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Президія ЌУПҐІО привітала 
Дж. Буша з його вибором 

Ню Йорк (ПС КУППО). 
— Президія Конференції 
Українських Партій і Орга-
нізацій (КУППО) вислала 
за підписами д-ра Зенона 
Городиського і д-ра Рома-
на Борковського гратуля-
ційну телеграму президенте 
ві-електові Джорджові Бу-
шові, в якій висловила своє 
вдоволення з приводу його 
вибору на цей пост. 

Вітаючи його з його вибо 
ром, Президія КУППО 
висловила надію, що він як 
президент Америки буде 
продовжувати політику сво 
го великого попередника та 
буде підтримувати людські 
та національні права поне-
волених .Москвою народів, 
а в тому числі національні 
права українського народу. 

В Сітон Голл відбудеться 
наукова конференція 

Нюарк, Н. Дж. (А.К.).— 
Тут в місцевому унівсрси-
теті Сітон Голл відбудеть 
ся в суботу, 3-го грудня ц.р. 
наукова конференція, прис-
вячена 1000-річчю Христи-
янства в Україні. Конферен 
цілю спонзорує українська 
католицька церква Івана 
Хрестителя в Нюарку, як 
ще одну можливість поін-
формувати американський 
світ про цю знаменну річ-
ницю. 

В конференції візьмуть 
участь: о. проф. Андрій Чи-
ровський, директор інсти-
туту ім. Андрея Шептицько 
го в Мт. Тейбор і асистент 
професора Католицького 
університету в Чикаго о. 
Петро Ґаладза із коледжу 
св. Михаїла в Торонто, д-р 
Юрій Гаєцький з УНІГУ. 

До участи запрошено Ар-
хиєпископа Нюарку Теодо-
ра МекКерріка, канцлера 
університету Сітон Голл о. 
Дж. Петілла, усіх профссо-
рів того університету, се-
мінаристів. священиків, як 
також загальну публіку заці-
кавлену цією темою. 

Початок конференції о 
год. 10-ій ранку. 

Того самого дня о год. 6-
ій по полудні в церкві св. 
Івана Хрестителя в.Нюарку 
буде відправлений Акафист 
для вірних католиків і пра-
вославиих, а після нього о. 
А. Чировський буде мати 
слово про 1000-річчя Хрис-
тиянства в Україні. Хор 
„Думка" відспіває ряд релі-
гійних пісень і тим закін-
читься в Нюарку день, прис 
вячений відзначуванні Тися 
чоліття. 

В Чикаго влаштовують 
„Різдво в ЎкраїнЃ 

Чикаго.;— В неділю, 4-го 
грудня ц.р., о род. $ЗО по 
полудні, тут у Музеї науки і 
промислу, при 5700 Савт 
Лейќ Шор драйв, відбудеть 
ся українська різдвяна про 
грама „Різдво в Україні". 

Протягом 46-ох років му-
зей щорічно відзначає свят-

‚кові різдвяні традиції 38-ох 
народів величавим фестива-
лем під назвою „Різдво дов 
кола світу". В програмі цьо-
го святкування відбувають 
ся концерти колядок, різдвя 
ні сценічні картини-вертепи 
мистецьке читання різдвя-
них легенд і переказів у 
виконанні знаних місцевих 
телевізійних і радієвих зі-
рок, виступи танцювальних 
груп тощо. Офіційне від-
криття фестивалю 1 зустріч 
запрошених представників 
38-ох народів відбудеться у 
понеділок, 28-го листопада. 

„Українське Різдво" що-
року є спонзороване 22-им 
Відділом СУА в Чикаго і 
завжди втішається окре-
мою увагою і доброю фрек 
венцією не лише своїх, але і 
численних неукраїнських 
відвідувачів. Ялинка прнб-
рана естетичними прикраса 
ми базованими на зразках 
народного мистецтва, доб-
ре підібрана цікава програ-
ма є запорукою цієї високо-
якісної культурної імпрези. 
Цього року „Українське 
Різдво" проходитиме під 
знаком Хрищеня України. 
Крім введення цієї теми у 
програму ведучої вечором, 
роздаватимуться біля ялин-
ки пояснення- брошурки 
про цю унікальну святкову 
подію, так, що тисячі відві-
дувачів фестивалю може 

вперше в житті матимуть 
змогу довідатися і передати 
другим вірне і ясно з'ясова-
не поняття про істор'ію і 
культуру України. 

В мистецькій програмі 
„Українського Різдва" вис-
туплять: хор парафії св. 
Йосафата під диригенту-
рою Я. Стефанюка, та тан-
цювальна група „Громови 
ця", мистецький керівник Р. 
Дика-Пйлипчак. Вечір вес-
тиме д-р Ірина Лиссйко-
Оверко. 

