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КОМІСІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОДУ 
ПОТРЕБУЄ ДОПОМОГИ 

Вашінгтон. — Як інфор-
мус бюро Комісії дослід-
жсння голоду в роках І932-
33 появився вже друком 
перший том псреслухання 
свідків, які Комісія перевс` 
ла в 1986 році. Досі комісія 
зібрала понад 200 свідчень, 
які будуть опубліковані. 

Згідно із схваленим зако-
ном про праці Комісії дос-
лідження причин і наслідків 
Великого голоду, всі звіти 
цієї комісії мусять бути в 
Конгресі не пізніше як 23-го 
квітня 1988 року. 

Однак існує тепер велика 
небезпека, що комісія не 
зможе закінчити своїх 
праць, бо як інформують з 
початкової суми 382,000 
долярів, залишилася вже 
тільки незначна сума, яка 
не зможе втримати працю 
комісії навіть до кінця того 
року. 

Тому дирекція звертаєть 
ся зі закликом до всіх ук-
раїнців, кому праця комісії 
прослідження Великого го-
лоду с близькою, щоб пос-
пішили зі своїми пожертва-
ми на ту ціль. 

Поінформування амери-
канських урядових кіл. як 
також ціле громадянство, 
про історичну правду Вели-
кого голоду в Україні тепер 
особливо важне, коли зі 

совєтськоі сторони ідуть: 
заходи для поширення дез-
інформації про цю жахливу 
трагедію по цілому захід-
ньому світі. Одним із дока-
зів акції Москви с книга Даг 
Томмела, яка саме в наступ-; 
ному місяці буде випущена! 
на книгарський ринок, а 
зараз находиться в друку у; 
торонтонській друкарні! 
„Прогрес пресе`` під назвою! 
„Обман, голод та фашизм 
— міт українського гено-
циду від Гітлера до Гарвар-
ду". Автор намагається в 
ній переконати читачів, що 
голод не був штучно викли-
каний совстським урядом і 
це „шахрайство'' зроблене: 
„українськими фашистами'` 
як і „шахрайством" є фільм 
„Жнива розпачу" та всі нау-
кові дослідження. 

В обличчі таких книжок, 
що є напевно початком доб-
ре обдуманої кампанії, даль 
ша праця комісії і закінчен-
ня її необхідне. Тому її пра-
цівники надіються, що їхній 
заклик знайде негайний від-
гук серед широкої українсь 
кої громади. Усі пожертви, 
які можна відтягнути від 
податку, слід слати на адре-
су: Commission on the Uk-
raine Famine, і 111 20th St., 
N.W. Rm. 537, Washington 
D.C. 20579. 

ПАТР1ЯРХ M. ЛЮБАЧІВСЬКИЙ 
ПРОСТЯГАЄ РУКУ ПРИМИРЕННЯ 
Джерзі Ситі, Н. Дж. — Як 

повідомляє агентство Ассо-
шієйтед Пресе та рівночас-
но німецька і американська 
преса у Ватикані опубліко-
вано промову Кардинала і. 
Патріярха Української Ка-
толицької Церкви Мирос-
лава Івана Любачівського, 
виголошенўу п`ятницю, 6-
-го листопада ц.р., з нагоди 
40-річчя заснування органі-
зації Церква в Потребі. 

Згідно із перекладом з 
італійської мови, Кардинал 
Любачівський сказав: „Йду 
чи слідами Христового Ду-
ха простягаємо нашу руку 
прощення, примирення і 
любови до російського на` 
роду і московського патрі-
ярхату. Повторяємо, як і в 
нашому примиренні із поль 

ським народом, слова Хри-
стові: „Простіть ,як і ми 
прощаємо" (Матей 6:12). 

Ми всі брати у Христі, 
шануймо один одного, нав-
чімся жити разом свідомі, 
що нас єднає ця сама віра 
нашого Спасителя. Марія 
Мати Божа так сильно в'я-
же нас у нашій релігійній 
традиції, що допоможе нам 
побороти усі труднощі на 
дорозі єдности для спасен-
ня наших народів". 

Рівночасно на запитання 
преси, Кардинал і Патріарх 
М. Любачівський заявив: 
„Найбільший дар з нагоди 
1000-річчя Хрищення Київ 
ської Русі був би тоді, коли 
б я міг відслужити Святу 
Літургію у моїй катедрі у 
Львові". 

„Волошки" влаштовують баль-
бенефіс на розбудову УОКЦентру 

Київські пропагандисти 
продовжують напади 

на ЎЌЦеркву 
Київ. — Коментатор Ки-` 

Ѓвсьќого радіо, покликаю-
чись на офіційні совстські 
джерела, а найбільше на 
пресове агентство ТАСС і 
сїаттьа-діресі, .дозвав-заяву 
українських католиків на 
Батьківщині у справі легалі-
зації діяльности ЎЌЦеркви, 
„псевдодокументом", „ви-
гадкою католиків-уніятів за 
кордоном", „пропагандив-
ним маневром ватикансь-
ких кіл". 

Очевидно, радіо нарікає 
на „дезінформацію" Йоси` 
фа Терелі. який у вересні 
прибув з родиною на Захід, 
мовляв. ..він все це сам 
вигадав" і ..передав закор` 
донннм ворожим до Совєт-
ського Союзу центрам" у 
формі офіційного доќўмен 
ту п.з. ..Хроніка УКЦерк-
ви". Тереля , за словами 
Київського радіо, „карний 
злочинець", за .‚все своє 
життя працював лише кіль-
ка місяців", а маючи 19 
років, разом з братом Бо-
рисом. викрав у Сваляві 
кілька малокаліберних ѓвин 

тівок і патронів та оргат-
зува'в збройні пограбування 
в місті С вал ява. За це, мов-
л яв. його кілька разів стави-
ли перед суд. 

`Далі київські преяагак-` 
дисти кажуть, користую-
чись старими традиціями 
совєтської брехні про У КЦер 
кву пов'язують И. Терелю 
з „реакційними колами За-
ходу". який заради „сереб-
реників опустився в кала` 
мутні води антирадянської 
діяльності, твердо знаючи, 
що західні покровителі не 
поскупляться розплатитися 
з їх самозваним головою 
неіснуючого центрального 
комітету.українських като-
ликів". 

Коментарі до цього со-
встськбго мракобісся і су-
цільної брехні зайві. Треба 
тільки сказати, шо Київська 
радіо не єдиний середник, 
який веде антиукраїнську і 
антикатолицьку кампанію, 
бо статті на ці й подібні 
теми появляються майже в 
усіх режимових виданнях. 

Філадельфія. — Відомий 
український танцювальний 
ансамбль „Волошки" влаш-
товує в суботу, 21-го листо-
пада ц.р. в просторих примі 
щеннях Українського Освіт 
ньо-Культурного Центру, 
при 700 Сідар ровд, осінній 
баль. Початок о год. 9-ій 
вечора до мелодійних зву-
ків оркестри „Водограй". 

Під час балю також висту 
пить і ансамбль „Волошки" 
і бавитиме публіку виве-
денням своїх танків. Вступ 

на баль 12 дол., а для сту-
дентської молоді 7 дол. За 
замовленням столів слід 
телефонувати до Марти 
Амаро (215) 235-1216. 

Тут слід відмітити, що ці 
молоді люди є зрілими грот 
маля на ми української гро-
мади та доцінюють свою 
приналежність до неї, бо 
прибуток з цієї, як запові-
дається гарної імпрези є 
призначений на дальший 
розвиток УОКЦентру. 

. 

Муджагедіни не хочуть 
співпрацювати з комуністами 

Вашпп-тон:'— у"четвер, 
12 -го листопада, прези-
дент Роналд Реген зустрів-
ся з керівниками афгансь-
кого руху опору, в групу 
яких входить голова Іслям-
ського союзу муджагедінів 
Афганістану Юніс Галіс. 

Президент неодноразово 
заявляв, що не мас наміру 
давати повстанцям ніяких 
політичних рекомендашій 
відносно їх можливої до-
мовлености з комуністич-
ним урядом Афганістану. 
Однак, як пише кореспон-
дент газети „Ню Йорќ 
Тайме" Дейвид Шіплер. у 
Вашінгтоні вважають, що 
муджагедіни будуть мусіли 
вступити в переговори з 
комуністами, особлиєо як` 
шо Москва встановить гра-
фік виведення своїх окупа-
ційних військ по тих термі-
нах. які задовольняють 

ВЛАДИКА В. ЛОСТЕН ВСЕЦІЛО ПІДТРИМУЄ ІДЕЮ 
ВЕЛИКОГО КОНЦЕРТУ В НЮ ЙОРЌУ 

На авдіснції у Владики В. Лостена (зліва): В. Вишневський. М. Андріюќ. Я. Снилиќ. 
Владика В. Лостен. Н. Матківська. д-р 3. Чатківськиіі і д-р Ю. Солтис. 

(Фото: ред. 3. Снилиќ) 

Стемфорл, Конн. — Вла-
лика Василь Лостен, заслу-
хавши розповідь представ-
ників Фундації ім. Мазепи. 
Крайового Комітету Тися-
чоліття Християнства в Ук-
раїні. про заплямований на 
неділю. 14-го лютого 
1988 року, величавий кон 
цсрт української релігій-
ної музики в Ейвері Фі-
шер Голл у Лінкольн Цсн 
трі в Ню Йорќу, всеиіло 
підтримав ией задум і уді-

лив благословення на мого 
успіх. 

Владика Лостен прийняв 
семичлснну делегацію на 
авдієнпії тут у п'ятницю, 23-
го жовтня п.р. Присутніми 
були: від Фундації ім. Мазе-
пи її голова д-р Зенон Мат-
ківський. його дружина На-
дя, Марта Андріюќ і Яра 
Снилиќ, від Кранового Ко-
мітету його голова л-р 
Юрій Солтис і заступних 
Вячеслав Вишневський та 

ред. Зенон Снилиќ 
Хоч Владика Лостен вже 

знав де що про концерт з 
попередніх повідомлень в 
пресі, він вислухав подро-
биці заплянованої програ` 
мн, друга частина якої вклю 
чат йме світову прем 'єру 
ораторію ‚‚Неофіти" ком-
познтора Маріяна Кузана. 

Як відомо, виконавцями 
програми с 150-члснннй мі-

(Закінчвння на crop. 4) 

З'єднані Стейти ї ТІакТстан. 
„Протягом останніх мі 

сяців совстська сторона нс-
одноразово висувала попе` 
редньою умовою для виве-
дення військ створення пе-
рехідного уряду крайової 
єдности з обов'язковою уча 
стю Народно-демократич-
ної партії. —- заявив нсназ` 
ваний представник Держав-
ного департаменту. — Ду-
же багато, включаючи члс-
иів американського уряду, 
уважно вивчають цю про` 
позицію". 

В той же час опитування 
громадської думки, прове-
дсне недавно серед 1929 
видатних афганців: парти` 
занів. духовенства і діячів 
культури показало, що 73 
відсотки цих людей катего-
рично заперечують проти 
будь-якого співробітництва 
з комуністами. 

58 відсотків опитаних зая 
вили, т о політичний ком-
проміс з кабульським режи-
мом означав би відмову від 
принципів джігаду (свяше-
ної війни мусулманів). 

Непрямі переговори про 
Афганістан покищо не внй-
шли з мертвої точки. Совст 
ський Союз формально по-
голжується вивести війська, 
але вимагає відмови З'єдна-
них Стейтів від допомоги 
повстацям і зформування 
перехідного уряду. ЗСА в 
свою чергу заявляють, шо 
припинять допомогу муд-
жагедінам лише після того, 
як останній совєтський вояк 
залишить афганську землю. 

На зустрічі з керівника-
ми афганського руху опору 
Президент запевнив борців 
за свободу, що З'єднані 
Стейти мають намір про-
довжуватн допомогу до то-
го часу, поки совєтські вій-
ська не виступлять з Афга-
ністану. 

Р. Реген ще раз нагадав 
Міхаїлові Горбачову, що 
совєтсько-американські віл 
носнни в багатьох випадках 
залежать від розвитку полін 
в Афганістані. 

МАТУРАЛЬНА ЗАБАВА 

Клівленд. О і̀  а н 0. Туз в 
приміщенні Астродом в 
Пармі. при 5720 Стейт ровл 
Т-во ‚‚Рідна Школа" влаш-
товус в суботу, 28-го листо-
пада ц.р.. традиційну мату-
ральну забаву Початок о 
год. 7-ій вечора, а представ-
лення матуральної кляси о 
год. 8:30. Забава відбуватм-
меться при звуках оркссі ри 
‚‚Ромен". 

КОМАНДАНТ ТРАВНІКІВ НЕ 
МАВ НІЧОГО БОЯТИСЬ 

і НІМЕЦЬКИЙ ПРАВНИК НА ПРОЦЕСІ 
І. ДЕМ'ЯКЮКА ОПРОКИДУЄ СВІДЧЕННЯ 

ПРОКУРАТУРИ 

Єрусалим. Ізраїль (АН-
ЧЕЙН, тсл.). — Німецький 
правник Ґец Полцайн ствер 
див тут у четвер, 12-го лис-
топада, що командуючий 
старшина у таборі в Травні-
ках, Курт Штрайбель, який 
заперечив в 1983 році, що 
підписував здогадну виказ-
г-у Івана Дем'янюка, не мав 
чого боятись, бо згідно з 
німецькими законами його 
не могли другий раз судити. 

Прокуратура того дня 
відмовилась від перепиту-
вання свідка, тому сесія 
тривала тільки дві години. 

