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НІМЕЦЬКА ПРЕСА ЗНОВУ ПИШЕ 
ПРО ВЕЛИКИЙ ГОЛОД 

Джерзі Ситі. Н. Дж. (О. 
К.). — У виданні , ‚Франк-
фурт Альгемайне Цайтунг" 
з суботи, 9-го квітня ц.р., 
появилася на цілу сторінку 
у відділі „Сучасність" виїм-
ки із зізнань німецьких дип-
ломатів про Великий голод 
в Україні у 1932-33 років, як 
також фрагменти із звіту-
вання міністерства закор-
донних справ Німеччини. 

На передовому місці вели 
кої сторінки невідома досі 
світлина із здачі збіжжя 
селянами в Україні у 1931 
році із загальним заголов-
ком до сторінки: „Немає 
людей, що могли б похова-
ти трупів", під яким знахо-
диться таке пояснення: „Ма 
ло с відомо про величину 
та причину.голоду. що його 
терпіли мешканці СССР в 
тридцятих роках. Численні 
інформації, що їх посилали 
до міністерства закордон-
них справ німецькі диплома 
ти з України говорять од-
нак про це дуже виразно. 
Вони подають дані про му-
ки та число жертв голоду і 
про пляновий злочин відпо-
відальних партійних чин-
ників СССР. Внизу подаємо 
витяги із тих зві? і̀в з років 
1930 до 1933. 

На сторінці знаходяться 
інформації генерального 
німецького консула в Харко 
ві, інформації німецького 
посольства в Ризі на підста-
ві звіту лотишського посла 
в Москві,"звіт знавця ріль-
ничих справ німецької ам-
басади в Москві, звіт гене-
рального консула Німеччи-
ни в Харкові з 1933 року. 
Останній у своєму світі вн-
разно лише: „Голод приніс 
в Україну мільйони жертв 
серед селянського населен-
ня. На підставі тайно пода-
ного звітування з урядових 
кіл число жертв є сім міль-
йонів і Ця кількість не є 
перебільшена, а це значить, 
що від голоду померла Іў'4 
селянського населення Ук-
раїни, що в порівнянні з 
жертвами світової війни 
становить застрашуюче чис 

ло. Ті, що залишилися є 
виголодЖені і надто хворі, 
щоб виконувати важку пра-
цю на ріллі. Серед населен-
ня панує переконання, що 
уряд СССР, хоч нс.викли-
кав того голоду зумисно. 
але пляново використав 
його для своїх цілей і для 
зломання спротивў проти 
колективізації сільських ѓос 
подарств. 

На закінчення того ново-
го матсріялу. що ного опуб 
лікував тепер широкопочит 
НИЙ В ЕврОПІ НІМСПЬКИЙ lilt)-
денник, подано ще таке по-, 
яснсння: „Вичерпна доку-
ментація про голод в Укра-
їні появиться тими днями у 
видавництві Гельмут Вільд, 
Соннебіль, видана д-ром Д. 
Злепком. істориком україн-
ського походження и. и. 
„Український голод-голо-
кост — промовчане народо-
вбивство Сталіна в роках 
1932-33, жертвою якого впа 
ло сім мільйонів укранїсь-
ких селян, в дзеркалі тайно 
захованих актів, німецького 
міністерства закордонних 
справ" (290 сторінок, ціна у 
передплаті 32 нім. марок у 
продажу в книгарнях — 40 
нім. марок). ' 

Д-Р М. КЛЯЧКХ) НА 
СЕСІЇ ВОЄННОГО 

КОЛЕДЖУ 

Нюпорт, Р.1. — Тут у 
приміщеннях Воєнного ко-
леджу морської фльоти від-
буватимсться 21-22-го квіт-
ия ц.р. 114-ий річний з'їзд 
Американського інституту 
морської фльоти. Одною 
із точок цього з'їзду на ран-
ній сесії від ѓод. 10-ої до 
! 1:30 ранку п. н. „Автори в 
центрі уваги" буде виступ 
д-р Марії Клячко, авторки 
біографії п.н. „Адмірал Віл-
ліям Шепартд Бенсон: керів-
ник дій морської фльоти". 
М.Клячко, як і інші автори 
на цій сесії говоритиме про 
тс. як дійшло до написання 
цієї книги. 

„Думка" влаштовує вечірку 
напередодні виїзду до Европи 

Ню Йорќ. --Тут у суботу 
23-го квітня, ц.р., о год. 6-ій 
вечора в залі Українського 
Народного Дому. 140-142 
Друга авеню, хор „Думка", 
напередодні виїзду до Евро-
пи, влаштовує вечір пісні та 
гумору з вечерою і музикою 
до танців. 

Програма вечора вклю-
чатиме перший виступ в 
Ню Йорќу, відомих мист-
ців-гумористів з України 
Зіновія і Анни Маринців. 
Вступ 40 дол., одяг вечірній, 
а столи слід замовляти в 
членів xopv М. Кулинича 
(718)672-9344, або І. Раков-
ського (212) 796-7692. 

Як відомо, хор „Думка" 
виїжджає до Европи, де вис-
тупами в Англії. Німеччині і 
Франції, збагатить запляно 

ваш там урочисті святку-
вання Тисячоліття Христи-
янства в Україні. Це пов'я-
зане з великими коштами і 
тому хор розраховує на 
підтримку громади. 

ДОПОВІДЬ 
Р. БОРКОВ( ЬКОГ() 

Ню Йорќ. — Наукове То-
вариство ім. Шевченка вла-
штовус в суботу. 23-го квіт-
ня ц.р., о год. 5-ій по полуд-
ні, у власному будинку. 63 
Четверта авеню, між 9 і 10-
ою вулицями, вечірку з до-
повіддю Романа Борковсь-
кого на тему: Синтеза двох 
світоглядів в „Поученні Мо 
номаха дітям". 

Ансамбль ‚Мова" концертом 
вшанує В. Барвінського 

Ню Йорќ. — Тут в неді-
лю, 24-го квітня ц.р., о год. 
5:30 по полудні в примі--
щеннях Українського 1нс-
титуту Америки. 2 Схід 79-
та вулиияі, відбудеться спс-
ціяльний концерт ансамб-
лю „Нова" для вшанування 
100-ліття з дня народження 
українського композитора 
Василя Барвінського. 

Камерний ансамбль „Но-
ва" виконає композиції В. 
Барвінського. Й. Гайдена і 
А. Дворжака. Участь бс-
руть: скрипаль — Дора Сі-
тон, скрнпка-альт - Кріс-
тін Самсон, челіст ЕрікФрі-
длсндер і піясністка Лариса 
Крупа. Пропоновані датќи 
— 10 дол., а для пенсіоне-
рів — 6 дод. За точнішими 
інформаціями слід телефо-
нувати до УІА на число: 
(212) 288-8660 або до Л. 
Крупи (212) 260-3891. 

Останній концерт цього 
сезону камерний ансамбль 
„Нова" дасть у п'ятницю, 
29-го квітня ц.р., о ѓод. 8-ій 
вечора в церкві Успення, 91 

Мейпл авеню, у Моррістав-
ні. Н. Дж. Програма кониер 
ту складатиметься з творів 
Гайдена, Равеля і Дворжа-
ка. Пропоновані датки всіў 
пу — 5 дол. За точнішими 
інформаціями слід звсрта-
тись до церкви на число 
(201) 539-2141 або ло Л. 
Крупи (201) 539-4937. 

ВИСТАВКА 
Л. ГУЦАЛЮКА 

В ЧИКАГО 
Чикаго (Ома). Захода-

ми 12-го Відділу Українсь-
кого Золотого Хреста тут 
відбудеться ретроспектив-
на виставка картин Любос-
лава ГуїТалюка. Виставка 
відбудеться в приміщеннях 
Дому Сеньйорів. 2355 В. 
Чикаго аве., Відкриття в 
п'ятницю. 29-го квітня о 
ѓод. 7:30 вечора. Виставка 
буде тривати до неділі, 1-ю 
травня. Відвідувати можна 
від год. 9-ої вранці до 7-ої 
вечора. Слово про мистци 
виголосить проф. Богдан 
Рубчак. 

СТВЕРДЖЕННЯ І ЗАКЛИК 
ГОЛОВНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

УК'РАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 
Головна Контрольна Комісія Українського На-

родного Союзу в складі: алв. Нестор Олесницький, 
інж. Анатолій Дорошенко. С'тепан Гавриш, о.прото-
пресвітер Степан Біляк і Леонід Філь. виконуючи свої 
статутові обов'язки, перевели в часі від 23-го до 25-го 
березня J988 року повну перевірку діловодства і 
організаційного стану цієї найбільшої іі найстаршої 
української установи у вільному світі. Також провіре-
но стан видавництва, відпочинкової оселі Союзівки 
та Української Національної Корпорації Дому. 

У висліді згаданої перевірки Головна Контрольна 
Комісія стверджує наступне: 

1. Український Народний Союз у 93-му році свого 
існування продовжував традицію відданої служби 
своїм членам, своїй громаді, збагачуючи їхні надбан-
ня своєю багатогранною активністю. 

2. Майно Українського Народного Союзу в 
звітовому році збільшилося на і'мпозантну суму. 
3,298,437 дол., а в цілості манно Союзу на день 31-го 
грудня 1987 року виносило 60,552.229 дол. Згадані 
цифри вказують, що фінансова господарка УНСою-
зу є стабільна. 

3. Український Народний Союз, помнмо різних 
акцій, в звітовому ропі мав придбаних лише 1.352 
нових членів, забезпечених на загальну сум'у 8.636, 
500 дол. Пересічна сума забезпечення індивідуально-
го члена перевищила 6,000 дол. Придбання поданого 
числа нових членів — це заслуга у великій мірі 
невтомних відділових секретарів. 

4. Рекорловий відділ Українського Народного 
Союзу провадив багатогранну працю, а саме впрова-
днв нові кляси. змодернізував дотеперішні забезпе-
ченеві пляни і тим самим зменшив вклалќи для 
новопридбаних членів на основі нових таблиць смертно 
сти з 1980 року. Зробив значний поступ у компютори-
запії діловодства та працює дальше над більшим 
використанням нової компюторської системи. 
Також Рекорловий відділ вів широкозакроєну 
кореспонденцію із секретарями відділів, відновідаю-
чи вчасно на їхні листи, даючи тим їм взірцеву 
обслугу та повну забезпеченеву службу членам. Слід 
згадати, шо ВІДДІЛ цей справно полагоджував справи 
видачі нових грамот забезпечення, оформлювання 
всіх змін на грамотах і виготовдювання звітів та 
протоколів. 

5. Українська Національна Корпорація Дому 
УНСоюзу виказала поважні приходи з винайму 
приміщень, які постійно зростаќѓть; В 1987 році сума 
приходів з чиншів виносила 3,200,517 дол. Корпора-
ція виплатила УН Союзові 2,060.000 ДОЛ. за відсотки 
від позички. На день 31-го грудня 1987 року позичка 
ЎЃЃСоюзу для корпорації виносила 5,925,000 доя.`, а 
позичка від членів на боргові зобов'язання виносила 
7.633.578 дол. В цьому часі виплачено членам 
відсотки від боргових зобов'язань на суму 542,750 
дол. 

6. Відпочннкова оселя УНСоюзу Союзівка дальше 
сповняє успішно ролю українського культурного 
центру, де виступають наші найкращі мистецькі 
сили. Але щоби Союзівка була більш атрактивною 
для української молоді та професіоналістів Головна 
Контрольна Комісія рекомендує Екзекугиві змодср-
нізувати оселю, побудувавши нові догідні приміщсн-
ня для членів Союзу та української громади. 

7. Видання УНСоюзу: Головна Контрольна 
Комісія закликає все членство Украї'нського Народ-
ного Союзу та українську громаду допомогти 
збільшити число чнтачів-передплатників єдиного 
українського щоденника у вільному світі „Свободи", 
англомовного „Українського Тижневика" та днтячо-
го журналу ..Веселка".' 

З нагоди світлих річниць союзових видань, а саме 
— 95-ліття ..Свободи". 55-ліття „Українського 
Тижневика" і 45-лІття дитячого журналу „Веселка" 
рекомендовано ввести Д$ЯьШІ технічні поліпшення 
цих видань У'НСоюзу. X 

Закликаємо звернути особливу увагу на дитячий 
журнал „Веселку'', через збільшення його тиражу, щоб 
тим самим якнайдовше плекати в новому поколінні 
українську мову, культуру та лтобов до всього 
українського. , X 

(Закінчений на crop. 3) 

В. Мороз доповідатиме в громадах 
східнього побережжя 

Джерзі Ситі. Н. Дж. -
Від п'ятниці 22-го квітня до 
вівтірка 26-го квітня ц.р. 
Валентин Мороз виголо-
сить ряд доповідей в околн-
цях східнього побережжя 
ЗСА. 

Доповідь на тему: „Ґлас-
ность — горбачовшина й 
українські шанси" він ви-
голосить в Українському 
Народному Домі в Ірвінгто 
ні, Н. Дж.. у п'ятницю. 22-го 
квітня ц.р., о ѓод. 7:30 вечо-
ра. Ця сама доповідь буде 
виголошена в залі церкви 
св. Миколая у Відміні тоні, 
Дел., у понеділок. 25-го 
квітня о год. 7:30 вечора. 

Доповідь п.н. „Тнсячоліт 

тя нашого християнства -
Що далі?" буде виголошена 
в українській православній 
церкві в Ню Гейвені. Коїш. 
в суботу, 23-го квітня, о гол. 
7-ій вечора. Ця доповідь 
буде виголошена також на 
Філії У ЌУ у Філядельфії.і в 
Елкінс Парку, Па., у вівто-
рок. 26-го квітня, о год. 7:30 
вечора. 

Доповідь про „Справч. 
без якої не втримаємося 
(проект століття") В. Мо 
роз виголосить в Українсь-
кому Спортовому Кдюбі 
в Ню Йорќу в неділю. 24-го 
квітня, о год. 2-ій по полуд-
ні. 

Появилась книжка Б. Остап юка 
„Відгомін минулого" 

Маямі, Фла." Минуло-
го року,тне перед смертю її 
автора Богдана Остап'юка, 
який помер 11-го січня ц.р.. 
вийшла ііого 220-сторіико-
ва внижка п.н. „Відгомін 
минулого" (Історичні нари-
си. визначні письменники, 
мисѓці, науковці, відзначен-
ия національних, наукових 
ювілеїв з недавномннулою. 
спогади). 

Книжка ця. як па це вка-
^ зус її підзаголовок - ' це ряд 

стаѓтей із перекрою життя 
української спільноти — 

передвоєнного часу в У'ќрн` 
іні. чн тут на поселенні. 
Часто 'ці статті іідюсіру-
ють світлини. Передмова 
до цієї книжки — д-р Анни 
Вдасенко-Бойцун. 

У 1985 році ви ціла кннж-
ка Б. Остап'юка п. н. „Дав-
ній Тернопіль", у якій ангор 
передає історію культурно-
і о життя української грома-
дн цього міста. Був він теж 
автором численних статѓей 
у „Свободі", здебільшого 
на літературні теми. 

ПОВСТАНЦІ АФГАНІСТАНУ 
ВІДКИДАЮТЬ ДОГОВІР 

Пешавар. Пакістан. -
75.000 борців за свободу 
Афганістану - заповнили у 
суботу. 16-го квітня, фут-
больний стадіон у Пешава-
рі. місті, де скониснірова-
ііі штаби опору, і підтрима-
лн своїх лідерів, які оголо-
си.ти. шо боротьба засвобо-
ду країни буде иродовжува-
тнся доти, доки при. владі 
перебуває комуністична хун 
та. 

