНЗЄНї; 
ти поважної кількости часо-:' 
писів і журналів (між ними 
кількох професорів уНівер^` 
ситетів, історнків-спсціяліс-: 
ті в історії Совєтського Со^ 
юзу) уважно прочитали; 
„Жнива смутку" і. з дужб 
малими виїмками, написав 
ли дуже гарні рецензії. Теі 
пер допоможім усі. шоб 
жахливий злочин, вчинений 
на мільйонах жертв нашого', 
народу, вже ніколи не пішов` 
у забуття. 

^ІРАВ†МІКГТТЄІІ 
26 First Avenue' 

Tel (?1?) 473-3550;-
New York. NY T0009 

ВСІ НАЙНОВІШІ КНИЖКОВІ 
ВИДАННЯ одержите В АРЦІ, 

НА ПРОДАЖ 
"' 

HUCULKA 
Icon 8с Souvenir's Distribution 

2860 Buhre Ave. W2R 
Bronx. N.Y. 10461 

Tel: (212) 931-1579 after б p.m. 
Пияетммщлю І г‡ргіаия ручмо ши-

м—MW вгмюок A M цігаа І 

Вишита блюма це найкращий 
подарунок з нагоди сеятху 

1000-пІття Хриицниа 
УкроЬч. 

HELP WANTED 

ШУКАЄМО ЖІНКУ 
до опіки над двома дітьми і до 
домашньої праці. 1 день в тижні. 

(201) 226-1403 
по 6-М ѓод. аеч. 

Р І З Н Е 

ПАМ'ЯТНИКИ 
з різних гранітів, ставимо на 
цвинтарях св. Андрія а Бааид 
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. КАРДОВИМ і 
О. ЛОБАЧЕВСЬКА 

800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. N.V. 11208 
Tel.: (718) 277-2332 

Відкрито кожного дня. в субо-
ту включно, від 9 5 по пол.. а 

наділю аід 10-4 по пол. 
На бажання І для анѓоди кліси-
тів радо заїдемо до Вашого 
дому з проектами й пі юрвдва 

^ FUNERAL DIRECTORS ^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Займається похоронами 
в BRONX BROOKLYN 

NEW YORK . OKOnmtRX 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

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

(212) 674-2568 

LYTWYN a LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА ) ЧЕСНА 
Our Services Are Avaiiaole 
Anywhere in New Jersey 
Також займаємося noxopo-
нами на цвинтарі в Бавид 
Бруку і перенесенням Тпін-
них Останків з різних країн 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvetant Avenue 

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