„Ми розуміємо юридич-
ну логіку, згідно з якою 
Штрайбель був оправданий 
в Німеччині І не масмо за-
питів", — сказав прокура-
тор Міхаель Шакед. 

Опитуваний оборонцем 
Йорамом Шефтелем Ґ. По-
льцайн вказав на статтю ч. 
362 Карного кодексу Захід-
йьої Німеччини, зокрема 
точку 4, в якій сказано, що 
лоновне оскарження будь-
якої особи, після її поперед-
нього звільнення з вини, 
можливе тільки тоді, коли 
ця особа добровільно прнз-
нається до всіх раніших 
оскаржень. Від 1949 року в 
Західній Німеччині не було 
ані одного випадку прн.мі-
нення цісї статті. 

Як відомо, свідок -проку-
ратури Ґрабіцтвердила^шо 
Штрайбель боявся призна-
vncb, що підписував внказ-
ку (він також сказав, що 
ліколи такоф документу не 

^ачив), бЂ йог^моглн суди-
ти. Польцайн заперечив це 

своїм свшченням. 
Як виявилось на вступі. 

Ґ. Польцайн. 73-літній прав 
ник з довголітнім досвідом 
в ділянці інвестигацій, був 
одним з тих дослідників, які 
знайшли документи на оп-
равдання Франка Валюся з 
Чикаго, якого ОСІ, маючи 
11 ..очевидців'`, обвину вачу-
вало у катуванні жидів в 
Кєльцах. Це виявилось неп-
равдою, коли знайдено до-
кументи і свідків, що Ва-
люсь працював на фармах в 
Німеччині під час Другої 
світової війни. 

З уваги на причетність 
Польцайна до оборони Ва-
люся. Й. Шефтель хотів 
перепитати його в справі 
рішення цього суду але го-
ловний суддя Дов Лсвін 
заборонив, уважаючи, шо 
справа Валюся не мас відно-
шення до справи Дем'яню-
ка. 

Шефтелеві, однак, ше раз 
вдалось встановити, що під 
пис ТоЙфеля на внказці нсс-
півмірний з його тодіш-
ньою ранѓою, бо на раніше 
виданій виказці Його ранѓа 
вища, а історики встанови-
ли, що коли 19-го липня 
1942 року до Трас піків приї-
хав Гіммлер, він підніс у 
ранзі есеса Тойфеля. З внка-
зок з СССР виходить, що 
Тойфеля знижено в ранзі, 
отож с серйозні сумніви 
щодо виказќи. 

На цьому сесію закінче-
но, а в понеділок мас свідчи-
ТИ ГОЛЛЯНІѓССЃИТІ п'сихолог 
Ф. Ваггонер. 

У СВІТІ 

НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ТИСК 3 усіх сторін, іранські 
екстремісти продовжують обстрілювати чужинецькі 
олнвні танкери, які пливуть Перською затокою. В середу, 
11-го листопада, іранці обстріляли з мінометів і тяжких 
скорострілів японський оливннй танкер який плаває під 
панамським прапором. Напад було виконано тоді, як 
танкер наближався до Ормудського просмику. Танкер 
тільки легко був пошкоджений, а малий вогонь на горі біля 
будки капітана погасили самі моряки. Японський уряд внів 
формальний протест до ірнського уряду, а також вручив 
протестиў ноту іранському амбасадорові в Токіо. 

ВИСТУПАЮЧИ В СЕРЕДУ, 11-го листопада ц.р.. у 
Вашінгтоні на конференції асамблеї Організації американ-
ськмх держав, президент Нікарагуа Данісль Ортеґа заявив, 
що його уряд має намір сповнити на 100 відсотків усі 
передумови гватемальського договору, підписаного 
п'ятьма цснтрально-американськими державами. Крім 
того Ортеґа різко критикував З'єднані Стейти Америки і 
обвинуватив Адміністрацію президента Роналда Реѓє на. 
ЩО вона веде обструкційну політику та підтримує грома-
дянські війни в центрально 'американських країнах. 
Натомість Адольфо Кальєро, один з керівників руху 
спротивў в Нікарагуа, домагався від Ортегн негайного 
започаткування переговорів з контрас і гаранії для усіх 
повстанців в часі псрсмир я. 

ПОІНФОРМОВАНІ кола в Москві переконані, що 
генеральний секретар ЦК К П С С Міхаїл Горбачов, 
приїхавши 7-го грудня ц.р. до З'єднаних Стейтів Америки 
на чергову вершинну конференцію з президентом Ронал-
дом Регеном, продовжить своє перебування в Америці і 
)амість трьох днів задержиться тут принаймні 10 днів. 
Крім зустрічей з Президентом і членами його кабінету, 
переговорах, підписанні договору про відтягнення ракет 
середнього і близького засягу з Центральної, Східньої і 
Західньої Европи, участи в парадній вечері в його честь, він 
хотів би ще зустрінутись з представниками великих 
американських компаній, фінансовими спеціядістамн і 
оглянути бодай одну велику американську фарму. Піл 
теперішню пору і оворнться тільки про ті три дні псребу-
вання і тільки у Вашінгтоні, але згідно з інформаціями 
кореспондента газети ‚.Вашінгтон Пост" Ґері Лі, дружина 
генерального секретаря Раїса і багато його найближчих 
співробітників дораджують йому продовжити персбуван-
ня в ЗСА. 

ПІСЛЯ ОФІЦІЙНОГО ПРИЙНЯТТЯ у Білому Домі 
президента Ізраіля Хаїма Герцога і розмов з президентом 
Роналдом Регеном. високий гість виступив на спільній 
сесії Конгресу ЗСА і там він підкреслив, що американсько-
ізраїльська співпраця мас особливий характер і про це 
повинні пам'ятати американські й ізраїльські політики, Він 
подякував ЗСА за підтримку резолюції в ООН, якою 
противники Ізраіля хотіли порівняти сіонізм до расизму 
гим самим засудити Ізраїль. 

ФРАНЦУЗЬКИЙ МІЛЬЙОНЕР Поль-Лю Суліцер, 
автор багатьох повістей й інших книжок про французьку 
еліту, купив спорѓовий літак ‚.Сессна". на якому молодий 
західньо-німецький летун Матіяс Руст. перелетівши 
фінлянлсько-совєтськнй кордон, приземлився на Червоні 
площі я Москві, викликавши сенсацію у світі і звільнення 
багатьох совітських військових старшин, включно з 
міністром оборони СС`СР „Руст, на думку французькою 
мільйонера, уосіблю( три речі свободу, мир і перемогу 
приватної ініпіятнви" 

ДО ЗУСТРІЧІ Д. ОРТЕҐИ з 
ПРЕЗИДЕНТОМ Р. РЕҐЕНОМ 

НЕ ДІЙШЛО 
Вашінгтон. — Президент 

Нікарагуа Данісль Ортеґа 
Сааведра був у Вашінгтоні 
у зв'язку із сесією Організа-
ції американських держав, 
на якій він виголосив довшу 
промову, заторкуючи в ній 
різні аспекти замирення в 
Центральній Америці, а зоќ 
рема припинення громадян 
ської війни в Нікарагуа й 
Ель Сальвадорі. Очевидно, 
він повторив свою давню 
вимогу розпочати безпосс-
редні переговори урядів Ні-
карагуа і З'єднаних Стейтів 
Америки, критикував полі-
тику Адміністрації прези-
дента Роналда Регена і при 
тому обіцяв, шо його країна 
виповнить на 100 відсотків 
точки договору підписано-
го п'ятьма центрально-амс-
риканськими державами в 
Гватемалі, але для цього 
він потребує більше часу. 

Не зважаючи на його кри-
тичні нотки у промові, бага-
то політиків, взявши до 
уваги ранішў заяву Р. Реге-
на. яку він склав під час 
виголошення промови на 
цьому ж самому форумі 
кілька днів раніше, деякі 
законодавці ЗСА і політики 
центрально-американських 
держав надіялись, шо пре-
зидент Р. Реген. викорис-
товуючи добру нагоду, 
прийме на авдіснції Д. Ор-
тегу і тим самим започаткує 
новий діялоѓ між ЗСА й 
Нікарагуа, створюючи но 
вў атмосферу у перего-
ворах. Провідні демокра-
ти навіть надіялись, шо під 
час розмови можна і треба 
було порушити ще раз спра-
ву потреби безпосередніх 
переговорів сандіністів з 
керівниками поистансвкого 
визвольного руху контрас. 

Іншої думки був сам пре-
зидент Р. Реген і його най-
ближчі дорадники, які вва-
жали нижче чести зустріча-
тися з людиною, політич-
ним авантурником. який ше 

недавно на форумі сесії Ге-
неральної Асамблеї Органі-
зації Об'єднаних Націй і 
тепер на конференції Орга-
нізації американських дер-
жав вважав.за потрібне роз-
правитись з політикою 
ЗСА і особисто з Президен-
том країни тільки за те. шо 
він всеціло підтримує ПОВ-
станський рух і не бажає 
допустити до поширення 
комуністичних впливів в 
Центральній Америці, тоб-
то не бажає бачити кому-
ністичних баз перед поро-
гом ЗСА. 

Цілком інакше поступи-
ли деякі демократи. Спікер 
Палати Репрезентантів 
Джім Райт. демократ з Тек-
сасу. який вважає, шо без 
втручання ЗСА не можна 
буде полагодити справи за-
мирення в Нікарагуа й Ель 
Сальвадорі, прийняв на роз 
мові Д. Ортеѓў, дискутував 
з ним різні аспекти замирен 
ня. але він також не відмо-
вився прийняти і вислухати 
аргументів представника 
контрас, ще заки до Вашінг-
тону приїхав фактичний по-
серелник між сандіністами і 
контрас примас Нікарагуа 
кардинал Мігуель Обандо і 
Браво, посередництво яко-
го визнали обидві сторони. 

Ролю спікера Палати Pen 
резентантів Дж. Райта лсг-
ко, але рішучо, скритику-
вали представники Держав` 
ного департаменту натяка` 
ючи. що він безпосередньо 
вмішується до закордонної 
політики, домени цього ж 
Департаменту. ..У такій 
ситуації не треба виќдюча` 
ти помилок, бо за діло вхо` 
пилися некомпетентні лю` 
ди". Демонстрували по-вў` 
линях Вашінгтонў з Д. Ор-
тегою також демократич-
ний сенатор з Коннектекат 
Кристофср Дадд та інші 
ліберали, поведінку яких 
також скритикував Держав` 
ний департамент. 

В АМЕРИЦІ 
СОВСТСЬКА ГРУПА урядовців, яка заздалегідь прибула 
до Вашінгтонў, щоб приготувати і узг`іднити програму 
зустрічі на вершинах між президентом Роналдом Реге-
ном та Міхаїлом Горбачовим, заявила, що їм несвідомо, 
щоб Міхаїл Горбачов залишався в ЗСА довше, як 
заплянованнх два з половиною дня. Речники Білого Дому 
заявили що не зважаючи на їхні твердження, пляни 
приготовання зустрічі ідуть на базі можлнвости зміни. 

ЯКІСТЬ ВОДИ в ріках і озерах країни дуже знизилася 
впродовж останніх двох років. Однак Агенція охорони 
довкілля через своїх речників заявила, що ще зарано 
робити висновок таких припущень. У своєму найбільш 
усучасненому звіті Агенція приписує цей факт збільшення 
забрулнення вживанню різних хемікалій у сільському 
господарстві, які опісля з дощовими опадами спливають 
до рік і озер. 

ДИРЕКТИВА, ЩОБ тематичну пісню морської фльоти 
грати перед ГНМНОМ морської піхоти на всіх церемоніях і 
парадах останніх не знайшла одобрсння у всіх членів 
морської піхоти. Все ж таки новий командант морської 
піхоти генерал Альфред Ґрей заявив, що це зроблено для 
того, щоб відмітити братсрськість цих двох морських 
з'єднань. 

ПРЕЗИДЕНТ РОНАЛД Реген огірчсний своїми двома 
спробами номінацій до Верховного Суду, найменував 
третього кандидата суддю Антоні Кеннсді. У своїй 
номінаційній промові президент Реген висловив надію, що 
ло цісї номінації всі нею зацікавлені виявлять безсторон-
ню кооперацію та одобрять ного кандидатуру в найскорі-
шому часі. Суддя Антоні Ксннеді — це випускник 
правничої школи Гарвардського університету, а у своїх 
судових опініях, він має репутацію уважного конссрвато-
ра, який опрацьовує сўлові леглаьні справи кожну окремо 

ПЕРЕГОВОРИ В СПРАВІ ДЕФІЦИТУ досі не мали 
жадних конкретних успіхів, а дата 20-го листопада ц.р 
наближається скорим кроком. Якщо обидві сторони не 
договоряться до цієї дати, то в життя автоматично увійде 
закон, де дефіцит буде у 1988 році зменшений на 23 
більйони дол.. 'і чого половина буде взята з військового 
бюджету 

ДЕПАРТАМЕНТ СІЛЬСЬКОГО господарства предска 
зус, що американські фармери можуть у 1988 році дійти 
до найвищоїі кількости землі, яка лежить облогом у 
державою апробованих сільськогосподарських плянах 
Цього року кількість необробленої землі виносила 68.5 
мільйона акрів, цс є збільшення на 45 мільйонів акрів від 
1985 року. 