До мікрофона, ВСТЛНОІІ-
лсноѓо на трибуні в цемхрі 
стадіону. один за одним 
підходили лідери кожної із 
семи повстанських груп і 
оголошували, що вони не 
погоджуються з мирним 
договором, підписаним ми-
ну.того четверга у. Женеві 
представниками ЗСА. СС-
СР, Пакістанў і кабульсько-
го режиму Договір иеред-
бачає.виведення совѓтських 
окупаційних війську Афгані 
стану. Виведення повинно 
початися 15-го і рання. 

..Ми будемо продовжува-
ти боротьбу до того часу, 
поки в країні не залишиться 
ні один окупант і поки вла-

via належить $радникамсво-
го народу". заявив, тер-
гаючись до зібраних Ахмед 
Шах. які}й очолюѓ створе -
ний муджаіедінами уряд в 
екзилі. Ми залишимо 
Пакістан і почнемо здійсню 
вати керівництво повстан-

ським рухом у самому Аф-
гапістані". 

Гульбаддін Геќма і іяр. 
керівник СПІЛКИ СІМОХ иов-
станських груп, сказав, шо 
як лише втікачі почують, 
шо життя в Афганістані 
стало безпечним, вони ио-
вернуться на батьківщину, 
Тепер в Пакістаиі та Ірані 
перебуває 5 мільйонів аф-
ганпів. які втекли від оку-
пантів і комуністичногоуря 
ду. Ґ. Гекматінр сказав; шо 

.-рсі кЬрівники комуністичної 
партії будуть суджені ре.іі-
гійним судом: ..Воші новіш-
ні відповісти за свої здочн-
ии і за співпрацю з норо 
том". 

Як повідомляє газета 
..Ню Иорк Тайме", місія 
Ірану приООН розионсю-
дида заяву міиісіерства за-
кордонних справ своѓї краї-
Ні! про невизнання підииса-
ного в Женеві договору. 
Іран заявив. ЩО як допома-
іав зброєю афганським иов 
сліпням, так і буде помага-
ти далі. 
L^IpaH і керівники повстан-
шв іювторюва.іи і повторю 
ють. шо не можна визнати 
угоду, не підписану муджа-
гедінами. 

..Угода в Женеві лише 
узаконюѓ некомпетентний і 
незаконний кабульський ре-
жн.м". говориться в іаяні 
міністерства закордонних 
справ Ірану. 

У CBIJTI 

МОВЧАНКА ІЗРАЇЛЬСЬКИХ ЛІДЕРІВ 
ПІДТВЕРДЖУЄ ВБИВСТВО 

ВАЗІРА 

ПРЕДСТАВНИКИ СІМОХ великих американських 
промислових компаній заявили кореспондентам в Москві, 
що вони підписали із Совстським^ Соіозам.-даговір:-про 
економічну співпацюї побудову на території СССР цілого 
ряду промислових підприємств, які продукуватимуть все. 
від печива починаючи і на компюторах кінчаючи. В 
окремій заяві президент Оксндентал петроліюм Ар.манд 
Гаммер говорить про побудову двох великих фабрик 
продукції синтетичних матсріялів. Прелімінарний договір 
був підписаний американськими ісовстськнми представнн 
ками під час візити в СССР великої 400-сотноі американ-
ської торговельної делегації, яку очолював міністер 
торгівлі в Адміністраціїлрезидента Ррналда Рсгена 
Відліям Всріті. Частину випродукованих в СССР товарів 
американські компанії продаватимуть на Заході. Прези-
дснтом нової американсько-совєтської торговельної 
компанії обрано Джеймса Гиффена. який заявив, шо 
новий договір цс не допомога американців для СССР, це 
„чистий бизнес". з якого „ми матимемо корнстні" 

АМЕРИКАНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ корабель .‚Самюе.т 
Робертс" наїхав на міну в Перській затоці у водах 
приблизно 70 миль від Багрейну. Ніхто з моряків не 
загинув, але шістьох моряків треба було перевести до 
шпиталю після поранення. заявив кореспондентам 
представник Департаменту оборони Дан Говард. Міна 
знищила передню частину корабля, вода линула до 
машннового відділу і деякі мотори перестали працювати 
На місце випадку прибули два інші американські кораблі, 
які мали намір рятувати інших моряків і корабель. На 
запит чн корабель може затонути, представник Пентагону 
заперечив таку можливість. 

СОВЄТСЬКЕ ПРЕСОВЕ агентство ТАСС повідомило, 
шо совстські митники затримали у західніх туристів 
відеокасетќи з фільмами ..Рембо". який розказує про 
геройство американського ветерана в'єтнамської війни, і 
іншу касетќу про супер-шпнгуна Джеймса Бонда, а також 
книжки і брошури із „антнсовстськнм змістом". ТАСС 
подає прізваща двох аѓнглійських студентів. Д. Воррос 
мита і Д. Довса, які нібито намагалися переточќу'вати до 
СССР 500 антисовстських видань, а туристка з Бельгії Н. 
Башкатова хотіла „у подарунку" привести цілий идік 
відтинків із західніх газет, які писали про нуклеарну 
катастрофу ў'Чорнобилі. ТАСС говорить і про четвертого 
туриста, прізвища якого не називається, який віз ііадруко-
вані заклики з мет`ою допомогти німцям емігрувати на 
Захід. В інформації агентства Ассонйсйтсд Пресе з Москви 
говориться, що політика .лласносі" і ..перестройки" не 
досягла ще совєтськнх митників, які ЧІПЛЯЮТЬСЯ ДО кожно-
го куска наперу чи книжки, шо їх везуть зі собою туристи 
до СССР.' 

ВІД РОЗРИВУ БОМБИ у жидівському підприємстві в 
І ўріні, Італія, який займався продажеќ) жидівських киш. 
журналів, карточок. фотографій тощо, ніхто фізично не 
потерпів і ніхто не був поранений. Виглядає, кажуть 
кореспонденти, що бомба мала суто антисемітську мету і 
психологічне завдання настрашити жидівських підпрн-
ємців. Після розриву бомбило підприємства потедефону-
вала невідома жінка і вигукнула: ..Хай живе палестинський 
нарід!" Вона повідомила, шо відповідальність за зннщен-
ня підприємства бере на себе ^революційна анархістнчна 
група", організація, про яку досі не було нічого відомо 
Взагалі в Італії ліві екстремісти розвинули антиізраїльсь-
ку і антижидівську кампанію, .пов'язану з подіями на 
окупованих Ізраїлем арабських землях. 

ЕСПАНСЬКИЙ УРЯД. ЩО його очолює соціялістФіліпе 
Ґонзалєз. погодився на видачу дозволу на відкриття трьох 
приватних радіо і телевізійних станцій. Досі усі радіо і 
телевізійні станції буди в руках федерального уряду, або 
ним контрольовані. На підставі нового додатку до закону 
про засоби комунікації говориться, що ані індивідуальні 
особи, ані організації не можуть мати більше, як 25 
відсотків контролі. Також обмежено капіталовкладення 
закордонних компаній чн осіб тільки до 25 відсотків. Уряд 
тепер контролює двома державними телестанціями і 
мабуть боїться приватної конкуренції, коди вводить 
державну контролю і стислі обмеження, кажуть 
спостерігачі. 

Єрусалим; 1 фаїль. Ко-
реснон тент газети ..Ню 
Иорк Іаймс" Джан Кїфнер 
іиформуч v числі з ІК-го 
квітня п.р.. що мовчанка і ис 
бажання ні.піові і.іти на за-
ингаиня кореспоіітентів із-
раїдьських урядових керів-
ників. юкрема нремЧр-мі-
ністра Ѓпаки Шаміра, мініст 
ра іакордонних справ і кс-
рівника Лейбористської пар 
іії Шїмона Перста ѓа інших. 
підтверджу^ здогади, шо 
ирапінники ізраїльської роз 
відки доконали вбивстві) 
найближчого співробітника 
Ясїра Арафата і керівника 
іенсрально{о штабу нара-
міліт.ірннх частин Па.тес-
тииської Визвольної Оріа-
иізаіпї Каліда аль-Вазіра в 
його власному домі в Гуиі-
сі. вбивши перед тим трьох 
охоронців з групи ПВО. 

ПремЧр 1 Ша.мір заявив. 
що він. мовляв.'так як усі 
пересічні громадяни дові-
дався про цей випадок з 
радіо і телевізії: ііого парт-
пер в коаліційному уряді Ш. 
Перез. на настирливі запн-
гаіііія кореспондентів тідь-
ки замахав руками і заявив, 
що ми під теперішню пору 
не магмо 'нічого до сказан-
ня в тій справі; представнн 
ки генерального штабу ар-
мії відмовились від всяких 
коментарів. 

Вміжчасі кореспонденти 
телестанції Кн-Бі-Сі на Бдн-
зькому Сході передали в 
неділю. 17-го квітня, заіадь 
ну радісіі. в 1 іраїді з приво-
лу вбивства Вазіра. а у. Ша-
мір мав заявити у захоилеи-
ні, що він переживав ..за 
свггія ОГоІщів". щоб кот-
рийсь з них не загинув, в пій 
в та лій j иотрібиін акції. Як 
відомо. Вазір був відпові-
дальний за висилку тсро-
ристичних груп до Ізраїля і 

посередньо за іаворуиіення 
на окупованих арабських 
землях у сму'тіѓ Гази ( на 
захі.иіьому берейрікп Йор-
даи. Численні, не іааша-
жрвані у своїх симпатіях то 
жадної із сторін полпичні 
спостерігачі і коресіюн.т'ен-
ТЇІ заниѓўють: ..Яка { різпн-
пя між недержавним і дер-. 
жавшім тероризмом?" В 
тому випадку іідеться про 
виступи иадесшипів в обо` 
ропі власних прав і віднлаі-
них акцій ізраїльійв на оку-
повапих землях і поза кор-
доіїами Ізраїля. 

Про ізраїльську нсзааиіа-
жованість старався псреќо-
натн предсіавииків іасобів . 
масової інформації секрс-
тар кабіиеіу Елінкім Рубеи 
іптаііи. кажучи, що пя проб-
лема навіть не була ирел-
мстом обговорення на засі-
данні кабінету. Однак, не 
зважаючи на запевнення, у 
світі таки поширюються і 
закрііілюсються пепсконан-
ня. шо акцію вбнвсгва Ва іі-
ра. відомого ще під ііссвдо-
німом. як ..Абу Джіга.ґ. 
таки д`оконали працівники 
Мосади, ізраїльської розвід 
ки. і не є очевидним, ніо про 
такі справи не було мови на 
засіданні кабінету. 

Вбивство викликало ши-
рокий розі олос у.світі і иро-
тсстн падес типців не тіьдки 
на окупованих землях, але 
також в Ливані. Тунісі. Йор 
данії, де хоронитимуть Ва-
зіра і де відбудеться нарада 
провідних діячів ПВО. Я. 
Арафат особисто очодюва-
тиме церемонію похоронів і 
керуватиме нарадами. Полі 
`Пічні спостерігачі иобоють 
ються. ЩО у тв'язку З ЦИМ 
вбивством тероризм у світі, 
звернений проти Ізраїля і 
З'єднаних Стенѓів Америки 
значно збільшиться. 

Шеф КҐБ критикує 
„західніх імперіяпістів' 

Москва. - Керівник со-
вгтського КҐБ Віктор Чеб-
ріков. член Політбюра і 
взагалі впливова особа у 
совстській партійній ієрар-
хії. виступнв з критикою 
на адресу .‚західніх імиері-
ялістнчних кіл", головно 
розвідчих центрів і радіос-
ганціЙ. які. мовляв, вже 
віддавна працюють над під-
готовою нсспокоів у деяких 
республіках СССР і їм він 
приписав неспокої у Вірме-
нії. Азербайджані . Казах-
стані і Нагірно-Карабах-

' ській області, назвавши ці. 
акції „ антнсоціядьнимидія-
ми з націоналістичною зак-
раскою". 

Район Нагірного Караба-
ху межус із совстською рес-
публікою Азербайджан, але 
більшість мешканців цієї 
області становлять вірме-
ни. які домагалися п'рнлу-

#.чення цього теренў'до Вір-

менської СССР. З, цього 
приводу там. тобто в Азер-
байджані і Вірменії, а також 
в Нагірному Карабаху, зід-
булись бурхливі заворушен 
ня із понад 200-тисячною 
участю учасників і втручан-
ням війська і збільшених 
відділів міліції. Не дивно, 
що місцеві управителі На-
гірного Карабаху ироголо-
сували більшістю голосів 
прилучити цей район до 
Вірменії і це рішення майже 
одноголосно підтримали 
усі жителі Нагірного Кара-
баху і Вірменії, які у цьому 
випадку, дійсно проявили 
свою національну гордість, 
яку В. Чебріков назвав 
..скрайнім націоналізмом". 

Виступаючи на зібранні 
партійних і громадських 
представників у Чебоксарќ 
місцевості розташованій 
приблизно 350 миль на схід 

(Закінчення на стор. 4) 

В АМЕРИЦІ 
У ВАШІНЃТОНІ СЕНАТ проголосував одноголосно 
$аконопроєкт, щоби видати багато більше фондів як було 
оригінально запдяновано на поборювання наркоманії в 
ЗСА. Одначе це рішення Сенату попало в конфлікт із 
законом, який минулої осені Конгресузтіднив з президент 
том Роналдрм Регеном. що не можна переступати 
узгідненої бюджетної суми. Цього можна уникнути тільки 
тоді, коли ситуація буде визнана Президентом і Кошресо-
вими провідниками як небезпечна для країни. Спонзори 
нього законопроекту сенаторіЃ Денніс ДеКонсіні. демок-
рат з Арізоіїи. і Алфонс Д'Амато, республіканець з Ню 
Йорќу, твердять, що гроші на цю ціль можна придбати із 
посиленого збирання задовжень. 

КОНГРЕСОВІ ДЕМОКРАТИ починають схилятися в 
сторону компромісу з Білим ДОМОМ у справі комерційного 
законопроекту, на який президент Роналд Регсн може 
накласти вето, якщо не зроблять відповідних змін. 
Головною проблемою цього законопроектўе вимога, щоб 
підприємства заздалегідь повідомляли працівників про 
закриття чи масові звільнення з праці. Проти цієї вимоги 
гбстро виступили провідники комерційного світу, заяв-
ляючн. що це становить втручання уряду в торговельні 
справи. 
НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ПОПЕРЕДЖЕННЯ від президен-
га Роналда Регена, що таке рішення не допоможе, а радше 
пошкодить. Сенат все ж таки проголосував накласти 
санкції проти Мехіко, стверджуючи, що ця країна не 
зробила задовільнених зусиль в поборюванні перепачку-
вання наркотиків до ЗСА. Законопроект мусить бути 
також одобрений Палатою Репрезентантів, одначе знавці 
політичних дій Кацітолю твердять, що Президент ніколи 
не погодиться на цю пропозицію. Вміжчасі уряд Мехіко, 
огірчений голосуванням в Сенаті, заявив через свого 
міністра закордонних справ, що .‚ніхто не мас права 
диктувати поведінку суспільств чн урядів". 
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Чи чорний може бути 
президентом ЗСА? 