Вступ і парќування — без 
коштовно. Години відвіду-
вання: в будні — від год. 
9:30 ранку до 4-ої по полуд-
ні. в суботу й неділю і свя-та 
— від 9:30 до 5:30. За точні-
шими інформаціями слід 
звертатися до музею на чис-
ло телефону (312)684-1414. 

СЛУЖБА БОЖА І 
ПРИЙНЯТТЯ 

В ТЕКСАСІ 

Гюстон, Тексас. — Укра-
їнсько-Американська Орга-
нізація в Тексасі закінчить 
святкування 1000-ліття Хри 
стиянства в Україні Архие-
рейською Службою Божою 
і прийняттям в неділю, 4-го 
грудня ц.р. Богослужбу від-
править Єпископ УПЦерк-
ви Антоній в асисті священ-
ства. Після Служби Божої 
буде прийняття та ювілейна 
програма. Організатори за-
прошують усіх до участи в 
Богослуженні і прийнятті та 
мистецькій програмі. Теле-
фонуватн слід до Софії На-
конечної на число: (214) 276-
0697. 

Український Музей влаштовує 
передріздвяні курси 

Ню Йорк. — Український 
Музей влаштовує тут курс 
п. н. „Українські різдвяні 
традиції" Відбудуться два 
зайняття, по три години 
кожне, для дорослих і моло 
ді від 16 років життя. Учас-
ники ознайомляться з укра-
їнськнми різдвяними тради 
ціями та практично навчать 
ся пекти різдвяні колачі. 
Курс йтиме 3-го і 10-го груд 
ня від ѓод. 10-ої вранці до I-
ої по полудні. Оплата за 
навчання: дорослі — 15 дол. 
пенсіонери і студенти — 10 
дол. члени музею дістають 
знижку 15%. 

Діти і дорослі також ма-

тимуть нагоду навчитися 
робити традиційні прикра-
си на ялинку з намистин, 
оріхів, кольорових стрічок і 
паперу. Зайняття відбувати-
муться в суботи і в неділі. 
11-го, 17-го і 18-го грудня 
від год. 2-ої до 4-ої по полуд-
ні. Оплата за одне зайняття: 
дорослі — 4 дол.. пенсіонсл 
рні студенти від 12 раків — 
2.50 дол., діти відл 7 до 12 
років — безплатно. 

Вартість матеріялів вклю-
чена в плату за навчання. 
Свої вироби учасники мо-

‚жуть взяти додому. В справі 
реєстрації слід телефонува-
ти на число (212) 228-0110. 

„ВОЛЮ НІХТО НІКОМУ НЕ ДАВ — 
П ТРЕБА ВЗЯТИ!" 

БІЛЯ 1,000 ОСІБ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У СВЯТОЧНОМУ ВІДКРИ†ТІ СКВУ 
і 

Торонто (О. Кузьмович). 
— В середу, 23-го листопа-
да ц.р., тут у готелі Кестл Be 
стін, о год. 7-ій вечора 
відбулося зворушливе свя-
точне відкриття V СКВУ в 
присутности біля 1,200 осіб, 
в тому 553 делегати. 

Господинею святочного 
відкриття була Марія Шка.м 
бара, голова Комітету У кра 
їнок Канади, яка привітала 
присутніх християнським 
привітом. На залю увійшли 
святочно викликані нею пра 
пороносці із молодечих ор-
ганізацій, які внесли прапо-
ри усіх країн, починаючи 
прапорами Канади та Укра-
їни. Хор „Бурлака" відспі-
вав канадський та українсь-
кий гимни, а президент СК-
ВУ Петро Саварин офіцій-
но відкрив Конгрес, назн-
ваючи його історичним то-
му, що відбувається у 1000-
річчя Християнства, 70-річ-
чя Української Державнос-
ти і 50-річчя від смерти 
Євгена К`оновальця. 

У своєму привітанні іе-
рархам Українських Цер-
ков та всім представникам 
організацій політичних, гро 
мадських, жіночих і моло-
дечих П. Саварин закликав 
також, щоб всі керувалися 
принципами опертими на 
словах св. Августина: „В 
конечних справах — єд-
ність ,в сумнівних — сво-
бода, а у всіх любов". 

Гучні оплески зустріли 
слова П. Саварина, коли він 
заявив, що, „Bjyug.HJjXjro. 
нікому не дає — п треба 
взяти!" 
Він теж запевнив, що „ми 

тут ніколи не забуваємо і не 
забудемо братів в Україні". 

П. Саварин попросив до 
молитви Митрополита 
УКЦ в Канаді Максима 
Германюка, а після цього 
відчитав тих членів Прсзи-

Господиня першої сесії Марія Шкамбара відкриває V Конгрес СКВУ. 