ФЕДЕРАЛЬНЕ БЮРО Інвестигацій розпочало док'лад` 
ний розгляд справи судді Гагласа Гінзбурга, бо хочуть 
дійти, як це сталося, що за останні роки та п'ять 
попередніх провірок службовцям ФБІ ніде немає згадки, 
що він вживав маріхуану Новий директор бюра Вілліям 
Сешннс признав перед кореспондентами, шо спосіб 
персвслсння перевірок минувшини є під знаком запиту й то-
му він докладе всіх зусиль, щоб точно перевірити цю важливу 
1ЛЯ НСІХ ГПОЧІЯ '1ЯН Лч"'т-u ivu c n m m 
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Небезпечні експерименти 
Міжнародний інститут стратегічних студій у 

Лондоні, Великобританія, опублікував минуло-
го тижня річне звідомлення у якому звертає 
увагу країнам Заходу, а в першу чергу З'єднаним 
Стейтам Америки і членським державам Північ-
но—Атлантійського Оборонного Союзу (НАТО) 
на небезпеку раптового роззброєння і зменшен-
ня фондів на досліди в технологічній зброєневій 
ділянці, що може, очевидно, випасти на користь 
комуно-московської імперії, яка ще не дала 
доказів закинення експансії і поширення совєт-
ської гегемонії на інші країни світу. 

Яскравими прикладами цієї експансії Мос-
кви є Афганістан, Нікарагуа, АнГоля, Етіопія та 
багато інших країн, що їх совєтські імперіялісти 
поневолюють, не зважаючи на внутрішню мету-
шню і заповіджені генсеком Міхаїлом Ґорбачо-
вим зміни в економіці та започатќування політи-
ки „гласности". Крім голосної урядової пропа-
ґанди і наївного захоплення деяких західніх 
лібералів, які свою теорію оцінки СССР будують 
на пропагандивних гаслах, зручно підставлюва-
них Москвою через свою п'яту і шосту колону в 
поодиноких країнах вільного світу, конкретних 
познак якоїсь лібералізації нема, за вийнятком 
деяких голосів у пресі. 

Тільки в минулому році, — говориться у 
звідомленні згаданого інституту, — совєтські 
повітряні сили отримали понад 300 джетових 
літаків-переслідувачів типу М І Ґ - 2 9 і М І Ґ - 3 1 . Ці 
літаки дуже ефективно можуть атакувати літаючі 
низько об'єкти, гелікоптери, розвідчі літаки, 
ракети близького засягу тощо, а також можуть 
бути небезпечними для американських бомбо-
викїв Б -̀52 й НОВІШОГО †Йгту Б-1, які,звичайнаў 
випадку війни літають групами. 

Крім того СССР систематично модернізує 
свої атомові підводні човни, тоді копи багато 
країн Заходу вже починають зменшувати свої 
оборонні бюджети, крім. Франції, у зв'язку з 
американсько-совєтськими переговорами в 
Женеві про редукцію нуклеарної стратегічної 
зброї принаймні на 50 відсотків і виведення з 
Центральної, Східньої і Західньої Европи ракет 
середнього і близького засягу з атомовими 
боєголовками. 

Треба припускати, що піспя п ідписання 
договору між ЗСА і СССР'і третьої зустрічі на 
вершинах між совєтським керівником М. Ґорба-
човим і президентом ЗСА Роналдом Реґеном у 
Вашінґтоні, розлічиўться переговори про лікві-
дацію тактичної нуклеарної зброї, основного 
середника оборони, який може зупинити совєт-
ськ і танки, як і , у випадку агресії, тисячами 
'заллють Західню Евр'опу, перед чим, до речі, 
Перестерігає європейських попітнќів міністер 
оборони Франції Андре Жіро. 

Директор Інституту стратег ічних студій 
Франсуа Ґейсбирг особливо застановляється у 

; звіті над дивною, на його думку, позицією, яку 
займають до справи совєтської воєнної загрози 
деякі країни НАТО. За словами Ґейсбирга. 
наполеглива вимога Еспанії закрити на своїй 
території усі, у першу чергу летунські американ-
ські бази, не може не викликати здивування і 
підозри, бо єдиною ціллю цих летунських баз є 
оборона Західньої Европи від існуючої небезпе-
ки комуно-московської імперії. 

Є також інші показники небезпеки совєтсь-
коі агресії і поширення комунізму в світі, про які 
чомусь так мало пишеться у західніх газетах. 
Наприклад, за п ідрахунками американської 
військової розвідки совєти відправили в мину-
лому році до Анголі таку масу різнорідної зброї, 
я кою можна озброїти армії трьох-чотирьох 
середньої величини держав. За урядування в 
Кремлі М. Горбачова ця допомога для Анголі 
зросла у три рази. Тому багато західніх політич-
них аналітиків застановляються чи Захід не 
перетягнув часом струни і не маршує скорими 
кроками до політики детанту, повторяючи 

:помилки політичного і зброєневого порядку в 
1970-их років, а совєтська політика ,‚гласности" 
чи не є часом старою системою пропагандивно-
го обману, дезінформації на внутрішньому і 
зовнішньому відтинках. 

У ПОНЕДІЛОК, 9-ГО листопада, совстськс пресове 
агснтсво ТАСС передало інтерв'ю з міністром юстиції 
СССР Борисом Кравцовим. який розказав кореспонден-
тові, шо комісія, яка займається поправкою головного 
кримінального кодексу, на який в майбутньому будуть 
взоруватися усі республіки СССР. запропонувала ннзку 
змін, між ними знаття з програми покарання справу 
внутрішнього заслання, зменшити максимальне покаран-
ня з 15-ох до 10-ох років, точно визначити, які саме 
злочини караються смертним вироком і припинити 
адміністративну висилку осіб чи цілих груп у віддалені 
райони Советського Союзу без виразного рішення суду 

Коли будь-хто познайо-
миться доосновніше із пи-
саннями проф. Арнона Софе-
ра, чільного експерта у де-
мографічюіх справах, а во-
дночас керівника на факуль-
геті від наукових соціяль-
них студій в університеті в 
Гайфі — готовий набрати 
до нього ще й окремого 
признання за його правдиве 
та одверте проказування 
сучасної дійсности в Ізраїлі. 
„Ми — твердить проф. Со-
фср — ідемо назустріч це 
однорідному Ізраїлеві, а 
скоріш, „бінаціональній із-
раїльській державЃ... 

Проф. Софер наголошує, 
що критичне, об'єктивне і 
глибоко наукове проаналі-
зування та пізнання-.мину-
лого і сучасного, а зокрема 
цього найближчого оточен-
ня. в ‚.якому рішатиметься, 
вельми вагома, наша націо-
нальна доля. Воно, начебто 
на свій лад, зближує і ро-
бить існування наших сусі-
дів арабів, не лише більше 
зрозумілими, але теж і пог-
либлює докорінно розумін-
ня історичної суті. Що ара-
би та ізраїльці, хоч і мають 
спільну історію та живуть у 
постійному перемішанні, 
але на самому ділі — то 
вони начебто, і незнані одні 
одним... 

„Центральна проблема, 
яка станула на повен ріст 
перед нами, це понадмірний 
і приспішений приріст ара 6-
ського населення і, він ста-
новить та висовує саме най-
основнішс політичне питан-
ня: як нам слід розглядати 
демографічні проблеми в 
окупованих Ізраїлем тери-
торіях, а зокрема, який ха-
рактер матиме ізраїльська 
держава напочатку вже не-
далекого XXI сторіччя?... 

Ярослав Курдидик 

АРАБИ ЗАГРОЖУЮТЬ 
ІЗРАЇЛЕВІ 

ЖИДІВСЬКИМ АПАРТЕЇДОМ" 
-

Для прикладу за статисти-
кою, що її подають достові-
рні демографічні джерела 
Ізраїля, виявляється, що за 
12-15 років Ізраїль буде у 
розцінювальних демогра-
фічних умовинах бінаціона-
льною державою". 

Це було перший раз у 
і985 році, що загальне чцс-
ло арабських дітей у віці до 
четвертого року життя в 
І зра їл і , в р а х о в у ю ч и теж 
Західній бік Йордану і тери-
торії Ґази, був більший, від 
загального числа жидівсь-
ких дітей, теж до четверто-
го року — 378,000 арабсь-
ких і 365,000 жидівських ді-
тей. 

Причини слід дошукува-
тися у арабському постійно-
му народному прирості, у 
якому родина з десятьома 
дітьми трапляється доволі 
часто. Діється теж нерід-
ко, що дещо заможніші 
араби, які мають по дві три 
жінки (мусулманське віро-
визнання дозволяє на полі-
гамію) — мають по 26 і 
більше дітей. 

Міжнародні демографіч-
ні і політичні речники заяв-
ляють. що коли цей темп 
арабського приросту по-
триває далі, то тоді Ізраїль 
буде примушений пошири-
ти право на голосування в 
окупованих територіях, але 
і таким чином взяти отой 
риск, що араби переберуть 
з бігом часу владу у 

''''-

свої руки. Або з другого 
боку позбавити їх такого 
права, однак тоді постає 
загроза, що розцінюючи на 
довшу мету — Ізраїль гото-
вий найтися у такому само-
му політичному скрутному 
положенні, яке мається у 
Південній Африканській 
Республіці — тобто , що 
ізраїльці звужать зовсім 
свою владу створивши та-
ким робом, своєрідний „із-
раільський апартеїд'`... 

Центральне історичне 
бюро Ізраїля подає, що у 
1985 році жило 3.52 мільйо-
нів жидів в Ізраїлі і на оку-
пованих територіях , або 
уточнюючи, 62.8 відс. насе-
лення. Це було: 749,000 із-
раїльських арабів, 813,000 
на Західній стороні Йорда-
ну і 526,000 арабів у смузі 
Гази. 

Але водночас, ці цифри 
починають доволі нагло 
змінюватися. Згідно з циф-
рамн статистичного бюра, 
у 1985 році, нормальний 
приріст жидів у Ізраїлі був 
21.6 відсотка, під час коли 
араби в Ізраїлі мали 34.9, 
арабів на Західньому березі 
Йордану 41, а араби в смузі 
Гази 46.6 відсотка, або у 
двоє стільки, як ізраїльці. 

Професор Софер бере до 
уваги пересічні коливання 
вниз і вгору і з цього робить 
висновки, що посягає у 2000-
річчя. Як не як, але вихо-
дить, що араби матимуть 

вже вкоротці майже полови-
ну населення. Прн тому слід 
зокрема підкреслити, що 
вище згадане статистичне 
бюро, діє починаючи від 
1950 року і всі д а н і , які 
наводить проф. Софер, є 
вірогідні. 

У своїх писаннях Софер 
наводить теж ще й інші 
знаменні статистичні циф-
ри: В Ґоляндській Висоті 
жиди все ще є в меншості — 
38 до 62 відс. В районі Гали-
леї Північного Ізраїля, ара-
би становлять 52 відс.. А в 
Негеві, арабські бедуїни ма-
ють подавляючу більшість, 
за вийнятком міст. 

На Західньому Березі Ио-
рдану араби перевищують 
жидів числом 813,000 до 
60,000, а в Газі 526,000 до 
2,000 жидів. На самому ділі 
виявляється, що абсолютну 
жидівську більшість мають 
такі міста, як Тель Авів, 
Гайфа, Єрусалим, Тиберія, 
Гадара, Нагарія і Натая. 
Але водночас висовуються 
твердження,' що населення 
цих більших міських скуп-
чень, створює факт і впли-
ває на формування політи-
ки ізраїльців і палестинців. 

Не лише на Західньому 
боці Йордану, але в загаль-
ному палестинському розсі-
янні є цікава і постійно зрос-
таюча кількість палестйн-
ців, які проповідують, що, 
мовляв, найбільшою допо-
могою у їхніх національних 
змаганнях становить не ті` 
льки сама одверта бороть-
ба, але теж і „дуже сильна 
демографічна зброя". Вона 
то хоч не хоч, примусить 
Ізраїль признати і створити 
палестинську майбутню 
державу на сучасних окупо-
ваних нею територіях. 

Під таким наголовком 
появилася передовицяавто-
ра-гостя у .‚Psychiatric 
News", офіціозі Американ-
ської психіятричної асоція-
ції , з 16-го жовтня 1987 
року. Автор иієї передовиці 
д-р Анатоль Коряґін, пси-
хіятр у Харкові, відомий 
борець за людські права, 
зокрема неустрашимий 
опонент зловживання пси-
хіятріі. Він довголітній в'я-
зснь совстських тюрем та 
таборів праці, якому під 
натиском публічної опінії 
дозволено виїхати з совстів 
до Швайцарії. 

Д-р Коряґін критикує 
намагання теперішнього 
голови Світової психіятрн-
чної асоціяції та деяких аме-
риканських психіятрів при-
вернути членство у асоціяції 
так званому Профспілко-
вому Товариству Невроло-
гів та Психіятрів Совстсь-
кого Союзу. 