Очевидно, що може бути. У принципі й 
теорії. Був чорний сенатор є чорний генерал, є 
чорні професори університетів, то чому не міг 
би бути й такий чорний політик — державний 
муж, який став би американським президентом? 
Але у цьому й річ, що він мусів би бути політи-
ком — державним мужем, мати освіту й держав-
ницький досвід, які кваліфікували би його на 
найвищий в Америці пост, — не тільки репрезен-
таційний, але страшенне відповідальний, бо за 
американською Конституц ією президент є 
— водночас прем'єром, складає собі уряд, 
призначає членів Верховного Суду і є головним 
комендантом всіх збройних сил країни. Коли 
президент Джіммі Картер захопився проповідя-
ми чорного духовника та його молодечою енер-
ґією і призначив чорного Ендрю Янґа на амбаса-
дора до Об'єднаних Націй, то швидко виявило-
ся, що зробив погану помилку, бо Янґ дуже 
швидко скомпромітував себе і Картера, заявив-
ши, що 20,000 кубинського війська в Анголі — це 
добра штука, бо те військо . .стабілізувало" 
тамошні відносини. Коли протеґований Карте-
ром Ендрю Янґ ще раз і два висловив подібні 
мудрощг під натиском обуреної громадської 
думки мусив зректися свого посту. 

Чорний може стати американським прези-
дентом, як би мав такі кваліфікації, які перекона-
ли би білих, щоб на нього голосувати. Бо чорне 
населення Америки все ще не перевищує 12-ти 
відсотків і всі ті чорні посадники кількох більших 
і менших міст, які перемогли у виборах, завдячу-
ють свою виЃру тільки частинно голосам одно-
расових виборців, а зрештою голосували на них 
білі. Пропаґатори й борці за права людини в 
Америці є такі вразливі на точці рівности рас, що 
правельно висловився президент Роналд Реґен 
у розмові з журналістами „Люди дотепер не 
перечили поглядам, що їх висловлював у своїй 
виборчій кампанії Джессі Джексон, бо лякалися 
закиду расової дискримінації". А проте цілий 
трагі-фарс кандидатури Джессі Джексона у 
тому, що він не має абсолютно ніяких кваліфіка-
цій на президента Америки, а переконав деяких 
білих'виборців, що голосували за нього у стейті 
Вискансин,-де нема зовсім чорних, що Джессі 
Джексон дородний мужчина, має добру зовніш-
ню ‚.презенцію" і як протестантський проповід-
ник промовляє (здебільшого кричить) плавно і з 
емфазою професійного демагога. Копи його 
один журнапіст спитав: ..Які ваші кваліфікації?" 
Джесс і Джексон відповів: ,,Я маю великий 
життєвий досвід!" Посадник Ню Йорќу Едвард 
Кач мав відвагу сказати правду: „Треба бути 
божевільним, щоб голосувати на Джексона". 
Але, коли лідери чорних у Ню Йорќу обурилися і 
гостро скритикували Кача, закинувши йому 
‚‚расизм", Кач череч день-два вибілював себе: 
‚‚Все ж Джессі Джексон був би кращим прези-
дентом, як Джордж Буш". Можна сумніватися чи 
Едвард Кач. при всій своїй вірності Демократич-
ній партії, вірить у те, що сказав, вивищуючи 
Джексона з його ‚ ‚життєвим досв ідом" над 
Буша, який був вісім років конгресменом, амба-
садором в Об'єднаних Націях, директором Сі-
Ай-Ей. амбасадором у Китаї і від близько восьми 
років віцепрезидентом. 

Кандидатури Джесс і Джексона спершу 
ніхто не брав поважно. Але коли він таки дістав 
делегатів у різних передвиборах, почали диви-
тися на нього, як на того, який на конвенції 
Демократичної партії може відіграти поважну 
ролю, перехипивши терезки у користь того 
кандидата якому він, Джексон, передасть своїх 
делегат`ів. Ясно, що Джексон не має ніяких 
шансів дістати від конвенції признання на 
офіційного кандидата Демократичної, партії. 
Більші шанси має Майкеп Дукакіс. грецького 
роду, якого фінансують грецькі багачі і тоді 
виборці мапи би до вибору губернатора стейту 
Массачусетс Дукакіса чи Джорджа Буша Проро 
кувати в Америці нічого не можна, бож був уже 
такий президент, як із вибором на президента 
Джіммі Картера, який мав акуратно такі самі 
кваліфікації, як їх має Майкел Дукакіс. З канди-
датурою Джексона виринула несподівано ще 
пробпема мурино-жидівських відносин в Аме-
риці. Ню Йорќ є містом найбільшого скупчення і 
чорних і жидів. Вони чомусь — одні одних не 
терплять і приходило вже до великих вуличних 
зударів між тими двома групами. А Джессі 
Джексон приятелював з іншим чорним пропо-
відником, який одверто лаявся проти жидів. Він 
тепер викрикує, що, нема білих ані чорних, нема, 
християн, ані жидів, а є тільки американиі" але 
це пуста демагогія і погана кваліфікація на пре-
зидента ЗСА. 

В одній своїй статті уже 
майже рік тому я писав ,̀ )що 
ситуація у СССР може піти 
в такому напрямку, ..що 
реформи Горбачову не по-
можуть, бо може захнтати-
ся імперіяльна і тоталітар-
на система і прийдуть не 
тільки "лібералізаді.йні' 
зміни, але й цілковита зміна 
в нинішніђ російсько-совст-
ській імперії. Звичайно, як 
було сказано вище, треба 
почекати на дальші події у 
СССР, бо сьогодні ще нічо-
го певного передбачити не 
можна, а тим більше немає 
чого пророкувати". 

За останній'рік події у 
СССР пішли далі, але й 
тепер ще немає чого проро-
кувати. Проте, немає чого і 
мовчати й не обговорювати 
ситуації, яка витворилася і 
витворюється далі в СССР. 
Мусимо пильно слідкувати 
за подіями в СССР, щоб нас 
раптом не заскочили якісь 
дуже важливі, а може й кар-
динальні події. 

Як виглядає, економічні 
чи соціяльні реформи не 
пішли дуже наперед. Тим 
більше немає якихось по-
мітніших змін у національ-
ІІІЙ політиці в СССР. А про-
те Горбачов далі не вгаває у 
своїх заходах, а ще більше 
обіцянках щодо „перебудо-
ви" і „гласности". Він дуже 
активний: робить візити до 
західніх держав, відвідує т. 
зв. сателітні країни, відвідує 

М. Платковський 

ЯК СКІНЧАТЬСЯ РЕФОРМИ 
ГОРБАЧОВА? 

різні міста в СССР і висту-
пас там на всіляких з'їздах 
чи організаційних імпрезах 
з Москви, або деінде. Якби 
Горбачову вдалося більш 
менш мирними засобами 
здійснити програму рс-
форм. затримавши при цьо-
му непорушною комуніс-
тичну систему й російсько` 
совстську імперію та досяг-
нувши на деякий час зами-
рення із Заходом (а він по-
требує цього для своєї внут-
рішньої політики), — тоді 
Горбачов увійшов би до 
історії Росії, як великий і 
найуспішніший після Петра 
Першого державний муж. 

Проте численні знавці 
совстської дійсности і не-
давні підсовєтські емігран-
ти твердять, іцо ера Горба-
чова скінчиться і то навіть 
скінчиться швидко. Опози-
ція в партійній верхівці, но-
вітні сталіністи, КГБ і адмі-
ністративна бюрократія, 
налякана чистками Горба-
чова, приведуть до упадку 
цього останнього. Чи з ним 
станеться те, що з Хрущо-
вим, який спокійно дожив 
до природної смерти, чи 

його навіть заб'ють (нап-
риклад, може... притрапн-
тися якийсь нещасливий 
випадеѓќ) — цс справи не 
міняє. Так чи інакше, але 
ера Горбачова з усіма його 
реформами правдоподібно 
скінчиться і на її місце прнй-
де нова „тверда" політика, 
як за Сталіна і Брежнєва. 
Всіх, хто сьогодні підносив 
голови, а зокрема неросій-
ські національності (прига-
дати треба Казахстан, Вір-
менію і Азербайджан. Бал-
Тійські країни, а також, хоч і 
не зовсім ще сміливі дома-
гання в Україні і в Білсфу-
сії в культурній ділянці) 
будуть репресувати в жорс-
токий спосіб. 
І Та тут приходить велике 
„але". Чи природні зміните 
підсовстському суспільствЃ 
не пішли вже так далеко, що 
„сталіністи" спіткаються із 
потужним спротивом, якщо 
на вулиці вийдуть не сотні, а 
сотйі тисяч демонстрантів. 
Тим більше, якщо цей спро-
тив відбуватиметься не лн-
шс серед неросійських на-
ціональностсй, але й серед 
самих росіян, які не захотять 

втратити Хоч і невеликих 
реформ у ділянці економіч-
ній і соціяльній. Що. як на 
вулиці вийдуть також меш-
канці в самій Москві?... Чи 
не прийде тоді до кінця 
комуністичної системи й 
совстсько-російської імпе-
рй?... ' 

Ясно, що ця остання пер-
спектива була б найбільш 
сприємливою для українсь-
ких самостійників.і собор-
ннків. Та не треба нею за-
надто захоплюватися. Во-
на може стати дійсністю, 
але може не за кілька років, 
а за кілька десятків років. 
Політика Заходу сприяє не 
тільки „миролюбній." полі-
тиці Горбачова, а також 
сприятиме правдоподібно й 
політиці сталіністів. якби 
вони знову прийшли до вла-
ди і якщо вони справді є 
протиставленням політиці 
Горбачова. Якщо вже й те-
пер є такі українські полі-
тнчні кола, які починають 
орієнтуватися на реформи 
Горбачова, припускаючи, 
що вони принесуть полег-
ші і в національних спра-
вах, то це є, на погляд авто-
ра, фатальна помадка. На-
ша політика повинна „орі-
снтуватися" на цілковите 
відірвання від всякої Росії і 
на відновлення вповні суве-
рснної і незалежної україн-
ської держави. Іншого вн-
бору в нас немає! 

У січневих числах като-
лицького тижневика „Теб-
лет" появився цикл стаѓтей 
Джана Тавіса про процес 
вибору єпископів - наслід-
ннків апостолів. Цей скомп-
лікований процес у другій 
фазі с спільним для всіх 
обрядів і тому добре є поз-
наномитися з ним. щоб 
зрозуміти дію відповідаль-
них чинників у иродовжен-
ні місії Церкви, що допома-
гас спасінню людства. 

Вибір кожного єпископа 
під цю пору є канонічним 
правом, зарезервованим на 
спідникові св. Петра — Па-
пі, однак у цьому процесі 
він послуговується трьома 
конгрегаціямн і апостоль-
ськими нунціями (днплома-
тичннми представниками 
Ватнкану). Ці конгрегації є 
Єпископів. Східніх Церков і 
Євангелізаиії людства. 

Розгляньмо тепер самий 
процес: настала потреба 
нового владики — місцеві 
церковні чинники та єпископ-
ські конференції (латинсь-
кого обряду), а в нашій 
Церкві Синоди, споряджу-
ють листу трьох канднда-
гів, так зв. терна. При цьо-
му першому процесі, що 
ним керує ўлатинській Цср-
кві нунцій, свою опінію при-
ватно дають духовні особи і 
миряни та щойно тоді нун-
цій засягає опінії єпископів. 
Тут треба зазначити, що 
цілий процес вибору прохо-
лить у строгій таємниці й 
тому публічне висування 
канлилатів робить їм тільки 
медвежу прислугу, а Церкві 
(Божому людові) кривду. 

Друга фаза вибору насту-
пас. коли нунцій висилає 
зашѓѓийки особам „в позн-
ції знання кандидатів". За-
пнтники є детальними, і — 
крім біографічних і форма-
ційно-с ѓудійних даних, пок-
ривас широку мережу ха-
рактеристнки кандидатів. 

Чи він є льояльним до 
апостольської столиці, чи є 

Юрій Малаховський 

ПРОЦЕС ВИБОРУ ЄПИСКОПІВ 
У КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ 

критичним до Ієрархії, чи 
притримується „магістері-
юм" Церкви і чи пілтрнмує 
вчення про контроль наро-
днн. мужеське свяшенство й 
целібат? 

— #ќа є його моральна 
поведінка, психологічна зба 
лянсованість і резолют-
ність в осуді?" 

— Яка є його настанова 
до Пресвятої Євхаристії, чи 
є добрим проповідником, 
чи неохочо або взагалі не 
слу'х# є св. Сповіді, чи є заці-
кавлений молоддю, чи мас 
ширше зрозуміння Апосто-
лятів, чи має місійну свідо-
мість і візію Церкви в світі? 

— Чи він інтересусться 
проблемою покликань, чи 
знає програму духовних 
студій і формації? 

— Чи він є заінтсресова-
ний у СОЦІАЛЬНИХ пробле-
мах, згідних з навчанням 
Церкви, чи мас здоровий 
погляд на інші релігії, який 
є його політичний напрям, 
особливо в питаннях марк-
сизму? (останнє питання 
стосується кандидатів на 
місійні терени). 

Під оглядом персональ-
ним кандидат повинен ма-
тн ніхн доброти, людянос-
тн та мужеськостн, а під 
адміністративним — запнт-
ннк зосереджується на ініці-
ятивності кандидата й спо-
собі добору відповідних 
дорадників. Важливим є 
також вміння прислухову-
ва̀ тися до інших,пам'ятаю-
чи все. що остаточне рішен-
ня належить до єпископа. 

Листу кандидатів „тср-
ца" можуть їм відіслати. І 
так часом стасться. спеці-
яльио теперішній Пана Іван 
-ПавлоІЇ вимагаєсоліднос-
тн підготовн. В результаті. 

нушш довше и грунтовніше 
псрсвірюють кандидатів. 

Треба згадати, що Слуга 
Божий Митрополит Кир 
Андрей Шептицькнй отри-
мав у 1908 році повновлас-
ті від Папи Пія X на зорга-
нізўвання Апостольських 
Екзархатів на землях під 
московським пануванням. 
Користаючн з нього приві-
лею. Митрополит Кир Анд-
рей, повертаючи з заслання, 
запроторений царським уря 
лом Росії в 1914 році' внсвя-
тив трьох владик. Екзар-
хом України піл Мбсков-
щиною став Преосвяшен-
нин Владика Дмитро Ярем-
ко, екзархом Росії Владика 
Леонід Федоров. а екзар-
хом Волині Владика Иосиф 
Бонян. У новіших часах. 
Митрополит Кир Андрей. 
покликаючнсь на дані йому 
повновласті Папою Пісм X. 
тайно висвятив пізнішого 
Митрополита, Великого Іс-
повідника Кардинала й на-
родом визнаного Патріяр-
ха Кир Йосифа Сліпого. 
Папа Пій XII затвердив цей 
вибір на єннскопа-помічни-
ка з правом наслідства. 

Як бачимо є обставини, в 
яких Церква змушена діяти 
по-гсройськи. шоб забезпе-
чити народи спаснтельним 
служінням. Ѓому сьогодні 
маємо в Україні катакомб-
ну Церкву з І0-ма'тайно 
висвяченими ієрархами. 
Хрнста ради вони працю-
ють ;іля добра людських 
душ. освячують ѓўземне 
життя, провадячи народи, 
що живуть в обставинах 
перших християн. 

Важливо тут підкреслн-
тн. шо східні патріярхальні 
Церкви, а Українська Като-
лицька Церква с офіційно 

патріярхальною. (шо иід-
креслив останньосам Папа) 
мають право вибирати на 
своїх синодах єлискоиів. 
оѓднак суха буква закону 
канонічного права, обме-
жус цей привілей до так 
званої иатріярхальної тери-
торіі. Погляньмо на Декрет 
про Східні Католицькі Цер-
кви: (Про східніх патріяр-
хів). 

Параграф 9-ий... Патрі-
ярхи разом із своїми Сино-
дами становлять вишу інс-
танцію д;ія всякого роду 
справ патріярхату, включ-
но з правом створення но-
BiLX єпархій та іменування 
єпископів свого обряду в 
межах патріярхальної тери-
торії, із застереженням неві-
домого лрава. _Нимськасо-
Первоієрарха інтсрвенію-
ватн в поодиноких внпад-
ках. 