(Фота: ред. О. Кузьмович) 

ПОЧАВСЯ МАСОВИЙ ВИЙЇЗД 
ВІРМЕНІЄ З АЗЕРБАЙДЖАНУ 

дії СКВУ, Сскретаріяту і 
визначних дисидентів, які 
померли у останніх п'яти 
роках, м.і. Мирослава Са-
моверського, Богдана Лон-
чину, Володимира Душни-
ка, Андрія Бандеру, Степа-
на Росоху, Романа Далиле-
вича, Павла Юзи ќа, Петра 
Стерча і Стефанію Савчук, 
а з дисидентів Василя Сту-
са, Юрія Литвина, Олексу 

?^ІЗадерія.Марчснка, 
Гелія Снєгірьова. Присутні 
однохвилинною мовчан-
кою вшанували їхню па-
м'ять, а хор „Бурлака" від-
співав „Під Твою Милість". 

Від канадського уряду 
Конгрес привітав особисто 
міністер фінансів М. Віл-
сон, який також відчитав 
призіт від прем'єр-міністра 

Брасна Малруні, в якому 
той пригадав велику річни-
цю 1000-річчя Християнст-
ВІІ України та підкреслив 
вклад українців у розбудову 
Канади. 

Привіт від президента 
ЗСА Роналда Регена від-
читав екзекутивний дирек-
тор УККА Юрій Нестсрчук, 

JP. Реген звернув увагу на те. 
^ о СКВУ вперше ei^YfffatiiitmYii"" в Канаді Василій 
ється у час великих перемін лв"я...-іим лпп^па^^, `7^ 
в СССР, але помимо того 

В дальшому ході святоч-
ного відкриття П. Саварин 
представив усіх членів по-
чесної і ділової президій і 
попросив до першого усно-
го слова Митрополита Мак 
сима Германюка, який від-
читав листа від Патріярха 
Кардинала Мирослава Іва-
на Любачівського. Чергове 
привітання Конгресові ви-
голосив Митрополит УП-

українці на батьківщині да-
лі не мають свободи релігії і 
слова. Він запевнив делега-
тів, що американський на-
рід підтримує український 
нарід в Його стремлінні до 
самовизначення і свобо-
дн вислову. 

Дальшим Промовцем був' 
Микола Руденко від Вико-
навчого Комітету Українсь 
кої Гельсінќської Спілки. У 
своєму короткому слові він 
виявив радість з приводу 
такого збору українців з 

(Закінчення на crop. 4) 

У СВІТІ 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ СхідньоїНімеч 
чини заборонило поширювати на території країни 
совєтський журнал ‚‚Спутнік". Цей журнал, багато 
ілюстрований, призначений в першу чергу для розповсюд 
ження за кордоном. Міністерство мотивувало своє 
рішення тим, що журнал, який у стислій формі передає 
події за совєтською пресою, не „сприяв дружбі між 
Народною Демократичною Республікою Німеччини і 
Совєтським Союзом". В деяких номерах журналу були 
надруковані різкі статті проти Йосифа Сталіна і його 
терористичної діяльности, які, на думку, східніх звелич-
ників Сталіна, „не згідні з історичною правдою". В 
інформації агентства Ассошієйтед Пресе говориться, що 
НДР не підтримує дуже політики гласности і перебудови, 
запропонованої теперішнім керівником СССР Міхаїлом 
Горбачовим. 

ЕТНІЧНІ НЕПОРОЗУМІННЯ між албанцями і сербами 
в Югославії продовжуються. Недавно біля 5,000 югославів 
албанського походження влаштували голосну демонстра-
цію в місцевості Прістіна і домагалися припинення нападів 
на них зі сторони сербів в автономній республіці Косово, 
де албанці становлять більшість. Демонстрація була 
нібито відповіддю на подібну маніфестацію сербів в 
Београді, з участю понад 15,000 осіб, які домагалися від 
центрального уряду припинити „албанський націоналізм" 
і вимоги албанців. Також у Любляні, столиці Словенії, 
демонструвало 10,000 осіб і протестували проти засуду 
трьох журналістів за використання у газетах засекречено-
го матеріялу у справі крайової оборони. Демонстранти в 
Любляні заявляли, що їх протест в ніякому разі не трсбна 
пов'язувати з конфліктом сербів і албанців в Косово. 

СОВЄТСЬКЕ ПРЕСОВЕ агентство ТАСС повідомило, 
що минулої суботи, 19-го листопада, спалахнула пожежа у 
двох вагонах пасажирського поїзду, який їхав з Москви в 
Кустанай. У пожежі загинуло 10 осіб, а декілька були 
поранені і перевезені до найближчих лічниць. Вогонь 
вибухнув коли поїзд під'їжджав до станції Заятская. 
Пасажири, передбачаючи небезпеку для життя, кинулися 
втікати з вагонів, але не всім вдалося продістатися до 
дверей. Кажуть, що вогонь спалахнув в кабіні кондуктора, 
але в інформації ТАСС не згадується з якої причини. 
Справу почала перевіряти урядова комісія, яку очолює сам 
голова Ради Міністрів Казахстану Кадир Байкенов. 