Д-р Коряґін стверджує, 
що севстську психіятрію 
надалі репрезентують і нею 
керують ті самі лікарі, що 
протягом 16-ти років вжи-
валн психіятрію для побо-
рювання інакодумства та 
рівночасно заперечували 
факт зловживанню психіят-
рії в СССР. Сюди належать 
в першій мірі Ґ. Морозов, 
М. Вартаніян та М. †альт-
се. Для підтвердження фак-
ту продовження хтовживан-
ня психіятрії в СССР д-р 
Коряґін подає випадки, кот-
рі говорять самі за себе: у 
першому випадкові йдеться 
про подружжя Зінаїду й 
Олександра Кутявиних із 
Волгограду (кол. Сталін-
град). Вони критикували 
корупцію у Міністерстві 
освіти у їхньому місті і приї-
хали до Москви, щоб роз-

Д-р Олег М. Волинський 

„СССР ПРОДОВЖУЄ НАДУЖИВАТИ 
ПСИХІЯТРІЮ" 

казати про це представни-
кам Президії Веховного Со-
вєту. Обоє Кутявини — це 
визначні громадяни і члени 
Комуністичної партії. Вона 
— Зінаіда Кутявнна, коли-
шня директорка середньої 
школи — десятирічки, він 
— Олександер Кутявин —І, 
високо відзначений офіцер 
Червоної армії. Кутяви-
ни годинами чекали у поче-
кальні на побачення і вкінці 
почали енергійно вимагати 
зустрічі з представниками 
Президії. Несподівано поя-
вилися якісь люди, їх фізич-
но приборкали і без лікарсь-
ких оглядин, що. є проти 
закону в СССР, відвезли до 
психіятричної лікарні імени 
Ганнушкіна ч. 4. Там знову 
без психіятричного інтер-
в'ю замкнули обох Кутяви-
них у палатах для неспокій-
них (disturbed) пацієнтів. 

Зінаїді Кутявиній відразу 
почали давати дом'язневі 
впорскування т.зв. нсвро-
лсптнків, котрі спричиняли 
надокучливі ускладнення 
(side effects), а психіятри 
погрожували їй. що вона і її 
чоловік будуть замкнені у 
Лікарні цілий рік, якщо не 
припинять своєї діяль-
ности. Завдяки старанням 
їхньої дочки, під погрозою 
розголошення цієї справи, 
Кутявиних звільнено по 10-
ти днях , а обсл ідування 
кількома іншими психіят-
рами й неврологами не вия-
вили у них жадної психічної 
хвороби. Мимо цього вони 
надалі одержують виклики 

до місцевої психіятричної 
клініки на перевірку. 

У другому випадкові д-р 
Коряґін говорить про 40-
літнього економіста з Каза-
ні — Олександра Міроно-
ва. Він доащик час розкри-
вав корупцію в Казані і 
також був свідком того, як 
подружжя Кутявиних сило-
міць власті забрали до „пси-
хушки". О.Міронов протес-
тував проти цього насиль-
ства і тоді, 28-го серпня 1986 
рокуІСйого викликали до 
місцевої поліці ї і зв ідти 
відвезли прямо до психіят-
ричної лікарні. Йогодержа-
ли Ів''Суворою ІЗОЛЯЦІЄЮ 
(incomunicado) до цієї 
міри.'`що навіть його мати 
не могла про сина нічого 
довідатися. 9-го вересня 
1936 року матері Олсксанд-
ра Міронова передано його 
мертве тіло; при цій нагоді 
власті поінформували ма-
тір, що Олександер попов-
нив самогубство, вискочив 
з вікна на третьому поверсі. 
Переглянувши доступні до-
кументи у справі Міронова, 
д-р Коряґін сумнівається, 
чи справді Міронов попов-
нив самогубство, бо він мав 
стійку особистість, а лікар-
ські оглядини в час призову 
до війська не знайшли жод-
них психічних забурень. 
Його критика корупції опе-
ралася на фактах і він кіль-
ка разів був вибраний свої-
ми співпрацівниками за реч-
ника-представника до 
профспілки тощо. Д-р Ко-
ряґін також уважае,шо вза-

галі неможливо поповнити 
самогубство в психіятрич-
ній лікарні, вискакуючи з 
вікна з кімнати-палати, де 
держать пацієнтів з гост-
рим захворінням (тобто -
буйних), тому що там дуже 
пильно наглядають. Крім 
того, на думку д-ра Корягі-
на, розмір поранень, згідно 
із звітом патолога (coroner), 
є більш як підозрілим. 

Д-р Коряґін апелює до 
психіятрів вільного світу 
допомогти Кутявиним у 
їхньому намаганні піддати-
ся оглядові вільних психіят-
рів, призначених Світо-
вою Організацією Здоро-
в'я , щоби врешті-решт усу-_ 
нути із себе тавро психічної 
хвороби. Він також уважає, 
шо психіятри вільного світу 
повинні висловити свою 
стурбованість справою Мі-
ронова та вимагати від со-
встських лікарських кругів 
повного вияснення цієї 
справи. На думку д-ра Кор-
яґіна, світова лікарська опі-
нія. Комісія для Людських 
Прав при Об'єднаних На-
ціях та Гельсінська Комісія 
повинні знати про те. що в 
час дуже розголошеної ‚‚пс-
рестройки" і ‚‚гласности" в 
СССР і надалі надужива-
ють психіятрію для заглу-
шування критики совстсь-
кої системи. 

Д-р Коряґін кінчає вимо-
гою до Світової Психіятрич-
ної Асоціяції розпочатѓі ак-
цію у вищезгаданих випад-
ках, згідно із духом „Гавай-
ської ДекляраціГ, що була 
проголошена в час Конѓре-
су А ПА в Гонолюлю 1977 р у 
коли висловлено совстській 
психіятрії догану за наду-
життя психіятричної медич-
ної наўѓ'й для поліційннх 
цілей. 

ПРО ЦЕ І ТЕ 

Ш` ; І ? "%'І 
Про парасоль і ќріс 

У середу, саме у „День 
ветерана", коли ціла Аме-
рика вшановує своїх ўчас-
ників усіх воєнних починів, 
у „Ню Йорќ Таймсі" ми 
знайшли дуже цікаву віст-
ку. Після двадцяти років 
дискусій американський ад-
мірал фльоти К.А. Трост 
вирішім, що члени фльоти 
можуть носити парасолі, 
навіть коли вони у військо-
вих одностроях. 

Перед двома роками, ко-
ли подібну справу розгляда-
ло начальство американсь-
кої армії, командуючий ар-
місю генерал Джан Викгем 
заявив, що так довго, як він 
с на цьому пості, члени 
армії не будуть носити 
парасолів. 

Показується, однак, що 
летуни мали дозвіл на пара-
солі вже раніше, ще заки їх 
мали члени фльоти, і були 
‚‚піонерами" в цій ділянці 
поміж усіми військовими 
частинами. 

Як бачимо, досі тихо і 
захована перед бистрими 
очима американських жур-
налістів, у найвищих війсь-
кових колах проходила ‚‚па-
расольна війна", в якій „па-
расольники" поволі але кон-
секвентно перемагають 
приклонників крісів і більш 
військового вигляду. 

Правда, коли адмірал 
фльоти ‚‚піддався", вінпок-
лав певні передумови: що 
члени його військових час-
тин можуть носити лише 
чорні парасолі і це в лівій 
руці, щоб могли правою 
рукою віддавати військо-
вий салют, що не можна їм 
парасолем підпиратися і 
що не можна носити їх, 
коли вони маршують у віц-
ськових рядах. 

Коли ми читали цю віст-
ку важко було не сміятися 
із цього .‚важливого"ріше-
ння, яке, немов на глум, 
проголошено офіційно в 
‚‚Деньветерана". Здається, 
що таке можливе лише в 
Америці — бо чи уявляєте 
собі,дорогі читачі, наприк-
лад, німецьких чи совєтсь-
ких вояків із парасолями? 

Важко нам також уяви-
ти собі американських мо-
ряків із їхніми трохи широ-
кими штанами та приля-

гаючими до тіла блюзами 
із моряцькими ќомЏами, ко-
ли вони ідуть під парасоля-
ми. Чи можливо, щоб саме 
ті, що мають постійно до 
діла із водою; боялися до-
щових краплин? А як буде, 
коли вони будуть на судні і 
зачне падати дощ? 

Треба сподіватися, що 
коли вже дозволено носити 
парасолі летунським і мор-
ським частинам американ-
ської армії, після відходу на 
емеритуру головноќоман-
дуючого ген. Дж. Викгема 
прийде такий дозвіл і для 
регулярних частин армії і 
невдовзі будемо мати ар-
мію „парасольників". 

Цікаво, чи це рішення, 
яке тепер запало — це ще 
один наявний вплив паци-
фістичних настроївў ЗСА ? 

Саме перед кількома дня-
ми можна було побачити в 
телевізійних новинках 70-
річчя большевицькоі рево-
. по ції і виструнчені ряди 
маршуючих вояків із дов-
гими советськими крісами 
в рівному шику. 

Читаючи вчора про доз-
віл на поширення парасоля 
для американських військо` 
вих частин, ми мимохіть 
уявили собі подібну карти-
ну, як цю з Москви — 
Аише... маршуючі амери-
канські ряди військовиків із 
перевішеними на лівому ра-
мені парасолями, замість 
іншої зброї... 

Правда, розмови пророз-
збросння ідуть вперед і всі 
чекають на нову зустріч на 
вершинах, що мас принес-
ти запевнення мирних на-
мірів — але ми добре знає-
мо. що у політиці від слів до 
діл дуже далеко і можемо 
бути певні, що совєтський 
вояк кріса за ніщо не змі-
няє. Але наївні американці 
готові справді повірити в 
усі мирні запевнення Ґорба-
чова і тут переможуть 
пацифістичні настрої. 

Тому враз із сміхом — з 
приводу новини про пара-
солі для військовиків у ЗСА 
— насувається поважне 
питання чи — бува — цей 
символічний парасоль не 
за чіняє справжньої зброї. 

О—ЌА 

Микола Щербак 

Біля Базару 
Поля в снігах Ні шляху, ні ноги.і. 
Хурдига не жа.ш змерзлих крил. 
Жбурляє снігом, і вихрить, і вії. 
Пи) сірим обри м Житомир даленіє 
Яке життя там і який там мир" 
Задиханої завирю.хи вир... 
Де ви поділись, повноводі ріки? — 
Усе. усе заковане навіки... 
Де ти. дзвінке, співуче джерело' — 
Усе замерзло, снігом замело... 
Нема нічого. . Хмари, мов пом'яті. 
І вітряки, неначе розіп'яті 
Одвічні знаки долі і хрестів. 
Ѓа вітру в полі похоронний спів. 

Зірнице, блисни ' Весно, зашуми ' 
Хай загуркоче буря та громи. 
А не вовками виюча завія... 
Хай розцвіте вогненним світлом мрія. 
Немов грімниця з потемнілих хмар. 
Як і тоді, коли палав Базар! 

(Зі збірки ..Пахощі Суцвіття") 

Іроїда Лебідь-Вииницька 

З ПОДОРОЖНЬОГО 
ЗАПИСНИКА 

їх. 
Від п'яѓниш' 11-го вересня до неділі 13-го вересня 

Ріка Янцзи довжиною 6,300 кілометрів. Вона 
збирає води багатьох рік Китаю та несе їх до Східнього 
Китайського моря Своїм руслом Янцзи перетинає гірські 
хребти і творить незрівняної краси яри. Вже першого дня 
плавби в'їздимо в цю частину, що її китайці називають 
горлом Янцзи. Цілий другий день плавби насолоджуємося 
небуденної красою природи. З обох боків ріки спинаються 
вгору стрімкі береѓті. Маестатичність цієї частини долини 
Янцзи можна порівняти лиш з величчю долини Кольора-
да. Великим Каньоном 

Краєвиди незвичайно мальовничі. Як волосинки-
тоненькі стежинки в'ються по стрімких схилах до самітних 
хатинок, що туляться до узбіччя гори. Гірські водоспади 
спадають білими серпанками по зелених плечах гір По 
горах тераси, на яких росте збіжжя, ярина; де-не-де 
ходить худоба і перескакує кізка. До берега причалсщ 
човники ѓа вітрильники. Вири бушують довкола нашого 
корабля немов противляться, що ми своєю присутністю 
порушуємо тишу природи. Ріка крутиться, виминає горн і 
за кожним закрутом відкриває перед нашими очима все 
кращий, цікавіший, інший краєвид 

Попри природну красу долини ріки Янцзи багата на 
легенди, китайський фолкльор та історичні пам'ятки Тут в 
горах давно колись розвинувся гаоїз.м. На вершках пр 
видніють І гих часів святині пагоди. Найвищий верх пр 

Вўдані (1.600 метрів), згідно з давнім віруванням, 
підпирає небо Дванадцять верхів гір Вуданг пов'язані-з 

легендою про 12 сестер, богинь, які зійшли з неба, щоби 
людям добро творити,і так тут залишилися. Уже за наших 
часів, селяни, які живуть у горах буцім то, бачили 
мавпочоловіка, але від науковців він ховається. 

Під вечір третього дня плавби виїздимо з казкового 
яру і пливемо широкою рікою; дощ сильно б'є об шиби, 
мряка оготає наш корабль, плавба стає монотонною. 
Перепливаємо через шлюзи і причалюємо в порті Вуган. 

Понеділок 14-го вересня 

Вуган це колиска китайського комунізму. Вуган 
відіграв важливу ролю під час революції, тут багато 
пам'ятників героям і героїням революції. Та не тому ми 
сюди приїхали. Вуган є також великим центром сталевар-
ства. 

У Вугані ми с гістьми Вуганського заводу заліза і 
сталі Приміщуємося у будинку для так ззаних чужозем-
них експертів. Перебувати тут будемо три дні. В програмі 
нашого перебування є оглядини сталеварні, а для мого 
мужа — ряд конференцій з інженерами та фахівцями 
сталевої індустрії. 