Параграф 10-ин. Ге. шо є 
сказано про патріярхів. є 
теж важливе, шо стосується 
приписів права іі про верхов-
них архнєпископів. що сго-
ять на чолі якоїсь пооднно-
кої Церкви або обряду. 

Як нам відомо, новий 
кодекс східнього канонічно-
ѓо права має бути готовим у 
наступному році. Ось подає-
мо т%т думки визначного 
каноніста. члена Кодифіка-
ційноі Комісії Східнього 
Церковного Права о. д-ра 
Ізилора Патрила, Протоар-
химандрнта ЧСВВ: В 
останніх роках церковну 
ієрархію дістали в західніх 
країнах також інші східні 
Церкви, і вони також стали 
перед цією самою проблс-
мою та почали висловлюва 
ти таке ж саме бажання, 
щоб їх в якийсь спосіб по-
в'язати, щоб вони всі разом 
могли творити одну Церк-
ву". 

А відносно нашої Церк-
вн. він стверджл'є: коли 
там (на Заході) постали не 

(Закінчення на crop. 4) 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 
Тадеуш Качинськии 

Поєднання у музиці 
Загально говориться, що 

музика це сильний духо-
вий чинник, бо вона в'яже 
народи, є для них спільною 
мовою, а притому внліко-
вус нерви, злагіднює обичаї 
і т. п. У практиці буває 
часами інакше, хоч назагал 
буває так. бо. наприклад, у 
часі слухання концертів, де 
збираються люди різних 
національностей з різними 
їхніми мовами, цей концерт 
стасться спільним для всіх, 
бо тут діє чинник, який є 
спільною духо'вою мовою 
для всіх, без огляду на це. 
які є слухачі й якими мова-
ми говорять. 

У часі останніх вакацій на 
Мазурах, одного вечора, 
почув я при ватрі німецькі й 
польські пісні, шоїх наиере-
міну співала група молоді. 
Зацікавлений тим. прнсту-
пнв я ближче і довідався, що 
це спільний вакаційний та-
бір поляків і німців, Здиво-
ваний тим. подумав я собі: 
чи не є це гарнѓій приклад на 
вияв християнської любови 
до ближнього, який недав-
но тому був ворогом. 

Подібні враження мав я 
кілька днів тому в церкві 
ОО. Василіян у Варшаві, в 
часі концерту Українського 
Молодіжного Камерально-
го хору. Бож і з українцями, 
ми поляки, не жили в згоді в 
минулому, а в деяких часах 
і боролись один з одним за 
землі й міста, які ми й вони 
вважали за свої. Бували речі 
й багато страшніші про які 
нелегко забути, хоч про них 
треба знати, щоб над ними 
уболівати і собі взаємно 
обіцяти, що вони вже бгль-
ше не повторяться. Щоб од-
нак, це зробити, треба нам 
із собою зустрічатись, а 
найкраще при музиці, яка є 
найкращим засобом до по-
єднання. 

Така зустріч українців, 
що проживають у Польщі, 
й поляків відбулася в укра-
їнській церкві ОО. Васнлі-
ян у Варшаві, що вже сама, 
як—святиня, є найкращим 
місцем для польсько-укра-
їнськнх зуетрічів та посдна-
ння. Наріжний камінь дл#` 
цієї церкви поклав останній 
польський король, проект 
будови зробив автор пала-
цу „Лазснкі" Домінік Мер-
ліні, а прикрасив стіни церк-
вн імпозантними, високо-
мистецьким образами Фран -
цішек Смуглєвіч. Тому то 
розбиту нерќву в часі німе` 
цької облоги польський 
уряд відбудував, як історич-
ну архітектурну пам'ятку. 
Господарями иісї нерќви, з 
прибічннмн монастирськи-
ми забудуваннями, від са-
мого початку (з перервою у 
часі поділу Польщі) є гре-
ко-католицькі ОО. Васйлія-
ни. 

У цій церкві відбувся не-
забутнін концерх релігійної 
музики, враз із показом 
вибраних зразків і народної 
музики. Вступне слово й 
Коментарі до точок програ-
мн виголосив настоятель 
монастиря о. Йосафат Ро-
маннк по-українськи і ио-
польськи. згадуючи при цьо-
му і про 1000-ліття Хрищен-
ня Руси-України. Згадав 
про тиждень молитов за 

і з`сдинення християн ди-

ригент хору Ярослав По-
лянський перед першою за-
співною точкою програми 
„Отче наш" (в аранжменті 
Дмитра Котка). Дальшими 
точками першої частини 
програми були співані в 
східніх церквах твори Д. 
Бортнянського (хорал), твір 
анонімного автора з XVI 
століття, А. Веделя,.Покая-
ніс", а на' закінчення „Під 
Твою милість". 

Хоч не перший раз мав я 
нагоду слухати СІИВІВ ЦЬОГО 
хору. то. однак, продукція-
ми його і тим разом був я 
захоплений і з подивом зас-
кочений. Я був заскоченнй 
цим. що хор цей складався 
лише з 22-ох дівчат і одно-
го хл )гшя. Хор чисельно 
скромний і здавалося бубо-
гий під оглядом вокальної 
кольористиќй (бож самі 
дівчата), то однак звучав 
так багато й насичено, як 
симфонічна оркестра. Ди-
вус він слухачів своєю днс-
цниліною й культурою спі-
вання. в наслідок чого хор 
знскус на ідеальній інтона-
ційній, ритмічній та дина-
мічній одности. Без уваги на 
аматорський його склад, 
захоплює всіх професійним 
рівнем уповні..Тайна цього 
успіху хору криється тільки 
в одній людині — основни-
кові й диригентові цього 
хору Ярославові Полянсь-
кому. з його незвичайною 
музикальністю та педаго-
гічною здібністю. Ці саме 
дані дозволили йому ство-
рнти з сирого голосового 
матеріялу так субтельннй 
вокальний інструмент. 

У другій, фолкльорис-
тичній частині концерту 
Ярослав Полянський (скрн-
тий скромно під ііпціялами 
його імені й прізвища) пока-
зав ще одну сторону свого 
музичного таланту — як 
автора гарних опрацювань 
народних пісень. Дві з них 
для нас дуже близькі і знані, 
а це: „Верховино", що в нас 
є дуже популярна, як „Чер-
вонн пас", перейнята колись 
від гуцулів із словами в 
перекладі на польську мову, 
і ..Думи мої" - пісня, що 
була первовзором для мо-
нюшкового „Козака" („Там 
на гуже явор стоЃ'). Ці два 
приклади вказують, що не 
зважаючи на покутуючі тут, 
чи деінде переконання, що 
українці, литовці й білору-
си живилися польською ку-
льтурок дійсність пока-
зус теж і протилежне, що й 
поляки черпали багато з 
культурних здобутківсусід-
ніх народів. 

На фолкльОрну другу час-
тнну цього концерту Ўкра-
їнського Молодіжного Ка-
мерального хору склалося 
аж ІЗ точок українських 
пісень, серед яких одна була 
закарпатська, лемківська, 
бойківська, а навіть і біло-
руська, завдяки чому про-
грама зискала на різнород-
ності й кольориті. Всі пісні 
були виконані зразково, а 
знаменита акустика василі-
янської святині додала їм 
ще більшого чару. Краса по 
своїй уже природі с`безін-
терссовна, але вона завжди 
служить якійсь означеній 

(Закінчення на стор. 4) 

ПОСТАНОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
СЕРЕДОВИЩА УГВР 

(Друкуємо вийнятќи з постанов конференції середовища 
УГВР, яка відбулася в Ню Иорку в жовтні м. р.т і в якій 
взяли участь делегати з 'Ќ'А. Канади. Англії, Західньої 
Німеччини та Австралії. В постановах розг.іядасться, 
між іншим, сучасне міжнародне становище, ситуація в 
СССР і в Україні, проблема взасмин із сусідами Ўкраїни 

та завдання діяспори. — Ред.) 

До ситуації в світі 

Незалежно від того, що сучасний світ з військово, 
господарського та ідеологічно-політичного боку поділе-
ннй на різні силові центри і бльоки з властивими собі 
проблемами та інтересами, головна вісь міжнародної 
політики проходить в основному між СССР і З'єднаними 
Стейтами Америки, як суперп отўѓа ми. На цій осі вирішу-
ються основні питання війни і миру, світової безпеки, 
роззброєння і дальших гльобальних перспектив нашої 
плянетн. Однак ці потуги не є виключними грачйми 
міжнародної політики. Вплив на дальший розвиток у 
світовому і регіональному маштабі мають і другорядні 
держави, або й цілі континенти чи підконтиненти — 
Західня Европа. Китай, Японія, Індія, Латинська Амери-
ка, Арабський світ чи, загалом, країни Третього світу. Між 
ними політичними центрами та головними акторами-
суперцотугамн, шо посідають основну воєнну силу, існує 
взасмопов`язання та співзалежність. 

Саме через наявність у них софістикованого атомного 
арсеналу. ЗСА і СССР переконалися, що воєнна конфрон-
тапія за нинішніх умов не принесе перемоги ні одній із цих 
потуг, а навпаки, нуклеарна війна може довести до 

Іобопільного знищення та катастрофи. 
Ѓому Москва і Вашінґтон, заохочені своїми союзнн-

ками. рішили піти на роззброєння. 
Цей процес контролю і зменшення зброєння розпо-

чався раніше, але тепер входить у вирішальну стадію. 
Сама в собі ідея нуклеарного роззброєння є правильною і 
бажаною всіма народами. Йдеться тільки про те, щоб 
Захід і Америка не прийняли таких умов, що залишили б 
Совстському Союзові збройну перевагу чи в нуклеарній, 
чи в конвенційній зброї. Якщо Захід позбудеться можли-
вости нуклеарної відплати і залишить перевагу Москві, ця 

, остання готова при відповідних умовах чинити пресію, в 
тому і збройну, на слабі місця західньої оборони в Евроиі 
чи в інших стратегічних важливих районах, наприклад, на 
Близькому Сході. Дальші зусилля Заходу на роззброєння 
довели б до переваги СССР у конвенційній зброї головно в 
Европі. бо це могло б завершитися „фінлянднзацією" 
Західньої Европи. 

Хоч прямий зудар між Америкою І СССР сьогодні і в 
найближчому майбутньому мало правдоподібний і з 
нашого боку небажаний, бо такий конфлікт мав би місце 
насамперед в Европі і на українській землі, проте не 
виключені інші конфлікти і загострення, включно із 
постанням радикальних і відосередніх сил поневолених 
Москвою народів і спроби розхитання совєтського бльоку 
й імперії, задля чого Москва бажає зберегти відносно вищу 
військову силу. Така мілітарна сила потрібна Москві 
також у плянах її агресивної політики у світі. 

Не зважаючи на те. що Совстський Союз є великою 
військовою потугою, все таки політично, ідейно і еконо-
мічно він переживає поважну кризу. Завдяки політичному 
дозріванню і отверезінню революційних сил Третього 
світу та принциповішій поставі Заходу Москва натрапляє 
на труднощі у своїй експансії та у розв'язаних нею 
регіональних конфліктах. Проте успіх у стриманќі 
совстської експансії вимагає більшої солідарности Заходу 
та приєднання до спільної оборони загрожених країн 
Третього світу. Тверда західня оборона і спинення 
совєтської експансії{ в інтересі вільного світу та міжнарод-
ного миру. 

У са'мому сов( ѓсьќому бльоці виявляються щораз 
виразніше відосередні сили. Народи Східньої Европи, як і 
ті, шо потрапили під совстський контроль поза Европою, 
відчувають імперський тиск, господарську експлуатацію 
та накинения їм совєтського політичного зразка, що 
прибирає характер неоколоніялізму. 

Комуністична система в усіх країнах була накинена 
народам брутальною силою й у більшості інтервенцією 
ззовні. Совстський Союз став головною силою, яка вже ие 
експортує революцію, але насильно накидає свій устрій під 
обманливим гаслом революції. Лише совстська мілітарна 
і політ'ика сила та дійсний чи потенційний терор стриму-
ють поневолені народи перед вибухом і усуненням 
партійної влади і совєтського панування. Але цілі народні 
їх `окремі прошарки бажають звільнитися від цього 
засилля і системи поневолення. У деяких країнах, наприк-
лад. у Польщі, польські комуністи та Москва змушені йти 
хоч на часткові і тимчасові поступки народним масам та 
активній опозиції. Відосередні процеси у Східній Европі 
поглиблюються й поширюються і мають також впливи на 
розвиток у самому СССР. 

Національно-визвольні рухи, прагнення до демокра-
гіі і встановлення справедливого СОЦІАЛЬНОГО устрою 
стали нині прогресивними явищами нашого часу. Націона-
льна незалежність, расове і соціяльне визволення, політич-
не самовизначення права людини і справедливий розподіл 
матеріяльннх дібр та право на вільний розвиток одиниці і 
груп с далі поступовими вартостями людства і ще 
незавершеною революцією кінця XX сторіччя. У світі нині 
проходять ще й інші форми революції і зміни в ділянках 
технологічного поступу, екології, демографії, що тепер 
ст,али загальнолюдськими і гльобальними. Нації і 
національні держави є тривалими вартостями та основни-
ми факторами в міжнаціональному спілкуванні, а націо-
нально-внзвольні рухи поневолених народів виявляють 
велику динаміку. При тому, однак, важливо мати на увазі 
та рахуватися також із іншими факторами й ідеями, які 
визначають міжнародну політику та взаємини між 
державами і народами, наприклад, функційну співпрацю 
міжнародних організацій, турботу за природне оточення, 
ресурси плянетн, усунення расової дискримінації, покра-
щання економічних взаємин міжвисокорозвиненими 
північними країнами і країнами півдня, які щойно 
розвиваються, гідний життєвий рівень людини і збережен-
ня людства при нормальному житті. Національно-визво-
льна ідеологія і політична програма мусять бути сучасни-
ми і маіи позитивні відповіді на ці проблеми. 

(Продовження буде) 



4.72. СВОБОДА, ВІВТОРОК. 19-го КВІТНЯ 1988 

Ствердження... 
, (Закінчення зі стор.1) `` ` . 

tf. З нагоди світлого ювілею ІООО-річчя Хрищсння 
У к р а ї н и . Контрольна Коміс ія такликас все членство 
У Н С ` о ю ) у активно включитися в діяльність і працю 
Комітет ів лля гіднђѓо відзначення нього історичноѓ О 
момен ѓу. 

9. З нагоди V Конгресу С К В У . я к и і і відбудеться в 
лис ѓопалі и.р. в Ѓ о р о н ѓ о . Контрольна Коміс ія бажаг 
усн ішного переведення нарад, які повинні винѓи на 
користь українській справі та поневоленій Укра їн і . 

10. Закликаємо все членство У Н С о ю т у та українсь-
ку громаду активно піддержати Україн'ську Олімп ія -
лу. яка відбулеться в днях 28-30-го травня І988 року в 
Філадельфії. - ' 

11. ЗаклИка( м о о к р у т н Ѓвідділи У НС`оюзу відновити 
братську діяльність у співпраці з координатором 
братськоі діяльносте УНС`оюзу . , 

` Головна Контрольна Коміс ія : 

Нестор Олесннць кий 
Анатол ій Д о р о щ е н ќ о 

Степан Гавриш 
о. С'тепан Біляк 

. Леонід Філь 
Джерзі'ЄІІТІ`, Н. Дж. 25-го березня 1988 року. 

П Р Е З И Д Е Н Т П Д Ќ І С Т А Н У М о х а м м с д Зія у л ь - Г а к 
з м і н и в д е щ о . с в о ю д у м к у п р о вибух с к л а д і в з б р о ї іі 
амуніці ї біля Ісдямабалу. С`першу він виключав, ш о виОЛ Ч 
міѓ бути саботажем, 'але за кілька днів ві імі ілкреслив.^ио 
`Щлм д і л о м , з а й м а л и с ь фахов і п р о т и в н и к и політики 
Пак істану. який спільно із З'єднаними С и ч ѓ ѓ а м и А м е р и к и . 
С`овсгськнм С`оюзом і урядом А ф г а н і с т а н у займався 
'процесом `замирення і виведення com тськото окунанійно-
го війська. . .Не всі погоджуються з ц і ѓю примирливою 
п о л і т и к о ќ Ѓ , заявив уль-Г`аќ. вбачаючи в гакііі иолітині 
капітуляцію ангнќомуніст ів в користь М о с к в и . 

У СУМНІ РІЧНИЦІ СМЕРТИ 
наших Дорогих БАТЬКІВ 

бл. п. МИХАЙЛИНИ 
і бл. п. ОСИПА ХОМИ 

брата 

бл. п. ОСИПА 
ВІЛЬГЕЛЬМА 
„БОКСЕРА" 

старшини Першої Української Дивізії „Галичина'`, 
учасника боїв під Бродами і командира ЎПА 

Його Дружини 

бл. п. ДЗІДРИ -
і дочки 

бл. п. ТАМАРИ 
брата 

бл. п. ЕДВАРДА 
будуть відправлені 

27-го квітня 1988 року 

СЛУЖБИ БОЖІ 
о ѓод. 8-ій ранку, у церкві св. Михаіла 

у Н ю Гейвен, Конн.; у^' 
о год. 8-ій ранку у церкві св. Йосифа у Йорќ, Па. 

Просимо Кревних, Приятелів і Знайомих про молитви 
- за їхні душі. 

РІДНЯ 

Д-р ЄВГЕН ОЛЕНЌО 
внутрішні хвороби 

приймає у Квшсі і виїжджає на виклики домів 

Дентист ОЛЬГА ОЛЕНЌО 
Профілактика хворів асам і зубів. Лікуваииа 1 протезування. Косма-
тичма стоматологів Приймається тільки і а попереднім домовленими 

Адреса у Маиге`ттеіу 
ROCKEFELLER CENTER 

630 5th Ave . Room 1803 
New York. N Y 10020 

Адреса у КвімС( 
105-37 64th Avenue 

Forest Hills. NY. 11375 
(718)459 011.1' 

Повідомляю моїх пацієнтів, що 
з днем 6-го травня 1988 р. 

перестаю провадити мою лікарську практику 
при 31 07 30-та вул.. Асторія, Н. Й. 11106 

Тел.: (718) 721-5113 

В разі потреби прошу звертатися до 

д-ра ЮЛІЯНА ҐНОЯ 
44 Ст. Маркс Пл., Ню Йорќ, Н. Й. 10003 

Тел.: (212) 353-1066 

Д-р ІВАН МАКАРЕВИЧ 

Ділимося сумною вісткою 
з Ріднею, Приятелями і Знайомимќ 

що в суботу 2-го квітня 1988 р. упокоїлася в Бозі 
на 96-му році життя в Ґлендейл, Каліфорнія 

наша Дорога „ 
МАМА, БАБЦЯ. ПРАБАБЦЯ і ТЕТА 

бл. п. 

АНТОНІНА 
ВИННИЦЬКА 
з дому ЧУБАТА 

вдова по бл. п. о. Николі Винницькому, народжена 25-го 
травня 1892 р. в Гаях Великих коло Тернополя в Україні. 

Похоронено на цвинтарі Кальварія в Лос Анджелес, 
Каліф 6-го квітня 1988 р. 

Смутком прибиті: 
син д-р ЯРОСЛАВ ВИННИЦЬКИЙ 

з дружиною ОЛЬГОЮ 
донька ОЛЕНА з мужем о. БОГДАНОМ 

КОРПАЛО і ріднею в Україні 
донька ІРИНА з мужем 

д-ром МИРОСЛАВОМ ПОЛОТНЯНКА 
внучка ЛЕСЯ з мужем ІГОРЕМ МАКУХ . 

і донями КАТРУСЕЮ. ДАРУНЕЮ 
і МИРОСЕЮ ' 

внучка ХРИСТЯ з мужем д-ром АНДРІЄМ 
ОЛЕСІЮК і сином МАРКІЯНОМ 

внучка ДАНУСЯ з мужем ЛЎІС 
КАРЛЕНТАЙН і донями НІКОЛ і МІШЕЛ 

внук РОМАН ВИННИЦЬКИЙ з дружиною 
ПАВЛЕЮ 

сестрінка ОКСАНА У мужем ДМИТРОМ 
' РОМАНИШИНуі сином д-ром ОЛЕГОМ 

РОМАНИШИНЧ-невісткою ГАНУСЕЌ) 
а 

Складаємо сердечну подяку оо. П. Лесь`кову, М. Коп-
туцькому, дияконові О. Чул)леви і маестрові В. Божикові за 
похоронні відправи, пані Соні Васильків за прощаль'не сло-
во над гробом, усім приятелям і людям доброї волі, що 
прийшли зі словами розради і співчуття та взяли участь у 
похороні. 

Особливу подяку складаємо паням О. Зозулі і О. Бойко 
за приготування тризни і всім паням, що прийшли їм з до-
помогою. 

З глибоким і невимовним смутком ділимося болючою 
вісткою з Рідними, Приятелями і Українським 

Громадянством сумною вісткою. 
що в середу. 13-го квітня 1988 р. 

відійшла у Божу Вічність, 
наша Найдорожча 

ДРУЖИНА, МАМА. БАБУСЯ і ТЕТА 

бл. п. 

МАРІЯ ХИТРА 
з дому МУШКЕВИЧ 

уроджена в Підгайцях, Україна 

Член Українського Народного Союзу І довголітня Голо-
ва Контрольної Комісії Сестрицтва „Любов" Відділ ч. 37 в 
Елизабет. Н. Дж., учителька діточих садків і курсів Рідної 
Школи на Рідних Землях України, член , Управи Союзу 
Українок в Підгайцях. Україна і член Управи Союзу Ўкраї-
нок Америки, Елизабет, Н. Дж.. довголітня референтќа Сус-
пільної Опіки, основниця і довголітня голова Пластлрияту 
в Елизабет та основниця Фонду придбання Пластового До-

му для молоді в Елизабет, Н. Дж. 

ПАНАХИДА відбудеться у вівторок, 19-го квітня 1988 р. 
о `ѓод. 7 ЗО веч. в похоронному заведенні Литвин і Литвин. 
Юніон, Н. Дж. 

ПОХОРОННІ В І Д П Р А В И Ў середу, го-го КВІТНЯ 1988 р. 
о ѓод. 9-ій ранком в похоронному заведенні, а СЛУЖБА БО-
ЖА в українській католицькій церкві св. Володимира, Ели-
забет, Н. Дж.. о год. 10-ій ранком, звідки Тлінні Останки бу-
дуть перевезені на український православний цвинтар св. 
Андрія Первозванного в С. Бавнд Бруку. Н. Дж. ' 

В глибокому смутку залишені: 
муж — МИХАЙЛО 
доньки — 

НАТАЛІЯ РИБАК з мужем БОРИСОМ 
та дітьми: МАРКІЯНОМ і КСЕНЕЮ 
ХРИСТИНА КІНАЛЬ з мужем ЮРІЄМ 
та дітьми: УЛЯНОЮ і ЮЛІЯНОМ 

свати — 
д-р ВАСИЛЬ і мґр ЯРОСЛАВА КІНАЛЬ 

X ГРИГОРІЙЃ і СТЕФАНІЯ РИБАК 
кузени — 

, о. митрат ВАСИЛЬ ГОЛОВІНСЬКИЙ 
з Родиною _ 

о. митрат ІВАНТОЛОВТНСЬКИЙ 
ІВАН і МИХАЙЛО БЎЌАТА 

сестрінка — МАРІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКА 
та дальша Родина в Америці, Канаді, 

Польщі і в Україні 

Замість квітів на свіжу могилу Покійної просимо складати 
пожертви на Український Музей в Ню Йорќу і на 

пластові журнали. 

У глибокому смутку повідомляємо 
Родину, Приятелів і Знайомих, 

що 22-го березня 1988 року на 68-му році життя 
відійшов від нас Найдорожчий 
МУЖ, БАТЬКО. БРАТ і ДШУСЬ 

бл. п. 

Петро Палашевський 
АРХІТЕКТ 

народжений в Тернополі. 

ПАРАСТАС відбувся в неділю, 27-го березн'я 1986, ьч ч. 
в похоронному заведенні М. Насевича у Фіпядельфи І,і 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися в понеділок -с ѓо 
березня 1988 р. ранком з того ж заведення до украінсь-.. --.-
топицької церкви св. Михаіла у Cherry НіЌ відтак Tin. ..,. ‚‚ц-
везено на Вічний Спочинок на Lawn View цвинтар , Ї-ІХ 
Chase, напроти українського цвинтаря. 

Похорон відправив о. д-р Паска. 

t Горем прибиті: . 
ІРИНА РИБЧУК-ПАЛАШЕВСЬКА. жінк 

" син — ПЕТРО в Чикаго 
син — АНДРІЙ з жінкою РІССОЮ і си - л 

АДРІЯНОМ у Фіпядельфн 
Брат з родиною у Лос Анджелес 

ц дальша Родина в Аргентині 

Українська Федеральна Кооперати 
„САМОПОМІЧ" у Філядельфії, Ги 
повідомляє своїх членів і всю українську і ром. . 

що в дні 11-го квітня 1988 року 
відійшла у Вічність, по затяжній недузі 

сл. п. інж. 

СТЕФАНІЯ ПУШКАР 
з дому ЧИЖОВИЧ 

ВідОма громадська діячка і член ініціатор та ззсноем,.л fk-
раінської Федеральної Кредитової Кооперативи „САМО-

ПОМІЧ" у Філядельфії. Па. 
ПАРАСТАС відбувся у п'ятницю. 15-го квітня ц. р. .. ѓод 

7-ій веч. у похоронному заведенні Насевичів 
ПОХОРОНИ у суботу, 16-го квітня 1988 р. о ѓод і о їй 

ранку із української католицької церкви Св. Архистр^.мга 
Михаіла на місцевий цвинтар Пречистої Діви Марії на Ф#кс 
Чейсі. 

а 
Залишеному у смуткові Мужеві Д-рові Володимиром t 

Родині глибокі співчуття складає 

ДИРЕКЦІЯ 

Щиро вітаємо достойних членів фундаторів Фундації 
УВУ. сеньйорќу українського учительства, любительку 
української молоді й одну із не многих вже членів славного 
державного хору Кошиця. — інж. Софію Гаєвську, Інж. 
Остапа й Ірену Захарќів, Ореста і Лідію Гладкий, Миросла-

- вў Савчак, Юрій Мицика, мґр. Марту Савчук, Михайла і Ми-
хайлину Баран, мґр. Івана і Христю Козій, інж. Володимира 
І Галю Вапабан. Марію Бакалець, д-р. Петра і д-р. Олю Мо-
цюк, Укр. Фед. Ќ р е я Коопр. Самопоміч а Ню Йорќу, Укр. Фед. 
Кред Коопр. СУМА а йонкерсі. Повідомляємо українську 
громаду про створення нового Постійного Стипендійного 
Фонду ім. св. п. Фипимона Савечка, як і рівнож про започат-
кування дружиною Марією Андрусяк нового Постійного 
Стипендійного Фонду ім. св. п. д-р. Іплі Аидрусяка. 

Щиро вітаємо нових меценатів тисячників, Фундації 
УВУ Олексу і Галину Воскобійник, Володимира Стрихача, 
Михайла і Ерну Лозинських, Івана Іванчука і Укр. Фед. Кред. 
Коопер. в Рочестері. 

Вітаємо зокрема нових чпенів Фундації УВУ. а саме: д-р. 
Романа й Анну Кобилецьких, д-р. Романа і Надію Кітсай, д-р. 
Бориса і Уляну Гпинських. інж. Ігоря і д-р. Людмилу Коцур. 
Андрія Кульчицького, Катерину Харкевич. Укр. Фед. Кред. 
Коопер. в Гардфорді і сотні нових і постійних жертводавців 
на укра'їнську науку, стипендії і працю Фундації УВУ. 

Зі спадку св. п. Фипимона Савечки 5.000 00; Андрусяк, 
Марія 1.100 00 (1.450.00). 

По 1.000.00 доп. зложили: 
Інж. Гаєвська, Софія (14.100 00); Гладкий. Орест і Марія 

(6 017 00); Іванчук, Іван (1 140 00);Стрихач. Володимир 
(1.500); Укр. Фед. Кред. Коопер. „Самопоміч" в Ню йорќу 
(3.950 00); Мицак. Юрій 600 00 (3.000.00). 

По 500 00 доп. зложили: 
Воскобійник. Апекс і Галина (1.305 00); д-р. Кітсай. Ро-

ман і Надія (550 00): д-р Кобилецький. Роман і Анна (937 00); 
Савмак. Мирослава {4.550 00): Укр. Фед Кред Коопер. СУМА 
в Йонкерс. Н. Й (1.975 00): мґр Козій. Іван і Христина 300 00 
(2.817.00): мґр Савчук, Марта 300 00 (2.000.00): Баран. Ми-
хайло і Михайлина 250 00 (3 355 00). 

По 200 00 дол. зложили 
. Інж. Захарќів. Остап і Ірена (36.375.59); Кучкуда, Василь 

і Пелагія. д-р МоцЮкуПетро і д-р Оля (1.200.00): Сливка. 
Григорій, і Папуга Володимир; д-р Глинський. Борис і Уля-
на 15000 (50000): Лозинський. Михайло й Ерна 135 00 
(100000) , 

По 100 00 дол. зложили: 
Алиськевич. Роман і Анна: Ардиковський, В. Байпяк. 

Роман і Анна (580 00). Бакалеиь. Марія (2.535.00): інж Бара-
бан. Володимир і Галина (1.700.00); Веселий. Олег і Люба 
Вовк. Опександер і Йоанна (708 00): Вомпель, Осип і Анна; 
д-р Грицеляк. Юрій, д-р Ґалярник. Ігор і Пані (80000): д-р 
Джуль. Павло й Ірена (625 00); проф Довгенко. Михайло 
(900 00): інж Залуський. Володимир і інж. Наталія (825 00) 
д-р Залуцький, Теодор і Міра. Калинич. Михайло і Надія; 
інж Коцур. Ігор і д-р. Людмила (530 00); д-р Кудрик. Олег 
(900 00) Кульчицький. Андрій (500.00); Лаврів. Василь і Ер-
на; Лешко, Стефанія (605 00). д-р Ничай. Стефан і Ірена 
(900 00). проф Омецінський. Омелян і Марія; Оприско. Юрій 
(775 00); д-р Петришин. Володимир і Олена; Плескўи. 
Володимир і Люба Поритќо. Оксана (675 00); Треплицькнй. 
Петро; д-р. Тимків, Степан і Тамара (705 00); Укр фед 
Коопр. ..Самопоміч" в Гартфорді Конн (500 00): Укр Фед 
Кред. Коопр. „Самопоміч" в Рочестері. Н Й. (1.02500) 
Харкевич, Катерина (515.00). Цебрій, Григорій і Дора (760 00) 
д-р. Чубатий. Володимир і Анна (600.00). Кузьмович. Денис 
6000 ' 

По 50 00 дол. зложили: 
Білан. Іван і Марія; Венґер, Михайло й Анна. Грицак, Пет-

ро і Рів: Долінські. Адріян і Ляриса: Думка. Михайло; Дучин 
ський. Володимир; Іваночко. Васипь; Кашуба, Степан; 
сіпевський. Юрій; Кобрин. Михайло; Кравець, Юрій; Куп 
нич. Мирослав і Зеновія; Ласовський. Ждан і Павлєте, Ле-

ФУНДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГОУНІВЕРСИТЕТУ 

З ВЕЛИКОЮ ПРИЄМНІСТЮ І ВДЯЧНІСТЮ ІНФОРМУЄ 

УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ У ВІЛЬНОМУ СВІТІ 

ПРО ДОСТОЙНИХ ЖЕРТВОДАВЦІВ. 