З туристичних атракцій сьогодні їдемо оглянути вежу 
Жовтневого журавля. Це одна із трьох славних веж у 
Китаї. Вежа ця оповита легендами, переказами. Китайсь-
кі поети різних династій оспівували її у своїх творах. Вежа 
ця кількакратно потерпша від пожежі, але її все відновлю-
вано. Тепер вона є в дуже доброму стані, с атракцісю для 
туристів і для китайців на рівні з Китайським муром і 
Забороненим містом. Хмара людей спинається по сходах, 
проходжується по городах і всі навипередки плюють. 

у наступних двох днях рішаю ще раз зблизька 
приглянутися Китаєві, китайцям та їхньому способі 
життя, передумати все побачене та почуте та поробити 
висновки 

Вівторок 15-го вересня і середа 16-го вересня 

Проходжуюся вулицями Вуганў і вже якось не разить 

мене те, що біля хідника сидять селяни, деякі на розстеле-
ній ряднині, інші на саморобних стільчиках і продають 
ярину, овочі, яйці живі кури, рибу, м'ясо все без опакуван-
ня, без охолодження так прямо все вони розклали при 
дорозі в куряві під промінням гарячого сонця. В іншому 
місці ремісники, кравці й шевці розставили свої варстати-
машини і шиють та клепчуть таки тут при дорозі під голим 
небом. Голяр миє голову своєму клієнтові на порозі 
голярні, а воду виливає на хідник. Попри це все ввесь час 
протікає невпинна ріка людей. Десь хтось мене штурхнув, 
я когось штурхнула, нема змоги, ні не водиться тут 
перепрошувати. Хто — жінка, а хто — чоловік тяжко 
розрізнити. Всі у штанах темної барви і сорочках чи 
блюзќах ясного кольору попущених поверх штанів. 

Наше поняття особистої культури, чистоти, естетики 
одягу і помешкання — чуже і байдуже китайцеві. Ужитко-
ве мистецтво: кераміка, орнамент, різьба, шовк — це все 
витвори китайських імператорів і вони ніколи не мали 
впливу на життя китайських мас. Сьогодні старі зразки 
прикладного мистецтва зберігаються у музеях, а їхні 
репліки продукуються у фабриках на експорт. В приватно-
му домі ‚‚інтелігентного" китайця немає місця на картини 
чи кераміку там с на почесному місці телевізор і холоднль-
ник. ч 

Комуністична революція знищила світ імператорів, „Ќу 
льгурна революція" винищила інтелігенцію як клясу. Довго 
потриває заки китайські маси видадуть зі себе нову 
інтелігенцію, яка зверне увагу на духовість народу? Тим 
часом всі рижом ситі мають дах над головою, працюють, 
вивчають англійську мову, жадібно хапають знання, 
нав'язують зв'язки з усіма країнами світу, мало перейма-
ються тим що про них інші думають і тішаться, що приріст 
меншає. Туристам і собі постійно пригадують, що Китай 
дав світові стрільний порох, шовк, чорнило, папір і багато 
іншого, а цс китайцям забезпечує певне почесне місце у 
світі до кінця віку. 

(Закінчення на crop. 3) 



Ч. 219. СВОБОДА, СУБОТА, 14-го ЛИСТОПАЃДА 1987 

З подорожнього... 
(Закінчення зі с тор. 2) 

Не описувала я цього окремо, але в кожному місті ми 
відвідували більші та менші крамниці включно з одною 
департамснтовою крамницею в Бейжіні. В них і перед 
ними ми ніде не бачили черг, так характеристичних 
Советському Союзові. 

Крамниці добре заосмотрені продуктами, що заспо-
коюють усі потреби населення на тому п`римітивно 
е к о н о м і ч н о м у і естетичному р^вні, на якому л ю д и 
фактично живуть. У крамницях с одежа, взуття, теплі 
„фуфайки", ліжка, фотелі, матраци, звісні сплювачки, як 
рівно ж постіль, накривала й подушки. Все це низької 
якости і без смаку, як би пляново примітивне, однак всього 
с подостатком. Є також туалетні прибори, мило, рушники, 
щітки до зубів та паста, прибори до голсння (однак немає 
жіночих косметиків, ані санітарно-гігієнічних продуктів, 
не привезти їх зі собою це катастрофа). Рівно ж є багато 
радіоприймачів, телевізорів, звукозаписувачів та рахівни-
ці. ' 

У чому секрет, де контраст зі Совєтським Союзом? Не в 
примітивній якості продуктів. У цьому подібність повна. 
Однак у Китаї немає хронічного браку продуктів та 
сенсації, що щось спорадично „дають'`, як в Союзі. І тут 
виглядає, правильно збагнув ситуацію знаний Кенег 
Ґалбрайт з Гарварду, коли відвідував Китай в 1973 році, 
себто ще перед культурною революцією. Він підкреслив, 
що суть справи є у втриманні цін на продукти на брутально 
високому рівні у відношенні до заробіткових платень. Усе 

'можна купити якщо є гроші, однак грошей завжди бракує. 
Щоби купити ровер треба двомісячної платні і т. п. 

Зчерги виринає питання як забезпечити доставў цих 
продуктів щоби їх не бракувало? Це є щось чого не 
потрапив розв 'язати Совєтський Союз за 70 років. 
Ґалбрайта відповідь, висловлена дуже посередньо, що 
добра достава у доброму плянуванні. Вона, однак, на нашу 
думку, не вповні вияснює стан, бо не вказує на важливу 
ціху, припадок історії і соціяльної культури, притаманну 
Китаєві і культивовану від віків; а саме, льокальну 
самовистачальність. 

Мур довкола університету чи великого сталеварного 
заводу — це не лиш символічна структура, за ним все були і 
досьогодні є урядовці, обов'язок яких включає забезпечи-
ти своє населення також і засобами до життя. Вони в 
місцевих рамках плянують, заготовляють продукти і в 
місцевому засягу дбають про їхню доставў. І це функціо-
нує! 

До якої міри закорінена ця льокальна самовистачаль-
ність, хай послужить наступний образ. Ріка Янцзи ділить 
індустрійннй Китай на дві половини; як територію так і 
його однобільйонове населення. Однак впродовж 6,000 
кілометрів цієї ріки є лиш три мости: в Чонкінг, Вуган і 
славний символ розриву між Китаєм, а Совєтським 
Союзом у Нанкіні. По двох з них ми проходжувалися і 
кількакратно проїздили автом. На них рух дуже слабий, 
щось як у найтихішу пору дня на мості Жак Картіє у 
Монтреалі. Це свідчить, що продукція вповні задовольняє 
місцеві потреби і немає раціоналізації продукції поміж 
областями і тому немає потреби дальшого транспорту. 
Тут і секрет ефективного плянування. 

Незабаром по нашому повороті до Канади почалися 
студентські розрухи в кит`айських університетах. Нам 
легко зрозуміти їх причини. Ми чули багато висловів 
невдоволення, що платні та рівень життя інтеликтуалів є 
такі самі як і фізичних робітників, що немає винагороди за 
вклад часу в студії, що уряд безоглядно і дуже арбітрарно 
поводиться супроти студентів, а головно супроти тих. що 
закінчують студії. По закінченню середньої освіти, коли 
студент хоче далі вчитися, місцевий партійний комітет 
призначує його в університет часто часто в іншому місті чи 
провінції. Щодо професійнихилюдей. то пригадався мені 
молодий науковий дослідник, що товаришив мені в 
Чоикінгу. Він в означений час'кожного дня біг на пошту і 
повертався з усміхом на лиці й листом у руці від дружини. 
Уряд призначив йоого працювати в університеті в 
Чонкінгў тисячі кілометрів від місця праці дружини. Обоє 
мусять працювати і жити, де працюють. Може за п'ять до 
десять років пощастить їм одержати перенесення і бути 
разом. До того часу бачитимуться раз в рік на вакаціях. 

Цей випадок — це не є виняток, а радше норма в 
сучасному Китаї. Тож і не диво, що с спротив серед 
студентів та інтелектуалістів в університетах Китаю. 
Цікаво хто переможе — чи комуністична система чи 
бажання свободи і вимога бодай елементарної гідности в 
особистому житті. 

Americans for Human Rights in Ukraine 
43 Midland Place. Newark. N.J. 07106 

will hold a 

GENERAL MEETING 
WITH ELECTION OF NEW OFFICERS 

on Saturday, November 21 , 1987 at 11:00 a.m. 
in the Ukrainian Community Center 

140 Prospect Avenue, Irvington. N.J. 
Keynote speaker at the LUNCHEON at 1:00 p.m. 

ANDREW FYLYPOWYCZ. Esq. 
Theme — Myroslaw Medvid — 2nd Anniversary 

All members and friends invited 
AHRU Executive Sojtd 

На Китайському мурі серед моря китайців 

V' 

Кухня у дівочому гуртожитку середньої школи 

Перед вежею Жовтого журавля 

В БАЛЕВІЙ ЗАЛІ готелю Піср в Ню Йорќу відбувся 
бенкет, на якому уділено Крайові книжкові нагороди за 
1987 рік. Першу нагороду за белетристику одержав 43-
літній ветеран в'єтнамської війни Ларрі Гайнеман за 
книжку ‚‚Пако'с Сторі". про раненого вояка в'єтнамської 
війни, який старається знайти собі місце з цивільному 
світі. Натомість першу нагороду за не белетристичну чи 
радше за документальну книжку п.з. .‚The making of the 
Atomic Bomb", це історія в подробицях зародку та 
раннього розвитку нуклеарної зброї, одержав Ричард 
Родес. Елегантна публіка цієї афери була видимо здивова-
на. що обидві нагороди одержали суто ..протнвоснні" 
книжки. 

таім" — 1 1 1 й м и 

Український Музичний Інститут Америки 
ВІДДІЛ Ню Йорќ 

запрошує Українську Громаду на 

К О Н Ц Е Р Т 
Алюмнів, Учнів та Друзів УМ! 

який відбудеться в суботу, 21-го пистопада 1987 р. в 7-ій год. веч. 
в залі Школи Ашер Ліви, і-Ша Авеиі П І Й іуп., Ню Йорќ, Н. Й. 

УЧАСТЬ БЕРУТЬ: 

МАРТА АЄРБЕ — фортеліян, кп Мелнніі Байповоі і Л Стругацького 
Д-р МАРТА МАЧАЙ — фортс-піпн. кл Мелянії Байповоі 
ОРЕСТ ГАРАСИМЧУК — фортепіян, кл Г Мірошниченко і Томи Гринькова 
ЛЯРИСА МАҐУН-ГУРИН — сопрано, кл В Здрайковського 
МАРТА ВОЛИНСЬКА — сопрано, кл Л Фултон-Корсон 
МИХАЇЛ НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ - бас, кл Л Фултон-Корсон 
ОКСАНА ХАРУК — сопрано, кл Л Фулгом-Корсон 

ФОРТЕПІЯНОВИЙ АКОМПАНІЯМЕНТ 

СОНЯ ШЕРЕҐ - кл К Чічки-Анлрієнко 
ІВАН КОЛОДІЙ — муз керівник режисер 

8 ПРОГРАМІ КЛЯСИЧНІ ТА ПОПУЛЯРНІ ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ ТА СВІТОВИХ 
КОМПОЗИТОРІВ 

ішштлішіііншііюіпжіжіншішшіь 

ФУНДАЦІЯ Ш 
УКРАЇНСЬКОГО і 

ВІЛЬНОГО І 
УНІВЕРСИТЕТУ 1 

ѓЗАСЛУГОВУЄ НА ВАШУ Щ 
І ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУ! І 
= 2 
= UFU Fourdalion Іпс ї ; 
5 ?ОЗ Second Avenue S 
Ж New Yprk N Y 10O03 1 
ІЙНШІІІНІІІІШШІІІІШІШІІМШІШШІІІІІІР 

КОНЦЕРТ ДЛЯ 35-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ УМІ 
. Цей рік, 1987-ий, с юві-
лсйним роком оснуванкя 
Українського Музичного 
Інституту, філії в Ню Йор-
ку, 35 років тому. Цс не 
малий відтинок часу, протя-
гом якого неухильно здій-
снювали головне завдання 
Інституту: дати студентам 
нагоду здобути солідний 
іелясичний вишкіл в музиці, 
одноразово вивчаючи й 
досліджуючи музику бага-
тьох періодів і стилів, 
включно з творами визнач-
них українських компози-
торів . І ось випускники 
Інституту, студенти і прия-
телі' УМІ, щоб відзначити 
цей ювілейний рік, органі-
зують концерт, у суботу, 21 -
го листопада, в авдиторії 
Ашср Леві Школи при Пер-
шій авеню і Схід 11-ій вули-
ці, о 7-ій годині вечора. Ця 
музична імпреза носить та-
ку назвуѓ „Концерт Алюм-
нів, Студентів і Друзів 
У М Г . 

В останніх роках, на 
жаль, мало місце зменшен-
ня кількости учнів-студен-
тів УМІ, що помітне і по 
інших українських освіт-
ньо-культурних установах; 
цим затурбоване керівниц-
тво Українського Музично-
го Інституту в Ню Йорќу, 
на чолі з проф. Рафаслсм 
Венке, тож вирішило воно 
частішими контактами з 
українським громадянст-
вом метрополії Ню Йорќу 
якось цьому спадові зара-
дити, щоб число студентів 
знову збільшувалось. Пер-
ші добрі успіхи в цьому 
напрямку вже с: цього нав-
чального року 1987^1988 у 
вересні в УМІ вступило 
дев'ять нових учнів. Де-
в'ять учнів — це вже крок 
вперед; сподіватимемось, 
що їх буде і більше. 