Вересень — грудень 1987 р. 
хіцький. Михайло і Катерина, проф Лобаи. Іван (.Галина; Ма-
зурик. Василь; Мацола. Семен. Могучий. Володимир; д-р 
Мурський. Лев і Оксана; Нидза. Володимир. Небеш Орест 
і Марія (575 00): Новак. Ірена: д-р. Очеретко Ярослав і Соня, 
д-р. Павлишин. Дмитро. Павлюк. Теофіль; Пежанський 
Любомира; Подпірка. Каоліне; д-р. Прокол. Мирослав і 
Люба (75500): д-р Праваќ ІЧТеодор і Олександра, Жук 
Радослав, Канада, д-р Рибчук, боѓ дай. Ррсцішевський. Іван і 
Юлія; Тимець, Михайло й Анна; Третяк. Андрій; д-р Филип-
чак. Борис і Ірена (1.160 00): д-р. Фопьваркіе. Оксана, Чор-
ний. Михайло і Стефанія: ШебельниУ Микола інж Яремен 
ко. Антін (700.00): Заліський. Антонімі Ольга 40 00 (650 00) 
д-р. Рожанковський. Ярослав 35 00. Бздир, Васипь ЗО 00. 
Роговський. Мирослав і Люба ЗО 00 j 

По 25 00 доп. зложили: , ' 
Мґр Басюк. Еміпіян: Бахіп. Василь д-р Богонович. Ро-

ман; Боднар. Михайло; Бордуи, Василь і Лопа. Брнковнч 
Теодозія Володимира; Бурі, Тарас і Софія, мґр Веселий 
Опександер; Винник. Іван і Софія. Вомпель. Роман 
(1,530.00); Ґалаґан. Борис; Галайда. Степан і Лўіз: інж Гло-
ва, Борис; Гончарів. Катерина: Григорчук. Лев і Лінда. Глух. 
Роман і Валентина. Годчак. Антон. Дембіцький, Микола. 
Децкий. Микола; Д{Р Дикун, Роман, Длябога. Осип і Яро-
слава: Донбчевський, Роман і Люба; Ждан. Степан і Ірена 
Качмар. Анна; Керницький. Роман і Ольга, адвокат Клебо-
еич, Володимир; Кобзпр. Юрій і Ірена д-р Когут. Нестор. 
Ќостюк, Галина (950 00) Кузишин. Микола Кукла Йоснф і 
Марія; д-р Ќўчерепа. Володимир. Легета. Микола Лини 
Апекс і Гепен: Максименко. Атанас і Марія; Маркўс. Теодор і 
Марія; Марусяќ, Марія (625 00). Марущак, Васипь. Мацьків 
Василь і Ніна; Мілянич, Микола і Дороті; д-р Мостович, Лсо-
нід і д-р. Оксана, д-р Музичка. Ярослав і д-р Ляриса. д-р 
Мурський, Лев і Оксана. Навроцькии. Юрій і Христина Наум 
Василь і Стефанія. Огієнко. Анатоль і Христина Підстри-
гач. Леонід і Параскевія; Поритќо. Ромаи і Галина. Принада. 
Богдан, д-р Прокопів. Володимир і Ольга, д-р Ратич. Олег 
і проф Іванна (655 00) Репа, Григорій і Осипа Джосефінг. 
Рижий. Адам і Катерина. Романќів, Неля; Садовськии Ми-
кола, д-р Слюсарчук, Атанас Сорочаќ. Володимир Стад-
ник. Іван; Станіцькии. Еастахій Ступарек Еадокія Тара 
сенко. Катерина. Терлецька Катерина. Тоган. Андрій: Умр 
Фед Кред Коопр ‚.Самопоміч' в Нюарку Фафеиик. Ма-
ря (615 00); Фонтана. Дон і Ляриса Цетенко Вячеслав 
Цікало. Йосиф; інж Чипак, Яроспав і Ольга: д-р Шебунчаи 
Богдан і д-р Софія. Шолюха Марі" Якубович. Олекслм-
дер Яровеико. Вадим і Марія f 

По 20 00 доп. зпожили: 
Баланецький. Іван; Безубяк. Іван і Анастазіяі Біловус 

Степан. Воробець; Теодор і Анастазія: Ґаладза. Михайло і 
Теодозія Демчко. Опександер. Дмитерко, Ігор і Ірена. За-

^)ащак. Данило й Анна: Лесик. Ігор і Ірена; Макар Іван Мар 
тинович, Орест і Мепіта: д-р Мрнць. Богдан-і Тамара Пола 
динеиь. Іван; Поповюк. Васипь; Рачкевич. Михайло й Ана-. 
от`азія Самбірський. Степан і Люся. о Ткачук Іван. Трўико 
Іван Фессак Борис і Евгенія д-р Масюрак, Андрій (75 00) 
(625 00) Гарас. Стефанія 18 00 о Демчук Богдан 17 00 

По 15 00 ДОЛ. зложили: 
Аттон, Іван і Марія; адвокат Баволяк, Адам, Бакало. Бар 

бара; Балабан. Василь і Ольга, Бартків." Іван; Беченський 
Іван і Юлія; Блапдка. Ірина, Боднарський. Зенон і Марія 
Бойко. Катерина. Бойко. Мирон і Мюріел; Бродин, Богдан 

Буга. Марі Анн (Борис): Буран. Степан, Ватере. Филип і 
Евгенія; Вацик, Матвій і Марія; Випнний,.Петро і Віра. Войтев, 
В О., Воробець, Зиновія; Воскрес. Марія; Гаврилишин. Оля 
і Тамара. Гайовий, Федір і Марія. Ганушевський. Степан і 
Ольга Гаранчук. Евген, о д-р Гаюќ. Сімон, Годчак. Василь. 
Головацький. Осип і Юстина. Горадчук. Антін і Анна, Гра-
бець. Роман і Мирослава; Гринчук. Михайло. Ґарретт. Ва-
силь і Анна. Германські. Андрій і Марія, інж Ґоляш. Стефан і 
інж Надія; Даниш, Орест і Надіне, Демченко. Юлія. Дмит-
рюк. Володимир і Мирослава Добрянський. Іван і Марія, 
д-р Домашевський. Микола. Доляр, Розалія. Дуда, Іван і Ма-
рія; Дуркалець. Дмитро; Журавель, Ляриса: Камінський, Ва-
силь і Люба, Кіналь. Михайло, Ковалівський. Степан; д-р 
Корсунь, Федір і Ольга: Когенко. Володимир (1.565 00); 
Коцелко. Гампгрей і Софія; Крамарчук. Петро: Круліков-
ський. Іван і Евгенія Кузак. Ольга. Кузьма. Орест і Оксана. 
Кузьмин. Павло і Танй; Кулик. Теофіль і Йоанна 
Малахіаський, Іван. Мандюк. Володимир. Марків. Катери-
на. Мельник, Дмитро і Катерина; інж Мельник. Роман і Лю-
бомира; Мепьничин, ВаснпЛі Оксана. Мельничук. Аскольд. 
д-р Миськів. Петро і Сяня. д-р Мичко'вськнй. Мирослав і 
Анна, Мудрий. Васипь і Дарія. Мурал, Іван і Марія; Нагор-
няк, Марія: Нанюк, Петро. Нагірний. Михайло і Марія. Олек-
сіюк. Параска: Павлівський. Ярема і Валентина. Павлюк. 
Павло. Палійчук, Василь і Оксана. Паньків, Стефан; Процик. 
Опександер і Ірена. Посипайло Марія Ракоеський, Ігор і 
Зіна. Рудзінські. Любомир і Ґерта; Рудиќ. Ірена: Рудиќ. 
Марта. Рушак. Дмитро і Марія. Савка. Аегустин, Садпик. 
Михайло і Марія, Сахаруќ. Сергій; о Селелииа. Артем і Олек-
сандра; Семенець Михайло і Вікторія, о митрат Савка. 
Дмитро; ред Старосольська. Юліянна; Стасів, ‚Микдла й 
Анна; Стефанюкч Ярослав і Ірена. Теребецький. Петро й 
Анастазія; інж Тншовннцький. Омелян Михайло й інж Оле-
на; Туркевии-Кузьма. Таїса. Федак. Евѓен і Теодозія; Федин-
ський, Михайло. Феленчак, Василь Харченко. Іван і Евге-
нія; Хома. Іван. Хромяк. Михайло і Марія; Циган. Роман і 
Марія. Ціко.Микола і Марія; Чабан, Леонід; Чапленко. Юрій і 
Тетяна; Човник. Йосиф і Стефанія; Чопенко. Юрій; Чорний, 
Лідія. Щур. Любомир і Олександра. Юречко, Ольга: Юреч-
ко. Йосиф і Ольга Янковський. Ярослав, мґр Янкевич. 
Осип. 

По 10 00 дол. зпожили: ` 
О Анточии. Микола й Ольга; Артимишин. Богдан і Тео-

ф'іля, Баланда Евѓен і Софія проф Барагура. Володимир. 
Бараницький. Дмитро д-р Барановський, Роман і д-р Сте-
фанія; Бард. Петро і Вірджінія.'Береговський, Мирон, Бре-
славець. Павло и Ольга. Борис, Ілля. Боровець. Леон. Бо-
рялський. Богдан і Ізидора. Букачевський. Ярослав і Яро-

, слава. Бураќ. Петро; Варенчук. Оліве; Васів. Василь і Анна; 
Вільчинський. Василь. Вітрик, Павло й Евгенія; Волошин. 
Стефан і Стефанія; д`р Волянський, Олег і Людмила; Га-
йовий, Федір і Марія; Гасяк. Семен. Гепус, Апекс і Марія; 
Гичко. Андрій І Тат^янна. Голод. Степан і Ірена. Гриник. Рей-
монд і Анна: Гриньків, Володимир і Ольга. Гуцул, Катерина. 
Ґаліновський. Тимко: Грегор. Лідія. Даниленко. Алла; Дан-
чевський Теодор і Ассунна. Деміденко. Сергій; Дзюбіна. 
Богдан і Генрика Дитиняќ. Володимир; д-р Драган. Миро-
спаві Дудра. Степан, о Женчух, Степан, Жовнір. Іванна; 
Еліів. Теодор. Казевич, Богдан і ЛІДІЯ; Калиновськиѓі. Воло-
димир і Марія; Кап Джін-Пієр і Бірута, Кпим. Ярослав і Іван-
на; Когут, Гелема Корінець Микола, Корж. Василь і Ольга: 
Косців. Михайли и Елізабет. Костенко. Федір, Крамаренко. 

Петро і Марія; Крижановський, Юліян І ЛІД'М Лазарчу^. 
ман і Марія; Ліневич. Опександер: Луців Сста'`. і Марія, f 
ЃОСЬКИЙ. Іван і Фреда. ЛЮТИЙ. Іван; МаєвСоКий Амна, M.V 
хов. Константин і Параска, Маціканич. Даниѓо .і Анна .̂ . 
чай, Іванна; д-р. Мосійчук, Іван. Орел. Tap.ii Оргцнсь^Г . 
Михайло й Аліся. Осцяк, Юрій і Іванна. Проц Богдан і На .. 
лія; д-р. Сениця. Павло і Меланія д-р Сенковсьний Teoj, 
зій і Ірена; д-р Сенютович, Вячеслав Сирќо Еліа 
Параскевія; Скрибайло. Степан і Марія. Сссницький. Ev' 
і Анна; Стукало. Микола; Скробко. Олекса Ткач. Павло і і 
раскевія. Ткачук, Теодор (Німеччина); Чаг.еоьсьяии, Ьр-
і Людмила; Чехут. Марќ і Віќї. Чорний. Михайло ^орм; .` 
Степан; Шандор, Іван; Шийка, Васипь і Антоніма Яворськи.; 
Іван і Анна _ 

По 5 00 дол. зложили 
Баран. Опександер. д-р Думенко, Сімом Е"ькін, Й-

сиф Калітка, Михайло. Козіцький. Микола Коновапь Onv-
сандер Лалчак, Іван і Марія. Линхолат. А , Л(нинсвкий. Miv 
кола і Марія, д-р Миколаєвич, Роман Михалеаич Німа Ори 
Софія, Савчук, Іван, Сухарик. Микола. Шер`Марія Кушти-
Михайпо 3 00. 

Щиро дякуємо Нашим Жертводавцям, які завжди щи}ч 
відзиваються на наші заклики. З уваги на всеукраїнську 
місію, яку сповняє УВУ вже понад 67 піт — МЕТОЮ ФУЬ 
ДАЦІІ є створити сильний дагальний ПОСТІЙНИЙ СТИПЕН 
ДІЙНИЙ ФОНД (ПСФ) І цілий ряд особистих чи родинних 
приватних ПОСТІЙНИХ СТИПЕНДІЙНИХ ФОНДІВ при Фу., 
даціі УВУ, з яких щорічно тільки відсотки будуть вживати -
на стипендії чи ДОСЛІДНІ праці — згідно Із домовпенням і ви 
лею жертводавця чи фундатора. 

За інфірмаціями в справі створення СПФ. записів . тес-
таментів просимо писати або дзвонити на адресу Фундації 
(у пізніх вечірніх годинах на ч. теп.: (212) 254-1571). Ми par., 
будемо служити порадами 

В 1987 р. ФУНДАЦІЯ УВУ. при Вашій щедрій допомог 
виплатила 154 стипендії для українських студентівЛіа -Т` 
Студенти походили із 14 краін нашого посепенмя Стипен 
дії покривають оппату за навчання і їх вплачугться прямо 
до університету. Крім того потребуючим студентам з евро 
пейських країн, учасникам педагогічних курсів - крий 
оплати за навчання покрито кошти прожитку в українсько 
му гуртожитку Фінансувала: для українсько! МОЛОДІ акаде-
МІЧНИЙ курс ‚‚Порівнальний фолкльор і українські народні 
пісні'; для біженців з Польщі — курси англійської мови й 
українознавства Зорганізувала сьому з черги студійну по-
їздќу „Стежками Батьків по Евролі". При Фундаци поацч) 
ють студентські комітети „Дахаа". „Монте Кассіно і „Стеж-
ки". 

З нагоди 1000-річчя Хрищення України: 1 відбуто наукову 
конференцію і на протязі 3-ох семестрів серію випадів "f,l!''t 
но з Державним коледжом в Пассейку. 2. иддано Ювілей 
ний Історичний календар на 1988 рік з КОЛЬОРОВИМИ ІПЮСТ 
раціями мистця Петра Андрусіаа: 3. Вже рківвилися візуаль-
ні і звукові касети (відео тейпс) для шкіл укра?мознаін івл 
4. Двома кольоровими картонками з життя Блаженної Едіг-
ни, правнучки св. Володимира Великого, поховано! в бйвзр 

-сьќому селі Пух. — неначе несподіваним подарком ТИСЯ-
ЧОЛІТТЯ — розпочато серію кольорових карѓбчох ..Украін-
ці в діяспорГ; 5. Готується Збірник .,Україна в Другій світо-
вій війнЃ; документи і матеріяли 

Всі пожертви і датки на Фундацію УВУ, на різні фонди 
стипендійні фонди і програми при Фундації на діяльність 
студентських комітетів при Фундації ( дахав Монте Кас-
сіно) — можна відтягати від податку. 

Ми віримо, що Ви — створите свій власний Фонд лри 
Фундації, або станете П членом чи меценатом і зложите свій 
щедрий даток, за це сќпадаємо Вам нашу щиру подяку 

Чеки просимо виписувати на UFU Foundation гавнсйпа-
ти на адресу Фундації УВУ 

Ukrainian Free University Foundat ion, Inc 
203 Second Avenue, New York. N Y 10003 
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Шеф КҐБ... 
і Закінчення зі crop. 1) 

si І Москви. ЧсбрІков нама-
гався перекинути усю вину 
іа неспокої на ї.закврлонні 
антисовстські центри, ‚які 
-лолучились ло місцевих на-
ціоналістів в намаганні роз-
па.нііи міжнаціональну не-
иавнсть"! Він перестерігав 
компартію і місцевих упра-
вцтелів перел подібними, 
небезпеками в майбутньою 
м) і пропонував бути чуй-
нимн ѓа слідкувал'и іа актив 
н.іспо ..непевних елементівЧ 
Заклики Чсбрікова повтори 
ло совітське пресове агент-
сгно Т'ЛСС і вони стали 
вііомиміі для усіх засобів 
масово: інформації. 

Совстеькі офіпіџш рсчни-
ки нові ломл яли-11 ic.iV та кін-
чення НССПО.КОЇВ v шќавка њ 
ких республіках, иіо піл час 
заколотів іагинуло 32-осо-
би, а 200 були поранені 
Вірменські джерела нато-
місгь кажуть, що загинуло 
приблизно біля 300 осіб. 

Деякі совстеькі газети 
обвинувачують також захід 
ні радіостанції , -зокрема 
‚.Голос .Америки". ..Радіо 
Свобода" і ..Вільна Європа'` 
ѓа інші, що вони .підсилю-
ва.іи у своїх численних сере 
дачах „нац іоналќгичпич 
бунтарів". Західні офіційні 
чинники категоричне від-
кинули усі совстеькі оовинч 
ваченця, включно з обвнну-
ваченнями В'. Чсбрікова. 
назвавшії їх безпілсіавнн-
ми'. " ' 

СТАТУЯ ЧУДОТВОРНОЇ 
БОГОРОДИЦІ з ФАТІ ми 

В БРАЗИЛІЇ 

Лрізона — твердиня 
патріярхальної діяльности 

Увага! Торонто й околиця! Увага! 
В неділю, 1-го травня 1988 p., о год. 2:30 по пол. 

в будинку СКВУ 
2118 A Bloor Street. Toronto, Ontario 

— відбудуться — 

РІЧНІ ЗБОРИ 
Окружного Комітету Відділів УНС 

ТОРОНТОНСЬКОЇ ОКРУГИ 
У Загальних"зборах зобов'язані взяти участь, з рішаючим 
правом голосу Члени Управи Окружного Комітету. Конвен-

ційні Делегати та по два делегати Відділів 

Гостей. Членів Українського Народного Союзу 
радо вітаємо. 

` ПРОГРАМА НАРАД 

1 Відкриття і схвалення порядку нарад 
2 Вибір президії 
3 Відчитання і прийняття протоколу попередніх Зборів 
4 Звіти уступаючої Управи і Контропьної Комісії 
5 Дискусія над звітами і їх прийняття 
6 Вибір новрі Управи s 
7 Слово представників Екзекутиви УНСоюзу 
R Ппян праці на біжучий рік 
9 Внески і запити 

10 Закриття Загальних Зборів 

У Зборах візьмуть участь 

В О Л О Д И М И Р С о х а Н , головний секретар УНС 

мґр Іван Геврик, головний директор для Канади 

Леонід Філь, головний контролер УНС 

ред. Василь Дідюк, головний радний УНС 

За ОКРУЖНУ УПРАВУ 

о. д-р Мирон Стасів, готова Іван Шлапак, секретар 
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Український Народний Союз 
пошукує повністю або частково 

затру дненнх, досвідчених 

АҐЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
і 

ЗАГАЛЬНИХ 
АҐЕНТІВ-ПРОДАВЦІВ 

зі знанням української і англійської мов 
на околиці: 

Торонто, Монтреалу, Едмонтону, Вінніпєґу 
та інших теренів 

9 Допоміжні інформації 
є Платня у формі зачету 
' Комісове 
9 Всі бенефіти 

Звертатися до: 

Mr J O H N HEWRYK 
Supreme.D i rec to r for Canada 
327 Mc A d a m Ave. 
W i n n i p e g . 4. Man 
Canada R2W 0B3 
Tel (204) 582-8896 

або д о . 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION. INC. 
30 Montgomery Street. Jersey City. N.J. 0 7 3 0 2 

Tel.: (201) 451-2200 
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Комітет Оборони Української Спадщини 
та 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

закликають Вас 

СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ 
на його працюхта акції дпя 

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

вання українців 
3. Оборони громадянських прав українців 

П о ж е р т в и п р о с и м о пересипати чеками або пош-
-.йми переказами на 

Ukrainian Heritage Detense Fund 
c o 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 S t ree t . J e r s e y (-^iy N J 07 302 
враз із виповненим вир і з ќом нього закпи -у 

П р о с и м о подати суму п о ^ е ь т в и своє їм я пр'З 
вище та адресу 

Сума п о ж е р т в и S 

їм я та пр і звище 

чиСПО Дому вупицй 

Від'8-ю-до Ь2-го лютого 
I9XN року ста:ўя чудотвор-
ної Святої Богородиці, яка 
появилася трьом масг%ш-

' кам Лю`сії, Франціскові і 
Хасінті.в місцевості Фаті-
ма, Португалія (від 13-го 
грання до жовтня'1917 ро-
ку) відвіда'ла гір`овіішію 
ЃТарана н Бразилії. 

По всій провінції Парана, 
столицею якоіс місто Ќу рі-
гиба. була роіповсюджс,на 
проі рама, н якій було зачна-
чсно. що 10-1 о лю'того, н 
год. 8:30 статуя чулотвор-
ної Богородиці буде в укра-
їнськііі католицькій церкві 
Ріідва Божої Матері в Ку-
рітибі. як% вігатим% г ь укра-
?Нііі на чолі з Владикою 
Сфремом Кривим 

Церква нжс від 5-ої сод. 
по полудні була псреповнс-
н.і українською громадою, 
як також f бразильцями 
Весь час аж ло привезення 
статўі, шо сталося досить 
спинено , бо майже кодо 
півночі, привітанням стат%і 
чудотворної Богородиці кс--
рував иарох о. Дві ус тин 
Діткун, ЧСВВ; присч гнісні-
вали весь `час українські 
релігійні пісні, навіть і бра-
зилійиі підспівували. 

Вітали стаѓўю чулогвор-
ноѓ Богородиці Владика 
Єфрем Криви'й і велика кіль 
кість українських свяшсип-
ків. разом з Єпископом Єро 
німом Хемісм. з Ванкуверу, 
Канада, який в цей час відві-
лус українську грома`ду в 
Бразилії Вся церква була 
гарно прибрана. По обох 
боках вівтаря були написи 
..Царице України спаси 
Україну", а збоку ‚.Пре-
святая Богородице, молися 
за наш нарід" Молоді хлоп 
пі і лівчата ѓрима ш ирапо-
ріі 'бразилійський, вати-
канськиіі і український. Оба 
наші гпискоіін відмовляли 
Молебень в супроводі укра-
їнського мішаного исрков-
ного хор) піл керівництвом 
маестра А дама Барана. 

Після закінчення Молеб-
тія українська громада ві.т-
провадила статую Чудо-
гворної Богородиці ло бра-
}илійської катедри. де псрс-
да.іа її етнічним групам 
інших національних гро-
мал з Курігиби. 

Я не буду аналізувати цю 
велику полію з точки поѓля` 
лу роліѓ іЙного. бо на цім 
віл тинку я слабі) визнаюся 
Але я дозволю собі проаиа-
лізувати це і ѓочки погляд;, 
ўкраїні і.кого-наці'інальншті 

Курітиба ; центром най-
більшого скупчення всіх 
національностей, між яки-
ми відіначуються українці. 
італійці, португальці, німці. 
еспанні, поляки, араби. 
японці it інші. Алебразилій-
ська єпархія Курігиби в 
своїй програмі відвідин ста-
гусю Чудотворної Боторо-

УКРАІНСоКА 

СВІТЛИЧКА 

ДОПОМАГАЄ БАТЬКАМ 

ВИХОВУВАТИ 

ДИТИНУ1 

лиці зі Фагіма різних браш-
лійських церков і установ 
включила відвідини тільки 
до української нерќви, в 
якій вітали статую разом з 
Владикою (`фремом і спнс-
копом Єронімом,також бра 
зилійськии архигпископ Пе 
лро Федальто .і гпископ з 
Фатіми. 

Українська церква була 
переповнена українцями і 
бразилійиями віл стін до 
стін, як рівнож і все подвір'я 
навколо Церкви, 'а вулиця 

забита вірними на кіль` 
касоѓ метрів. 

Піл час Молсбня першим 
промовляв Владика Єфрем, 
португальською м`овою, з 
огляду на присутність вели-
чсзної маси бразилійиів. 
Владика Єфрем тзначив, 
що український нарід бо-
регься. шоб'скннути окупа-
ційного червоного ворога і 
визволпгн Україну, в якій 
український нарід зможе 
вільно, молитися ДО Г ОСПО-
да Бога, бо тепер він мо-
лнться тільки в ќа такомбах, 
як та неронськнх часів. На-
іиа Церква в Україні не-
рсслідувана і мовчазна, а 
український нарід не має 
волі ні для релігійного, ні 
для національної о житія. А 
ѓу г. в Бразилії, ми маємо 
подіїў свободу. 

Відтак бра індійський ар-
хиспископ Педро Федальто 
говорив про поневолену 
Україну . про Ѓі пересліду-
ваний нарід і про мучеників 
української Церкви. Він пе` 
реконаннй. що Україна вже 
незадовго буде вільною, бо 
глибока віра українського 
народу принесе йомусвобо-
ду. На іакінчсння говорив 
иортугальськнн гпископ з 
Фатіми. який також згадав 
про переслідуваний україн-
ський нарід і ^ країнську 
Церкву 

Потім, уже в бразилійсь-
кій кателрі. бразилінський 
архиспископ Педро Фе даль 
і о. гУіворнв до переповненої 
маіУн бразиліііських вірних 
іі птших національностей, 
про Українську Церкву, за-
значуючи живучість її. ба-
гатство україниіВ'В їхніх 
піснях то Бога та про і.ти-
боку віру і національну сві-
ломість українського наро-
лу Він заявив, що тавжди 
говоримо'про мовчазну Уќ` 
раїнську Церкву, але це ( 
неправильно, бо в дійсності 
мовчазною церковю є ла-
гинська. яка в той час. як 
український нарід так 
страшно терпить під окупа` 
ціЙйим червоним ворогом, 
ла гннська Церква мовчи тьі 
не стає в обороні Українсь-
кої Церкви і мученого укра` 
їнсьќого народу. 

Варто зазначити, т о хоч 
статую Чудотворної Бого` 
родині з Фатіми вже кілька 
разів привозили в Брази-
лію. але не перший раз в 
історії, шо Статуя Богоро` 
днці з Фатіми була в Ўкраї` 
нській Церкві. Безумовно. 
:̀нс с завдяки муравлиній і 
невтомній праці нашого 
Владики С`фрема. 

Д-р Михайло Рубінець 

л е ю п о ш т о в и й 

НАЯҐАРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ КОМІТЕТ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

повідомляє, що 
в суботу, 25-го квітня 1987 p., о год. 2:30 по пол. 

в залі Української (Ст. Катерино) Кредитівки 
при 118 Наяґара вул., СТ. КАТЕРИНО, Онт., Канада 

відбудуться 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
НАЯҐАРСЬКОЇ ОКРУГИ 

в яких повинні взяти участь голови, секретарі, касири й інші 
урядовці та конвенційні делегати наступних В І Д Д І Л І В 

БІМСВІЛЛ ч. 403; Торольд ч. 412; Ст. Катерино чч. 
427, 454; Наяґара он де Лейќ ч. 468; Велланд ч. 
461; ҐримбзбІ ч. 451; Гемильтон чч. 416, 458 1462 

ПРОГРАМА ЗБОРІВ 
Відкриття 

2 Вибір Президіі 
3 Відчитаний і прийняття протокоѓў минулорічних 

Збор'Я 
4 Звіт ЧПРН.В Окружної Управи ; ВІДДІЛОВИЙ секретарів 
5 Дискусія над звітами і ўділення абсолюторіі Управі 
Ь Вибір Окружно! Управчн на 1987 рік 
7 Доповідь чпен`в ГОЛОВНОГО УРЯДУ УНС 
З Обговорення пляну праці в біжучому році 
9 Внески й запити та закриття Зборів 

В нарадах візьмуть участь 

М Ґ р І В а Н Г е в р и к , головний директор для Канада 

Володимир Квас, головний радний УНС 

Вельмишановних Урядовців Відділів тз Делегатів просимо 
в ідпс^иги в цей день вС' ІНШІ зайняття і прибути точно на 
Збори Ріс` І розбудова Українського Народного Союзу 

вимагає наиоі зустрічі ; сл льноі лрац: 
Зл ОКРУЖНу УПРАВУ 

о. Михайло Блаженќо д-р Богдан Долішиий 
по.-еснии r jr..;ad гопова 

Єфим Омельченко 
секретар 

Михайло Бороаський 
касир 

Ві.тділ Патріярхального' 
Гиварйства у Фініксі. Арі-
jona, належить до найбільш 
активних в Америці, Осно-
нуючі збори цього Відділу 
відбулися 1-го червня 1969 
року, їх відкрив молитвою 
о. Михайло Горошко. який 
ґвкож витолосив промову 
піс;ія вибору президії збо-
рів. Отеиь Горошко гово-
рив про важливість Патрі-
ярхату і закликав нідтрн-
мати важливі задуми Бла-
женнІшого. За відважні сло-
иа в обороні прав нашої 
Церкви, виголошені також 
по інших містах ЗСА. дове-
лося опісля о. Горошкові 
багато витерпіти. 

Першим головою Відділу 
Патріярхального Т-ваЧ'Фі-
ніксі вибрано Омеляна Ко-
марннцького. який на тому 
пості служив ЎЌЦеркві і 
Патріярхові Иосифові црр-
гягом 18-ти років. Наѓ-ио— 
чесного голову вибрано о. 
М. Порошка. 

Членами першої управи 
були: Михайло Мельнико-
щч. В. Левипький. Я."Бако-
ннч. В. Лигвинишин. О. Іва-
сів та представники лоолиио-
ких організацій. До кон-
грольної комісії ввійшли: В. 
Шкварок. Г. Назаревич і Г. 
Пом"'як. 

Великою активністю у 
праці Патріярхального Т-
ва відзначалися: проф. Во-
лодимнр Білиќ. Андрій Са-
лук. Марійка Ліневич, М. 
Оса;шів, Марія Гііцннська. 
Василь Литвннишин, Сге-
иан Попович. Марія Чор-
ненька. Христя Салуќ, Ліда 
Дндик, Ірина Масна. Надія 
Гугіль. Катря Хичій, Б. Фо-
стяк, Т. Жуксвич. Михайло 
Лилиќ, І. Філь. Иосиф Ди-
днк. Иосиф Білиќ, М. Коро-
лишнн. Г. Сливка, Ярослав 
Хучін. подружжя Липнќів й 
інші, включно із молодими 
студентами. 