У .‚Концерті Алюмнів, 
Студен†ів та Друзів УМГ` 
беруть участь музики, які і 
носіями того вдоволення, 
яке може дати й дас музич-
на солідна підготова, вони 
бо прич'астилися до джерел 
великоЃ музичної краси і 
стали її носіями. У концерті 
беруть участь три піаністи: 

'Марте Аербе студіювала 
фортепіяно від 1973 року 
під керівництвом співос-
новниці УМІ св. п. Меланіі 
Байлової до 1979 року, до 
смерти професорки. Марѓа 
'продовжувала далі вивчен-
ня музики в клясі проф. 
Лева Стругацького, дістав-
ши диплом УМІ в 1983 році. 
Поруч З музикою, вона сту-
діювала психологію в Ню-
йоркському університеті, це 

під сучасну пору закінчує 
магістерську працю. Ця пія-
ністка є високозаавансова-
ною музичною силою і пра-
цюс далі над музикою, зок-
рсма студіюючи джаз і 
електронічний „синтесай-
з е р " . М а р т а Аєрбс часто 
виступає на різних музич-
них форумах, найчастіше в 
ролі акомпаньяторки для 
скрипаля, її брата, Біла. Ця 
піяністка мас велике вдово-
лсння з музики, унікально 
поєднуючи своє зацікавлен-
ня людською психологією з 
музикою, як це було під час 
и праці музичного тсрапев-
та для психічно хворих. По 
здобутті ступення магістра, 
Марта продовжуватиме 
працю над докторатом із 
психології. 

Орест Гарасимчук, мно-
гонадійний піяніст, розпо-
чав свою музичну науку в 
клясі Галини Кузьми-Ми-
рошннченко 16 років тому. 
Він вчився в ньйоркській 
відомій середній школі для 
талановитих дітей, у так 
званій „Гай Сќул ов Пер-
формінґ Артс"; після успіш-
ного закінчення її він студі-
ює в Ратгерському універ-
ситеті на музичному факу-
льтсті . скеровуючи свою 
увагу головно на фортспі-
яно. Навчається він також в 
УМІ у клясі Томи Гринько-
ва. з яким готується до дип-
ломового речиталю. 

Марта Мачай також вий-
шла з кляси МеланіїБайло-
вої, з якою студіювала 10 
років, у році 1978-му дістав-
ши свій УМІ диплом. Вона 
— випускниця Академії св. 
Юра в Ню Йорќу і активна 
пластунќа. Студіювала 
Марта далі музику в Ню-
йоркському університеті і і 
успіхом здобула там бака-
лявреат з фортепіяно, а те-
пер закінчила медичні студії 
в Стейтовому університеті 
Ню Йорќу в Стоні Брук, де 
відбуває резидентуру з пси-
хіятріі. Ця піяністка вико-
рнстовус кожну нагоду, 
щоб вправляти улюблену 
музику, якщо тільки на цс 
знаходить час. 

В концерті братимуть 
також участь чотири соліс-
ти співаки. Всі четверо мо-
лодих вокалістів уже успіш-
но розпочали свої самостій-
ні кар'єри солістів, виступа-
ючи на багатьох українсь-
ких і не-українських фору-
мах на нюйоркському тере-
ні 

Сопрано Лариса Магун-
Гурин добре відома україн-
ській авдиторії. Вона студі-
ювала фортепіяно і голос в 
УМІ, музику — в клясі св. 

Д. Шумуќ у канадській УВАН 

В часі своїх відвідин у 
Вінніпегу. Манітоба, Данн-
ло Шумуќ відвідав музей. 
архів і бібліотеку Українсь-
кої Вільної Академії Наук 
Він прибув у товаристві вінні 
пеѓських діячів Юрія Геоїду-
лича. заступника президента 
Комітету Українців Канади 
та мґра Івана Іванчука. члена 
Президії КУК, як' теж був 
тут постійний опікун Д. 
Шумўка племінник Іван Шу 
мук. Гостей привітав д-р М 
Марунчак, президент У-
ВАН, який вже вітав Д 
Шумўка на летовищі в час 
його приїзду до Вінніпегу, 
вітаючи також Д. Шумўка 
від Комітету Українських 
Політичних В'язнів німсць-
ких тюрем і концтаборів. 
На цей привіт Д Шумуќ 
заявив, що він теж ўсвій час 
був німецьким концтабор-
н'нком. Два місяці він про-
вів в концтаборі ..Хорол" на 
Полтавщині, де йото поса-
дили разом із полоненими 
Червоної армії. В ...Хоролі" 
тоді вигинуло кількалесяіь 
тисяч полонених українців 

2 8 - и й В і д д і л С о ю з у У к р а ї н о к А м е р и к и 
Неділя, 22-го листопада 1987 року 

Год. 3-тя по пол. 

ОСІННЄ МАТІНЕ 
ВІрлянв Ткач ._ 
Ромам Саамцькмй 
Надія Саітпмчна .. 
Програйў веде 

УЧАСТЬ ПРИЙМАЮТЬ 
.._. КурбасА Вертеп 

- _ _. Проект Васнпя Барп'нг.ь"ого 
- _ Цекпяиаціі вірило 

ТІ)ІСЛ Богдамська 

Запя Українського Народного Дому а Ірвінґтоні, Н. Дж 
140 Prospect Avenue. Irvington, N J 

Вижили тільки ті які вряту-
валися втечею. Данило Шу-
мук написав про цей концта 
бір спогад, ню буде помі-
щений` у збірнику, який під-
готовляе до друку Світова 
Ліга Українських Політн-
чних В'язнів. 

Оілядаючн і найбіль-
шою увагою експонати Пер 
шої світової війни та релік-
вії українських армій і укра-
їнськнх урядів. Д. Шумуќ 
довше зупинився перед дов-
гою лисѓою 359-ти жертв 
Базару, героїв-мучеників. 
розстріляних комуніста мн-
комісарами, та пригадав 
собі часи і терени Житомнр-
щннн під час Другої світо-
воі війни, коли то старожи-
ли показували йому те мі-
сце, де були поховзні герої 
Базару в могилі, що її самі 
собі мусіли к'онати 

Гість Д. Шумуќ теж її і ќа-
вився працею УВАН. її вн-
даннямн та її історією Впи-
суючись до книги гостей. 
Данило Шумуќ підкреслив. 
що праця цісі установи є 
п і н н о ќ ї ще й т и м , щ о вона 
не обмежу{ гься до одного 
період) української історії. 
а поќри на{ всі П етапи. Од-
НИМ словом, сказав він. -

І ..Ви не гточина( ге історії від 
j себе" При прощанні гостеві 

вручено декілька найнові-
: mux видань У В А Н 

м. г. м. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 

У {{Союзи' 

п. Євгенії Чапельсько ї і 
згодом в клясі Галини Ку-
зьми-Мнрошниченко. Го-
лос вона школила в кля-
сі проф. Володимира Здрай-
ковського. Лариса — випус-
книця відомої середньої 
школи „Гай Сќул ов Пер-
формінг Артс", де була од-
нісї з двох визначних уче-
ниць, що дістали нагороду 
„Досконалости в музиці'` 
під час градўації в тій прес-
тижевій школі. Лариса Мар-
гун-Гурин закінчила студії 
фармації в Сейнт Дж?н-уні-
верситеті. Співачка часто 
виступає перед українською 
публікою і також співала у 
‚‚ВердГ — оперній компа-
нії. Тепер вона продовжує 
лекції співу в Мадам Дроб-
нер. 

Вокальна кляса Лоран 
Фультон на концерті буде 
представлена трьома співа-
ками солістами. 

Сопрано Марія Мирос-
лава Волянська студіює в 
клясі Лорен Фультон з 1984 
року. Вона — градуантка 
музичного факультету Ган-
тер Коледжу в Ню Йорќу і 
також студіювала голос в 
„Еколе Нормале деМюзік" 
в Парижі, Франція. Співач-
ка М. Волянська виступала 
в складі опери ‚‚Віва" та 
театру Бронкс-оперної 
компанії, а минулої весни 
вона разом з Михаілом 
Невмержицьким дали ус-
пішний речиталь в Україн-
ському Інституті Америки в 
Ню Йорќу. Марія-Мирос-
лава солістка й членќа Во-
кального Ансамблю „Про-
мінь", вона багато виступа-
ла як солістка в різних му-
зичних групах на терені Ню 
Йорќу і поза ним. Найбіль-
ше ця співачка виявляє за-
цікавлення оперою та опе-
ретою і вона залюбки співає 
композиції сучасних укра-
їнських композиторів. Під 
цю пору М. Волянська ви-
кладас еспанську мову в 
Академії св. Юра в Ню 
Йорќу. 

Михаїл Невмержицький, 
бас, відбув свій оперовий 
дебют як Коліне в опері 
Пуччіні „Богема" в складі 
оперної компанії „Вест Енд 
Опера" в І984 році. Співав 
він цю ж ролю в театраль-
ній компанії ‚‚Мангеттен 
Опера". Михаїл — банду-
рист і соліст-співак Україн-
ської Капелі Бандуристів у 
Дітройті та хору „Думка" в 
Ню Йорќу. З цими обома 
відомими мистецькими гру-
пами він виступав скрізь по 
Америці та в Европі. Цього 
літа він брав участь у звуко-
записуваннях концертів 
Бортнянського в Канаді рід 
керівництвом маестро Во-
лодимира Колесника. 

Сопрано Оксана Харук 
відома з її успішних висту-
пів на терені Ню Йорќу як 
солістка і як членќа ансам-
блів протягом кільканадця-
ти1 років, бо вона розпоча-
ла ці виступи ще 12-річною 
дівчинкою, тоді вже нав-
чаючись співу в маестро 
Люїджі дель' Орафіче. Вчи-
лася вона також у мадам 
Бергбюхлер і вивчала музи-
ку та оперу в Нюйорксько-
му університеті. Оксана спі-
ває з вокальним Ансамблем 
„Промінь" з 1974 року,часу 
його осяўвання тоді учите-
лькою музики в Академії 
св. Юра мгр Богданною 
Волинською. Відтоді „Про-
мінь" усамостійнився. а те-
пср існує при УМІ. Оксана 
Харук, активна сумівка , 
'вона працює як заступниця 
директора програм в Укра-
їнському Інституті Амери-
ки. В клясі Лоран Фультон 
навчається Оксана Харук 
три роки. 

Акампаньюватимуть во-
калістам маестро Іван Ко-
лодій, він — піяніст і дирек-
тор сцени та вишколювач 

Вепертуару, і піяністка Соня 
Jeper, градуантка УМІ з 

року 1979-го з кляси Калини 
Чічки-Андріснко. 

Соня Шерег 

. - ч о ^^.К 
. . . Ділимося сумною вісткою з Приятелями І Знайомими, 

що 11-го листопада 1987 р. на 88-му році життя 
по короткій та тяжкій недузі відійшов аід нас 

наш Найдорожчий 
МУЖ, БАТЬКО. ДІДО І ПРАДІД О 

бл. п. 
Дмитро Присяжнюк 

нар. а Товмачі, Україна. 
ПОХОРОН відбудеться в суботу, 14-го листопада 1987 р̀. 

з церкви св. йосафата у Воррин, Миш. 
В глибокому смутку: 

дружина — AHTOHIHA 
син — ЯРЕМА з дружиною СТЕФОЮ 
внук — ЯРЕМА 
внучка — ЗЕНЯ з чоловіком РОМАНОМ 

І донями НІНОЮ і КАТЕЮ 
внук — МАРКО з дружиною ПОРЕЮ 

І сином ОЛЕКСАНДРОМ 
Ближча і дальша Родина в Україні, Америці, 

Канаді, Польщі І Німеччині 

Ділимося сумною ВІСТКОЮ 
з Рідними. Приятелями І Знайомими, 

що і понеділок, 2-го листопада 1987 р. а Чикаго, Ілл. 
на 72-му році життя по довгій і тяжкій недузі 

упокоїлася в БозІ 
наша Найдорожча ДВОЮРІДНА СЕСТРА 

СВ. п . 

ІВАННА з КОТИСІВ 
КОЗЯК 

ПОХОРОН відбувся 15-го листопада 1987 р. з похорон-
ного заведення Петра Калпи до катедри св. о. Николая, а Т1-

ло спочило на цвинтарі св. о. Николая в Чикаго, Ілл. 

У глибокому жалю двоюрідні сестри І брати: 
БОРОДАЙКИ 
ВЕНГРИНОВИЧІ 
ГРАБОВИЧІ 
ДЕЛЬКЕВИЧІ 
КОТИСИ 
МЕНЦІНСЬКІ 
ПРИТОЦЬКІ 
ЧУЧМАНИ 

Просимо згадати Покійну у своїх молитвах. 

ТрАдчцтні 
^погасит-##^іл м . і . - 13-го ЛЮТОГО 1988 

mw$ QifnpQiNTt HOTEL CRANQ UAKL RO0A4 

ГсАИГСК, fv.y (лише 5 Уів"лПН в'4 ГЛОСГПВА№ГНҐТОНА) 

З Г О Л О Ш Е Н Н Я Д Е Б Ю Т А Н Т О К : 

л а н і М а р т а К І ч о р о в с ь к а - К е б а л о , ( 7 1 8 ) 2 9 1 - 4 1 6 6 
пан і О л я Р у д и ќ , ( 9 1 4 ) 2 4 5 - 1 3 6 6 
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СВОБОДА, СУБОТА. 14-го ЛИСТОПАДА 1987 4.219. 