На патріярхальній ниві 
віддано працювали також 
члени родини Омеляна Ко-
марницького: Ірена. дружи-
на, Наля, дочка,' Роберт 
МекКоннелл, зять, _ і д-р 
Орест Комарницький. син. 

Управа Товариства, чле-
ни якої з бігом часу змі-
шовалися. займалися по-
ширюван`иям патріярхаль-
них видань, освідомною 
акцією серед вірних, інфор-
муванням чужинців про 
справи ЎЌЦеркви, влашто-
вуванням виставок патріяр1 

кальних матеріялів при 
співпраці д-ра Романа Смн-
ка. висвітлюванням іірозі-
рок із торжеств у {'й мі та 
пока юм великих світлин. В 
пошану Патріярха Йосифа 
в.тап:товувано імпрези з 
нагоди річниць його ўродин 
і ювілеїв та свята поміснос-
ти. При тому відбувались 
звичайно збірки на ЃІатріяр 
ший Фонд, розповсюджу ва-
но жетони, стрічки, пропа-
м'ятні конверти та листівки, 
які не раз вживалось для 

висловлення протесту про-
ти насилля над нашою 
Церквою та несправедлн-
вости супроти неї. 

Доповіді в різних часах 
виголосили: о. Михайло 
Горошко. д-р Олег Снилиќ, 
ред. Василь Качмар. о. ми' 
трат М. Бутринський. адво-
кат Роберт МекКоннелл. 
д-р Роман Осінчўк. д-р Ві-
тольд Левицький і Омелян 
Комарницький. 

Іздеклямаціями висгупа-
лй: Аня Дцдик, Анна Чом-
ко. Марта РосолаГл-рО.тег 
Снилиќ, Людмила Янг 
(православна). Марія До-
віряк, Оля Ґоляш-Гимцю-
рак. М. Шмігельський. Г'а-
лина Агащук і На талія 
Чомко. 

Диригентом хору г.Го-
мін", який складався з члс-
нів обидвох віровизнань, 
був Антін Залісьний. а пра-

" вославний священик о. Ан-
дрій ІЛІНСЬКИЙ не раз лопо-
магав у пілѓотові и підборі 
репертуару хору. У імпрс-
зах брав участь також ган-
цювальний гурток ..Верхо-
вина" під керівництвом Ґені 
Козак. Слід згадати теж 
про мистецький виступ бан-
дурис†а Андрія Китасіою. 

Молитву за Патріярха 
співав не тільки хор. але при 

'різних нагодах співали Мо -̀
литву за Патріярха також 
учні ..'Рідної Школи" під 
проводом своєї учительки 
Люби Ленгстон. 

І _ 3 нагоди 91-ліття Па-
тріярха Йосифа, 20-ліття 
його звільнення та 20-ліття 
парохії, до Фініксу загостив 
єпископ.Іннокеитій, ЯКИЙ 
відправив Службу Божу, а 
опісля у своїй доповіді під 
час Академії підкреслив, що 
..Патріярх Иосиф І одною з 
найсвітліших постатей XX 
століття в цілій Христовій 
Церкві". 

Серед чужинців, які з різ-
них нагод висилали привіти 

jn висловами великої поша-
нн для патріярха Йікифа. 
слід згадати губернатора 
Арізони Джека Вілліямса і 
bJ-Бебіта, сенаттураБгГолл- -
вотера і конгресмена Джана 
Ровдеса. За старанням-
Наді Комарнипької-Мек-
Коннелл і її мужа Робсрта. 
президент Р о н а л д Реген 
вислав привітальну телс-
граму до Патріярха Йоси-
фа з нагоди 92-ліття. в якій 
підкреслив. 'шо Патріярх 
Йоснф .‚був не тільки геро-
см для всіх українців, але й 
могутнім символом для 
всіх свободолюбних наро-
дів". 

Про велику працю ѓоло-
ви Патріярхального Т-ва О. 
Комарницького та членів 
управи і всіх патріярхаль-
них діячів свідчать численні 
листи, одержані протягом 
років від Патріярха Йосифа 
із його благословенням та 
подякою для всіх, які в да-
лекій Арізоні помагали йо-
му нести тягар оборони 

прав Української Католиць 
кої Церкви. 

Боляче пережила спільно 
та у Фініксі відхід Патріяр-
ха Йосифа у Господню 
вічність. Гарячі молитви, 
Заупокійні Божественні Лі-
тургії ѓа академія в 40-ий 
день .смерти. були виявом 
великої відданости псршо-
му Патріярхові нашої Цсрк 
ви. У Вашінгтоні 16 вересня 
1984 року (при нагоді мані-
фестації проти русифікації) 
у виповненій по береги залі 
Центру Дж. Кепнеді. Ро-
берт МекКоннелл відчитав 
одержане (старанням його і 
Наді) співчуття віл ирези-
лен ѓа Р. Регена. в якому під 
креслено, шо життя Патрі-
ярха Йосифа „було симво-
лом непереможної о людсь-
кого бажання релігійної сво 
боли та національної нсза-
лежностн". 

Діяльність Патріярхаль-
ІІОГО Товариства у ФІНІКСІ 
продовжується відзначу ван 
иям пам'ятн першого Па-
тріярха ЎЌЦеркви, збірка-
ми на розбудову й удержан-
ня патріярших надбань у 
Римі, різними оборонними 
акціями ѓа поширюванням 
важливих ідей, що їх Па-
тріярх Иосиф залишив нам 
у своєму Завішаній. 

Цього року Омелян Ко-
марнниькии. який був голо-
вою Відділу Патріярхаль-
ного Т-ва протягом 18 ро-
ків,'вирішив з- того посту 
відійти з огляд^ на клопо-
тн зі здоров 'ям. Подиву 
гідною була його дотене-
рішня діяльність, його вілд-
даність Патріярхові Йоси-
фові. ііого жертвенніеть та 
патріотизм. 

Протягом всіх тих років 
О. Комарницький зумів при 
єднати до праці на патріяр-
хальній ниві не тільки ши-
рокі кола старших осіб, але 
також і молодь. Завдяки 
ііого старанням, ця відно-
сно мала г ромада складала 
великі пожертви на - Па-
тріяршиЙ Фонд. Дбав він 
теж про інформування різ-
них американських достой-
Ників про страждання Укра-
їнської Церкви й українсь-
кого народу. 

О. Комарницький нав'я-
зав так дуже потрібні дру-
жні зв'я^ки із православним 
священиком о. Ілінським та 
членами ного парохії. які 
брали участь у програмах 
патріярхальних імпрез. Це 
бра тис зближення особливо 
важливе у прямуванні до 
торжественного відзначсн-
ня 1000-ліття Христової 
Церкви н Україні. 

Ця многог ранна праця О. 
Комарницького і його ши-
ра відданість справі с взір-
цем для наслідування для 
інших. Віримо, шо Омелян 
Комарницький своїм цін-
ним досвід`ом і порадами 
шс довгі роки зможе пома-
гати у діяльності Патріяр-
хальною Товарства на те-
рені Фініксу в далекій Арі-
зоні. 

`Дарія Кузі;к 

Громада в Апопці відзначила 
1000'ЛІття Хрищення України 

Українська громада Апоп 
ки. Фльорида, 6-го березня 
ц. р. мала гарну програму-
концерт в честь†араса Шев-
ченка. Але зараз після 
закінчення цього концерту 
звернула всю свою увагу і 
докладала всіх зусиль, щоб А 
г ідно в ідзначити ювілей 
Тисячоліття Хрищення Ук-
раїнн. Створений комітет 
для відзначення такого важ-
ливого для всіх українців 
ювілею мав велике бажання 
прилучитися до святкувань 
всього українського наро-
ду, розкиненого по всіх кут-
ках земної кулі. 

1 от такс величаве свято 
відбулося в Апопці в субо-
ту. 26-го бсреіня. Всі приго-
тування до відбуття цього 
свята робив Комітет 1000-
ліття під проводом о. І. Рич-
куна, Степана Ковальчука 
та Михайла Бобера. Квит-
ки на бенкет і концерт виго-
товив Степан Ковальчук, а ч 
програмки на концерт ви-
готовили такі особи: Анна 
Кравчук — малярське офор 
млення, а Друк і відбиття В. 
Фіцик і Бобер, мол. На на-
ше ювілейне свято грома-
да А попќи зверталася до 
нашого Владики Роберта в 
Пармі з проханням своєю 
присутністю звеличати на-
ші святкування, але попе-
редньо запляноваиі обо-
в`язки не дозволили йому 
бути разом з нами. Зате був 
присутній дек. Фидик із 
Ст. Пітсрсбургу. а також 
з'їхалися люди зі всіх сто-
рін Ст Пітерсбург. Ока-
ла. Довер. Інвернес, Дейто-
на Біч, Делтона. Ню Смир-
на й інші. Зал я Об'єд-

нання св. Володимира, яку 
винаймає Місійна станиця 
Покрови Божої Матері бу-
ла заповнена. Були прнсут-
ні теж мсЙор міста Апоп-
ка Джан Ленд з дружиною 
та Володимир Глига, ше-
риф повіту Оранфи. Були 
вони тільки на Службі Божій 
яку правили о. Федик і наш 
о. Ричкун. Служба Божа 
розпочалася в 11-ій год. ран 
ќу. Проповіді про 1000-
ліття Хрищення України 
виголосили о. Ричкун ан-
глійською мовою, а о. Фе-
дик українською . В часі 
проповіді о. дек, Федик пс-
редав благословення нашо-
го Владики Роберта По 
Службі Божій відспівано мно 
голіство Папі, нашій ієрар-
хії, всім учасникам, парохі-
янам та цілому українсько-
му народові. Слід також 
відмітити, що жінки під 
проводом Аннц Біленької, 
Анни Кравчук та інших при 
чинились до гідно проведе-
ного Ювілейного дня. 

Зараз же по Службі Бо-
жій відбувся обід-бенкет, 
який наші жінки в Апопці 
приготовили. 

По обіді відбувся ювілсй-
ниЙ концерт, який розпоча-
то американським гимном 
українською мовою. Від-
крив це ювілейне свято С. 
Ковальчук, який привітав 
всіх присутніх, а зокрема 
гостей. Проклямацію про 
Тисячоліття Хришення Ук-
раіии, яку видав мсйор 
А попќи, відчитала Анна 
Біленька. Вірш з нагоди 
1000-ліття Ганни Черінь 
гарно продеклямував Ва-
силь Фіцик. Хор сеньйорів в 

цій частині концерту відспі-
вав гимн Тисячоліття Хри-
щення України ‚‚Святий Ве-
лнкий Володимире" та Мо 
литву за рідний край. 

Чудово опрацьовану 
доповідь англійською і 
українською мовами виго-
лосив запрошений гість з 
околиць Маямі інж. Віктор 
Полярний. 

Потім хор сеньйорів під 
проводом А, Кулинича, 
який відспівав три пісні — 
„За нове життя", сл. Лесі 
Українки, „Чорна хмара" 
та „В'язанку стрілецьких-
повстанськнх пісень." На 
закінчення Михайло Бобер, 
голова Об'єднання св. Во-
лодимира, подякував усім, 
що взяли участь у наших 
святкуваннях, а зокрема 
подякував жінкам за смач-
но приготовлений обід, ди-
риґентові і хористам, які 
навіть з дальших околиць 
приїжджали на праці. Особ-
ливу подяку зложив пред-
ставникові української пра-
вославної церкви в Довері. 
Закінчено цей день відспіва-
нням українського націо-
нального гимну „Ще не 
вмерла Україна". 

В цьому дні були вистав-
лені образи українськох цер 
†сов, які вималював Степан 
Ковальчук. Пані Мадай зас 
тавила стіл чудовими пи-
санками . які вона сама 
вправною рукою вималю-
вала , а інші жінки принес-
лн вишивані речі. 

Наша скромна громада в 
Апопці і околиці зрозуміла, 
що ювілей Тисячоліття Хри 
щення України є найвелича-
вішою подією нашого иа-
роду, а тому ми горді, що 
Всевишній дав нам дожити і 
відзна чувати Тисячоліття 
Хрищення України. 

А. К. 

Процес... 
(Закінчення зі сг. 2) 

лише власні пара`фії, але 
також східні екзархати, а 
потім єпархії й митрополії. 
У цьому наша Українська 
Католицька Церква випере-
днла всі інші Церкви і тому 
у нашій Церкві не ііитан-
тія стало найбільш актўаль-
ним: чи-вони належали до 
своєї первісної Церкви, чи с 
шось.шо з нею лучнть поза 
самим тільки літургійним 
обрядом'Ѓ (Патріярхат ч. 
11 листопад 1987). Нове 
східне право іі наша Церк-
на). Вона (проблема терито-
рія.и.ности) стала живою іі 
навіть гарячою н останніх 
десятиліттях. 

Наявно, шо справа номі-
нанііі `нових вда пік у каю-
ЛИПІ.КИХ східімх Перќнач на 
поселеннях не гака просѓа. 
Щоб добре зроїў мі їй неЃї 
процес, треба спокійно ві лн 
блюватися у перќонні кано-
іт. а коли, бачимо недома-
і ання.пю иринося і ь крнн іў 
ііаніій Церкві, ми ііошіипі 
діяти гам де потрібно, але 
дія їй з Молитвою, іерис.іи-
но очі ќу ЮЧІІ нової t) каііопіч -
ного прана. Понерхоние іі 
нерозважне і рак гўнання 
цього пронесу, створиќ іі-
льКн фермент, розбрат і 
школу Церкві. А ми жбажа-
смо напіііі Церкві роікнііу! 

Поєднання... 
(Закінчення зі ст. 2) 

цілі. Відносно хору Полян-
ського, ціль ця благородна 
— показати полякам вар-
тість української музики і в 
цей спосіб зблизити два 
територіяльно зв'язані на-
роди, ще нині, віддалені від 
себе духово. 

(„Пшегльонд католіцкі," 
Варшава, ч. 8,21-го лютого 
1988 р. 
З польсько! мови — М. Ф.) 

^ з і ' Я а † м і и г і т # м 
?6 First Avenue 

Tel (?1?) 473-3550 
New York. N Y TO009 

ВСІ НАЙНОВІШІ КНИЖКОВІ 
ВИДАННЯ одержите в АРЦг.. 

Ф HELP WANTED % 

ПОШУКУЄМО ЖІНКУ 
до опіки дітей та легкої 

домашньої праці. 
Дзвонити піспя 8-.ОЇ веч. 

(201) 894-1895 

Р І З Н Е 

EXCELLENT WAGES 
for spare dme assembly work; 
electronics, crafts. Others, Info. 

1(504) 641-0091. Ext. 2583 
Open 7 days. Call now! 

# SERVICE # 

UKRAINIAN 
TYPEWRITERS 

also other languages complete 
line of office machines 4 

equipment 
JACOB SACHS' 
251 W 98th St 

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

7 days a week 

I FUNERAL DIRECTORS ' 

UKRAINIAN {ЯГ NATIONAL 
FUNERAL ^ SERVICE 
Український Національний 
Цвиитвр-Пам'ятник пола-
годжу ют ь всі справи по-
е'язані з похороном І по-
хоааиням ш ЗСА. 

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

Tel.: (301) 568-0630 - Days 
(301) 855-8864 - Sat.. Sun.. 

Eve. Si Holidays 
MAIL: PO Box 430 

Dunkirk. M 0 20754 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦНХ 
ЛЎІС НАЙҐРО - директор 

Родина ДМИТРИЌ 

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

(212) 674-2568 