Владика... 
(Закінчення зі crop. 1) 

шаний хор з Атланти, Джа., 
під батутою Вілліяма Нол-
ла. який також диригувати-
ме оркестрою Метрополі-
тальної опери з Ню Йорќу в 
числі ІОІ музикантів, і соліс 
ти. Ґільда Круз-Ромо, соп-
рано, Марта Сени, меццо-
сопрано, Вячеслав Полозов 
тенор, Павло Плішка, бас, і 
Андрій Добрянський, бас-
баритон. 

У першій частині програ-
ми. яка почнеться увертю-
рою до опери „Тарас Буль-
ба". будуть виконані хоро-
ві і сольові композиції Д. 
Бортнянського і М. Веделя, 
арії з опери Д. Бортнянсько 
го „Сокіл", яка ніколи ще не 
була ставлена, а на закінчся 
ня молитва-арія „Владико 
неба і землі" з опери Гула-
ка-Артемовського „Запоро 
жсць за Дунасм". Музично і 
технічно програму випра-
аювали А. Добрянський, 

М. Андріюќ і Роман Осад-
чук. 

Владика Лостен вповні 
схвалив задум організато-
рів винести українську релі-
гійну музику на світову сце-
ну міжнародного маштабу 
силами та познайомити нс-
українську публіку з кращи-
ми зразками української 
співочої музики. Це, частко-
во, вже вдалось, бо дири-
гент Нолл і його хор повто-
рять концерт в Алтанті з 
усіми солістами вже два 
тижні пізніше, в неділю, 28-
го лютого, у Симфоні Голл. 
як один із своїх п'ятьох 
річних концертів. 

„Вже найвищий час, щоб 
ми вийшли з нашого гетто і 
зокрема з такої універсаль-
ної нагоди, як Тисячоліття 
Християнства України, і 
дали неукраїнському світо-
ві поемаќ нашої унікальної 
культури, яка в цей спосіб 
стає частиною світової куль 
тури. Це благословенний 
задум — і я його вповні 
підтримую і благословлю", 

Мистецьке оформпвння 

ЛЮБОСЛАВА ГУЦАЛЮКА 

.У книжці 16 новель. 

Ціна; $12 00 Пересилка $1 00 

ЛЮБФ 
{фДЕНОД 

Мешканців стейту Ню Джерзі 

зобовязус бЧстемтоаого податќўі і? 

Замовляти 5 

SVOBODA BOOK І 
STORE 

ЗО Montgomery Street є Jersey City. N.J 07302 

mm 
Н"Ю41 
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I Увага Читачі! 
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ 

ВИСИЛАЄ 

РІЗДВЯНІ ПОБАЖАННЯ КОЖНОМУ 
УКРАЇНЦЕВІ чи УКРАЇНЦІ 

ПРИ ВІЙСЬКОВІЙ СЛУЖБІ 
В АМЕРИЦІ ТА КАНАДІ 

коли одержить від читачів їх ім'я і прізвище. 
Приймаємо зголошені імена і прізвища до 5-го грудня 1987 р. 

Просимо виповнити нижче` подану анкету і виспати її 
на адресу: 

Ранѓа 

Ім'я і прізвище 

Адреса військово! частини 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, Inc. 
Fraternal Activities Coordinator 

30 Montgomery Street. Jersey City. N J . 07302 

Комітет Оборони Української Спадщини 
та 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

закликають Вас 

СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ 
на його працю та акції для 

1 Поширювання правди про Україну 
2. Поборювання очорнювання та знеславлю-

вання українців 
3. Оборони громадянських прав українців 

Пожертви просимо пересипати тільки чеками, або пош-
товими переказами (не готівкою) на: 

Ukrainian Heritage Defense Fund 
c o U k r a i n i a n N a t i o n a l Assoc ia t ion 

30 M o n t g o m e r y Street . Je rsey Ci ty . N J 0 7 3 0 2 
враз із виповненим вирізќом иього заклику 

Просимо подати суму пожертви своє їм я пріз-
вище ѓа адресу 

Сум.з пожертви $ 

їм я та прізвище 

'И( ПО дому вупиия 

І 

і 
і 
і 
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UK цопіг 1 С т є н t п о ш т о в и й nop 

ТУРА ДО АРГЕНТИНИ І БРАЗИЛІЇ 
Щоб замінити прикрі І холодні зимові дн і на соняшив І тепле літо 

АСТРО ТРАВЕЛ СЕРВІС 
організує 

ВІДПОЧИНКОВУ ТУРУ 
ДО АРГЕНТИНИ І БРАЗИЛІЇ 

в центри українського поселення 

ТУРИСТИ ВІДВІДАЮТЬ — Буенос Аирес. найбільший водоспад 
світу ІҐВАЗУ Куритибу. Прудемтопогмс та Мекку Світового Туризму 
— Рю де Жамейро і будуть на зустрічах із місцевими украї`нськими 
громадами та на КОНГРЕСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ Бразипіі в Пру-
демтопопіс (около 1.000 учасників) 

ВІД' ЇЗД з Ню Йорќу - 2В-ГО січня 1984 
ПРИЇЗД до НюіЙорку - 1 2 - г о лютого 198в 

ЦІНА — 1.800 ам дол включає оплату за літак і переїзди оммібу-
Семи, мешкаймо н готелях першої кляси в двоособових кімнатах 
обильні снідання і вечері та ТУРА а Буенос Айрес к^ритибі Рю де 
Жанейро і до Водоспаду ІҐВАЗУ 

ТУРУ провадить НАТАЛКА БУНДЗА. тжл. 1 (416) 767 1910 (аа#-
чері). або ПРЯМО до нашого БЮРА ПОДОРОЖІ 1 (416) 768-1117 

ASTRO TRAVEL SERVICE 
2206 Woor St. West. Toronto. Ont M6S 1N4. Canada 

— сказав Владика Лостей 
на закінчення розмов. 

Владика Лостен відтак 
поділився з гостями своїми 
плянами. спрямованими на 
зовнішній відтинок святку-
вання Тисячоліття: відзна-
чення в Гартфорді, Конн., з 
участю американських вла-
дик, його співпраця з Вла-
дикою Робертом Москалем 
у влаштуванні концертів та 
заангажуванні професійно 
го агентства публічних зв'яз 
ків для розголосу і постій-
ного пропагування Тисячо-
ліття на терсні ЗСА і вкінці 
його „задушевний" плян — 
заангажувати симфонічну 
оркестру і світової спади 
хор (Віденський хлоп'ячий 
хор, одна можливість) для 
награння на магнітофонну 
стрічку української Святої 
Літургії у катедрі св. Патри-

27-го жовтня, було 148 із 
усіх 150 співаків. Цього 
вечора вони співали орато-
рію М. Ќўза на. вживаючи 
для проби своїх солістів. 
Голосово хор с бездоган-
ним. їхня дикція с наскрізь 
коректна. На всіх пробах с 
присутня Лариса Барабаш-
Темил, молода українська 
активістка, яка співпрацює 
з організаторами концерту і 
с до диспозиції диригента 
та концертмайстрів, як кон- ; 
сультантка щодо історично 
го тла. тематики творів, 
дикції тощо. 

Управа хору, як і дири-
гент Нолл. ще раз подяку-
вали українській громаді за 
те. що запросили їх брати 
участь в історичному Юві-
леї відзначування тнсячоліт 
тя Християнства в Україні. 

..Запізнавшись з вашою 
ќа в Ню Йорќу. Цей задум чудовою хоровою музикою 
Владика вже почав здійсню- ми зобов'язуємося її викону 
вати. вати на наших платівках і в 

На закінчення цієї курту- наших майбутніх концер-
азійної зустрічі Владика тах. Дайте нам інші зразки і 
Лостен показав гостям вже ми їх виконуватимемо``. — 
упорядкований музей, який 
містить пречудні і прецінні 
експонати, включно із скуль 
птурами О. Архипенка. 

Три дні після відвідин 
Владики Лостена, д-р Зе-
нон і Надія Матківські. на 
запрошення хору в Атланті, 
були на пробі хору в тому 
місті. Хор відбуває проби 
кожного понеділка і співаки 
вже вповні вивчили репер-
туар. На пробі в понеділок. 

сказав диригент Нолл. 

Цього дня почались всту-
пні переговори в справі ще 
одного концерту українсь-
кої клясичної музики в 1989 
році. Зацікавлення україн-
ськими оперовими компо-
зиціями виявив теж Лін-
кольн Центр, який рекля-
мус концерт 14-го лютого 
1988 року, як ним вповні 
підтримувану імпрезу. 
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ЗАГАЛЬНИХ 

АҐЕНТІВ-ПРОДАВЦІВ 
зі знанням української і англійської мов 

на околиці: 

Торонто, Монтреалу, Едмонтону, Вінніпегу 
та інших теренів 

" Допоміжні інформації 
# Платня у форм і зачету 
" Комісове 
" Всі бенефіти 

Звертатися до 

Mr JOHN HEWRYK 
Supreme Director for Canada 
327 Mc Adam Ave. 
Winnipeg. 4. Man 
Canada R2W 0B3 
Tel.: (204) 582-8895 

або до 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION. INC. 
30 Montgomery Street. Jersey City. N.J. 07302 

TeL: (201) 451-2200 
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Необхідна всій, хто цікавиться український 
образотворчий мистецтвом 

КНИГА 

„СВІТОВА ВИСТАВКА 
УКРАЇНСЬКИХ 

ОБРАЗОТВОРЧИХ МИСТЦІВ" 
(Торонто 1982): 

' 110 великого формату сторінок 
" англо-. франко- і украіномовний текст 
о вступне слово Святослава Ѓординського 
# біографічні дані про 86 українських діяспорних мистц.в-

учасників Виставки — з дев'яти країн, трьох континентів 
" 119 кольорових репродукцій найкращих українських мис-

тецьких творів 
' головний редактор — Соптослап Ѓординський 

ЦІНА: 
у твердій обкладинці ЗО ам . або 35 кан цоп 
у м'якій обкладинці 25 ам . або ЗО кан дол 
- разом з пересилкою 

Замовлення з чеком або ..моні ордером слати на адресу 

UKRAINIAN CANADIAN ART FOUNDATION 
2118 A Bloor Street West. Toronto. Ont.. Canada M6S 1AA8 

.Іван Багряний — відомий 
'`поет, письменник, маляр, 

журналіст, громадсько-по-
‚літичний діяч — народився 
2-го жовтня 1907 року на 
Полтавщині. Якщо б він 
жив сьогодні, йому сповни-
лося б 80 років. Помер він 
літом 1963 року, маючи 56 
фоків. Він став відомий від-
фазу після Другої світової 
війни своїм памфлетом 
„Чому я не хочу повертати-
ся до СССР?", який вийшов 
друком в 1946 році в оборо-
ні українців з Великої Укра-
їни. В розпачі, розгублені, 
безпорадні вони підлягали 
примусовій репатріяції на 
„родіну", в СовстськиЙ Со-

У Чикаго відзначать 80-річчя 
І. Багряного 

. ' V -і, 

юз. Пізніше він організував 
нову партію УРДП,заінщі-
ював створення молодечої 
організації ОДУМ та видав 
книги „Тигролови", „Сад 
Гетсиманський", „Огненне 
коло" про бій під Бродами 
Першої Української Днві-
зії, „Антон біда — герой 
труда", „Людина біжить 
над прірвою", „Буйний ві-
тер", п'єси „Розгром", „Ге-
нерал" та „Морітурі", казки 
для дітей „Про Павлика 
мандрівника", „Телефон" 
та багато віршів, які окри-
лив Григорій Кнтастнй. 

Відзначення 80-річчя І. 
Багряного в Чикаго відбу-
деться в неділю, 6-го груд-

ня, о 1-ій годині дня в домі 
ОДУМ-у при 2116 Вест Чи-
каго вулиці в -українській 
околиці. Його влаштував 
осередок ОУРДП, ОДУМ, 
ТОП та корпорація втри-
мання дому ОДУМ-у. В 
програмі — доповідь, чи-
тання молоддю творів їв. 
Багряного, виставка його 
книжок, показ прозірок та 
мистецька частина у вико-
нанні групи бандуристів під 
керівництвом Павла Поши-
ваниха, співочої групи ОД-
У М-у, якою керує Дмитро 
І рушецький та ін. Прихи-
льннки творчости та ідей 
Багряного заініціювали 
збірку грошей для родини 
Багряного, тому увесь чис-
тий прихід з імпрези буде 
долучений до пожертв, що 
вже склали. 

O.K. 

Відбулася 25-та річна конференція реґіоналістів 
(Протокол конференції) 

Чергова 25-та річна кон- т о м и ) комітети про Берс-
ференшя регіональних ко- жанщину, Городенщину, 
мітетів і прихильників ре-
гіонального руху відбула-
ся в суботу, 17-го жовтня 
цр., в залі НТШ в Ню 
Йорќу в годинах 10:30-2:00. 
Присутніх 18 осіб. 

Конференцію відкрив 
проф. Василь Лев, голова 
КРДП. Він привітав при-
сутніх, зокрема Марію 
Дупляк, голову Організа-
ції Оборони Лемківщини, 
та проф. Ярослава Падоха, 
голову НТШ А. Згадав по-
мерлих реґіоналістів за 
останній рік: інж. Атанаса 
Мілянича. мгр Анну Ко-
бринську, інж. Михайла Пс-
жанського, мгр Марію Ба-
рагуру, а також підкреслив 
доцільність існування регіо-
нальних комітетів, збері-
гачів докладних і правди-
вих відомостей про їхні 
вузькі батьківщини,про спів 
дію комітетів. Протокол, 
видрукований у запрошен-
нях КРДП, принято без 
змін. Голова ради Пред-
ставникій Регіональних Ќот 
мітетів д-р Микола Ценко у 
своєму привітальному сло-
ві підкреслив вагу видань 
регіональних `'збірників, в 
яких комітети` ̂ вид^ють 
правдиві документальні і 
мемуарні матеріяли про 
свої околиці; вони колись 
будуть цінним джерелом 
для складення великої істо-
рії України, головно нові-
ших часів. Із вдячністю зга-
дав невідомого йому ініція-
тора регіональних публі-
кацій. ь 

Протокол останньої 24-ої 
річної конференції з ІОжов-
тня 1986'іюку прочитав за-
мість неприсутнього секре-
таря КРДП д-р М. Ценко. 
Протокол'принято. В. Лев 
подав звіт із діяльности 
КРДП за останній рік. Вий-
шов з друку збірник ..Ко-
марно і Рудќи та околиця" 
під редакцією В. Лева. В 
порозумінні з КРДП інж 
Олег Іванусів видав піл фір-
мою Канадського НТШ пра 
цю ..Церква в руїні``. В ній 
розповідається про зруйну-
вання українських Церков 
П с р е м и с ь к о і єпарх і ї , що 
тепер знаходиться на тери-
торії Польщі. Написали по-
дії про окремі села: Олексан-
дер Зелінський „Зимна Вода 
Рудно" коло Львова, інж 
Іван Фур . .Моє село Ремс-
нів" в околиці Львова. Пе-
тро Рак ..Село Віще в Берс-
жанщині``. д-р Іван Ссньків 
..Hauja Гуцульщнна". ве-
тика м о н о г р а ф і я , б а г а т о 
ілюстрована, тепер в трак-
ті оцінки К Р Д П . Готують 
збірники: мгр Ярослав Чу-
мак та Юліян Чорній про 
Брідщину. Для своїх праць 
використовують працю д-
ра Івана Дубаса про Броди 
Й̀  околицю, подаровану ав-
тором бібліотеці НТШ А. 
Готують збірники (чергові 
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НЮЙОРКСЬКА ПРОВІДНА КРАМНИЦЯ КОВБАС 
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SCH ALLER k WEBER 
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до варення і печення, ковбаски, шинки. 

ю ВЕЛИКИХ КРАМНИЦЬ ю 
NEW YORK — 1654 Second Avenue (85-86 Sts ) TR 9-3047 
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Коломию. Рогатинщину, 
Снятинщину. He маємо ві-
сток про Перемитимў. 

Мгр Марія Дупляк по-
дала вістку про моногра-
фію ..Лемківщнна". напи-
сану проф. Б. Струмінсь-
ким. Праця в друку, це два 
томи Записок НТШ. і вийде 
до кінця цього року. Дру-
карня „Компютопрінт" 

Інж. Нестор Пінковський 
звітував про Бережанщнну. 
Комітет збирає матеріяли 
до другого тому. Йдеться 
головно про решту сіл. не-
описаних у першому томі. 
Серед них визначається с. 
Конюхи, чи не найбільше в 
Галичині (4,000 мешканців), 
замітне історичними факта-
ми. Скарбник комітету — 
П. Рак, член управи — 
Юзенів. Мирослав Шміґсль 
звітував ўпро Рогатинщину 
замість неприсутнього го-
лови д-ра Олега Кудрика. 
який замінив місце хворого 
голови Романа Крупки. Ма 
теріяли зібрані, редагує Уля 
на Старосольська, яка до-
повнила звіт попередника, 
описуючи славне минуле 
Рогатина й околиці, його 
визначні постаті. Ред. Шмі-
гель додав, що комітет за-
плянував видати збірник 
про ДП табір Зоммеказерне 
в Авгсбурзі (редактор проф. 
Дмитро Штогрин). 

Мгр Іван Базарко звіту-
вав про комітет ‚‚Надбузька 
Земля", який видав уже 1-ий 
том під тією ж назвою. Мн-
нулого року звітував рсдак-
тор мгр Микола Мартн-
нюк. І. Базарко подав деякі 
дані про комітет, що начи-
сляє 640 членів, дотепер 
зібрано 87,000 дол. Готу-
ють матеріяли до другого 
тому, допомагають гол. 
редакторові Рахманний і 
Олійник. Репрезентантом 
на Каналу с Володимир 
Макарк. автор пінних спо-
гадів. 

Свстахія Міляиич звітува 
ла про СтрнПський збірник, 
який охоплюѓ 4 повіти. За-
тримка видання збірника 
спричинена недугою рсдак-
торки мгр Ірини Пелсись-
кої. Редакцію персняв мгр 
Баб'як. викінчив рсдагува-
ння і книжка с в друку. Е. 
Міляннч відмітила, що дум 
ќу видавати регіональні 
збірники піддав д-р Євген 
Юлій Пеленський т е перед 
Другою світовою війною 

Ольга Соьсвинька згада-
ла про збірник ..Чортківсь-
ка округа", що охоплюѓ 
чотири повіти. Він викона-
ннн точно на основі дже-
рельних і мемуарних ма-
теріялів Уже майже внпро-
ланнн. 

Оксана Луцька звітувала 
про Станиславівщину. Пер-
шнн том виданий за рсдак-
цігю Богдана Кравцсва маг 
характер історичного, гео-
графічного, культурного 
змісту Другий том. зреда-
гований д-ром Миколою 
Климншиним, маг харак-
тср мемуарний. Тут пода-
ннй індекс обох томів і ма-
ии. Готують третій том під 
редакціѓю О. Зінкевича з 
тематикою .‚Станнславівці 
в діясиорі" 

Д-р Роман Мнколагвич 
доповідав про потребу іа-
снувати комітет міста Льво 
ва й околиці. Редактори 
двох томів уже намічені. 

В Лев звітував про збір-
ник „Комарно й Рудќи та 
околиця", виданий у 1987 
році Матеріяли до збір-
ника іібрав уродженець Ко-
марна л-р Осип Утрнско. 
тамошній адвокат і куль-
турннн діяч регіону між 
двома війнами. Після його 
смертн редакцію перебрав 
В Лев, якого рід виволить-
ся з Комарна. 

Петро Рак написав пра-
пю про його родинне село 
Біте в Бережанах Тому що 

цс село було напів польське, 
українським мешканцям до 
водилося безустанно боро-
тися проти польських за-
зіхань і переслідувань. 

Збірник про Регенсбург 
— таборовий збірник — дав 
гарний приклад. Готують 
збірник про Ляндсгут (О. 
Луцька) Д-р Ценко запро-
понував проголосити апель 
у часописі до колишніх табо-
рян ДП. щоб хтось написав 
загальний огляд життя й 
діяльности в таборах. Це 
дасть спонуку до видавання 
збірників . Д-р Ценко запро 
понував гонорар за таку 
працю 1,000 дол. 

Видавництво Літопису 
ЎПА звернулося до регіо-
нальних комітетів, щоб во-
ни в своїх збірниках писали 
про дії ЎПА. Майже в кож-
ному збірнику є згадки про 
ЎПА. Одначе пишеться їх 
обережно, щоб не наразн-
ти на переслідування рідню 
в рідному краю. 

Дискусія над звітами від-
бувалася під час звітувань. 

Мгр Володимир Лесняку 
листі д о конференції К Р Д П 
вітав її учасників. Він маг 
шематизми галицької ме-
трополії. якими може слу-
житн для користання per. 
комітетів. Пропонує конеч-
но видати історію коросня-
нського деканату, з якого 
вийшли заслужені діячі 
культури. Він мас. матерія` 
ли. 

Вѓод. 1:30закрито конфе-
ренпію. Пре де ід ник подя-
кував учасникам за участь і 
активізацію в плянах і по-
становах 

В. Л. 
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1-2 кімнати в Ню Джерзі її 
(доїзд поїздом до Гобокен) І 
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BUSINESS SERVICE G 

ГРОШІ ДО CCCP 
1 РУБЕЛЬ 

В К Л Ю Ч А Є ВСЕ 

$2.00 
;Випю`мк( д о с т а м і івбсіпвчемии) 
(МініМИПкМС М М І Л ( И Ш — 10 рув ) 
ЦШи ІІЙЛСаіДЛОТк нмиішншиу кур-
соя іиоїеипоі и л ю т я І підлягають 
будь-юсмм оподаткуааммам і і и і к і н 

що мошутк статися до в(гуч#няя 

ОФІЦІЙНІ ПЕРЕКАЗИ 
ВСІ ПЛАТНОСТІ ПОВНІСТЮ 

ГАРАНТОВАНІ 
ВАМ ПОСИЛАЄТЬСЯ РОЗПИСКА 

ЛІЦЕНЗОВАНІ І ЗАБЕЗПЕЧЕНІ 
ЗАПОРУКОЮ 

GRAMERCY 
SHIPPING. INC. 

І 744 Broad Street 
І Newark. N.J. 07102 
j ht У94 7 

Р І З Н Е ф 

ПАМ'ЯТНИКИ 
і різних Гранітів, ств іимо на 
цвинтарні са Андрія в Бовид 
Бруку са Духа а Гемптомбур-

ґу. та Інших 
В ІДОМА С О Л І Д Н А 

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 Y 11208 
Tel.: (718) 277-2332 

Відкрито кожного дня. а субо-
ту акпкзчио. аід 9 5 по пол . а 

неділю від 'ТО 4 по пол 
На бажання і для вигоди кліеи-
тів радо заїдемо 'до Вашого 
дому І проектами ft порадами 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

НЕДІЛЯ, 
22-го ЛИСТОПАДА 1М7 р. 

Рочестер, Н. й. Міся'чні збори 
217-го Відд'. УНС ім. св. Йоса-
фата о ѓод. 2-ій по пол. в 
приміщенні церкви св. Йосафа-
та. Проситься чл. прибути на 
означений час на збори. Тому, 
що залишився ще тільки один 
місяць ДО к інця 1987 р. 
проситься прибути і вирівняти 
з а л е г л і в к л а д к и . — С т . 
Приймак, секр. 

‡ 
В І Д І Й Ш Л И 

Џ ВІД НАС і 

ФЕДІР ЗАРІЧНИЙ, член 
УНС Відд. 146-го Ьл. Івана 
Франка у Воррсні, Миш., по-
мер 8-го вересня 1987 року на 
63-му році життя. Нар. 5-го 
серпня 1924 року в селі Куліш-
ці, пов. Чернівці, Україна. 
Членом УНС став 1972 року. 
Залишив у смутку дружину 
Валентин), дочку Лідію, сина 
Валентина з дружиною Хрис-
тею, внучку Роз-Енн та даль-
шу родину на Україні. Похо-
рон відбувся 10-го вересня 1987 
року на цвинтарі Вудловн в 
Дітройті, Миш. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Гр. Корб'як. секр. 

МИКОЛА ДЕРЕВЛЯНИЙ, 
член УНС Відт. 460-го в Лон-
доні, Онт . Канада, помер 29-
го липня 1987 року на 84-му 
році життя. Нар. 1903 року в 
с,елі Граплич, Перемишль, Ук-
раїна. Членом УНС став 1953 
роцу. Залишив у смутку дру-
жину Катерину і дітей: Олю, 
Стефка, Марусю, Петруна, 
Андрійка і Михайла і 16 вну-
ків. Похорон відбувся 31-го 
липня 1987 року на цвинтарі са. 
Петра в Лондоні, Онт., Кана-

Вічна Иом^ Пам'ять! 

Секретар 

ВАСИЛЬ МАКСИМІВ, член 
УНС Відт. 379-го ім. св. Юрія в 

. Чикаго, Ілл., помер 19-го жов-
тня 1987 року на 61-му році 
життя. Нар. 23-го лютого 1926 
року в Челелі, Броди, Україна. 
Залишив у смутку сина Івана 
Олексу і Михайла; дочок — 
Анну Гол лан і Любу, внучку 
Надю Голлан, братів і сестер в 
Україні та дальшу родину. 
Похорон відбувся 22-го жовт-
ня 1987 року на цвинтарі св. 
Миколая в Чикаго, Ілл. 

Вічна ЙОМУ Пам'ять! 

Василь Семків, секр. 

' ` "^ i lPAtTMlMf ttea.1 
26 First Avenue 

New York. N.Y. 10009 
Tel : (212) 473-3550 

НА СВЯТА: ВЕЛИКИЙ ВИБІР 
ДАРУНКІВ - кераміка, різьба, 
вишивки, карточки. 

НА ПРОДАЖ 

Як не пюбити бджілки - Божі 
мушки, коли еоми такі добрі, що сво-
іми продуктами поліпшують здоро 

'в'и людей Мудрі люди ие купують І 
радять другий купувати 

Інженер в Чикаго, що створив 50-
тисячний фонд М Грушевського. 
вже три рази замовляв всі 

БДЖОЛЯНІ ПРОДУКТИ. 
Ціна за всі бджоляні продукти 22 

доп Як жочете в додатку бджоляне 
молочко з тулепо медом додайте 
ще S6 00 разом $28 00 Все не діста-
ивтв з поясненням Пишіть 

MYRON SURMACH 
169 West Saddle River Road 

Saddle River N J 07453 

FUNERAL DIRECTORS -

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
n BRONX BROOKLYN 

NEW YORK .ОКОЛИЦРХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

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

(212)674-2568 

213 

SENK0 
FUNERAL HOME 
Bedford Ave . Brooklyn, NY 

(21?) 388 4416 or (5164 481-7460 

89 F 

HEMPSTEAD 
FUNERAL HOME 

eninsulj Blvd Hempiteid 
24 HOURS A DAY 
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