ПРЕМЄР-МІНІСТЕР ІЗРАЇЛЯ їцак Шамір та інші члени 
його кабінету засудили у принципі становище Европейсь-
кої економічної спільноти, яка привітала проголошення 
акту незалежности Палестини. „Треба тільки жаліти, що 
європейські держави вирішили підтримати цей акт 
проголошення, бо така тактика тільки підтримує мораль-
но терористичний рух палестинців",'— заявили представ-
ники уряду. Інший представник міністерства закордонних 
справ заявив, що рішення палестинців не треба підтриму-
вати і не треба розглядати цієї справи з погляду непорозу-
мінь між Ізраїлем і його арабськими сусідами. Палсстин-
ська Визвольна Організація, — заявили члени ізраїльсько-
го уряду, — все ще виреклася терористичної актнвнос-
ти. Від неї треба вимагати не слів, а діл, кажуть ізраїльці. 

; 

В АМЕРИЦІ 

КОНҐРЕСМЕН-ДЕМОКРАТ Роберт Гарсія. який пред-
ставляє у Конгресі виборчу округу південного Бронќеў, Н. 
Й., обвинувачений у шахрайстві: він незаконно дістав 
185,000 долярів від компанії Ведтек. Обвинувачення Гарсії 
були пред'явлені три дні після того, як демократ Маріо 
Біяджі. який провів у Конгресі, де він представляв Бронќе, 
20 років, був засуджений на вісім років тюремного 
ув'язнення за фінансові махінації з компанією Ведтек. Слід 
нагадати, що коли Біяджі прѐ явили обвинувачення, він 
відкинув їх. Однак суд визнав його винним. Слідами 
колеги-однопартійця пішов і Ґарсія. У комунікаті, 
випущеному його канцелярією, всі обвинувачення запере-
чуються. Разом з Ґарсією обвинувачена в шахрайстві і йо-
го жінка Джейн. 

З'ЄДНАНІ СТЕЙТИ АМЕРИКИ і Совєтський Союз 
підписали попередню угоду, мета якої — покінчити з 
вживанням спортовцями стимуляторів: допінгів, анаболіч 
них стероїдів тощо. Пісписана угода пованиа бути 
схвалена олімпійськими комітетами обох країн. Очіку-
ють, що це станеться у половині лютого у Портленді, 
Огайо. Якщо у найближчі дні виясниться, що на шляху 
договору існують перешкоди, то делегації двох країн ще 
раз зустрінуться у грудні цього року. З'єднані Стейти і 
Совєтський Союз мають намір підписати у лютому 
договір, який дозволив би американським експертам 
приїжджати в СССР в будь-який час для перевірок 
спортовців (на змаганнях і під час тренувань), а совєтським 
спеціялістам в будь-який час відвідувати з цісю ж метою 
Америку. 

СЕНАТОР-ДЕМОКРАТ Едвард Кеннеді, який перебував 
в Англії на приватній візиті, відвідав у вівторок. 22-го 
листопада меморіял Джана Кеннеді. американського 
президента, вбитого рівно 25 років тому, і поклав білу 
рожу у підніжжі пам'ятника. Е. Кеннеді відвідав меморіял 
свого старшого брата разом з кількома старими друзями 
покійного президента і родини гСеннеді. Його супровод-
жували американський мистець Джеймс Васт, автор 
широковідомого портрета Дж. Кеннеді. і письменннк-
історик Леррі Коллінс. У розмові з журналістами сенатор 
сказав, що англійський пам'ятник Кеннеді „дуже дорогий 
для всієї родини". „Я радий, — сказав Е. Кеннеді, — що 
маю нагоду відвідати його разом з моїми друзями, а також 
з друзями президента Кеннеді". 

ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОВЕДЕНЕ фірмою Чарлз Рісичр, 
встановило, що від 1983 до 1987 року кількість котів в 
американських домах збільшилася на 4.6 відсотка, а 
кількість собак зменшил'ася на 5.8 відсотка. Котів у країн 
вперше стало більше ніж собак. Торік в З'єднаних Стейтах 
Америки проживало 54.6 мільйона котів і 52.4 мільйона 
собак. За той же час кількість декоративних птахів 
збільшилася на 24 відсотки і становила у 1987 році 12.9 
мільйона. Всього в американських домах торік проживало 
понад 200 мільйоні різних тварин. Втому ж році населення 
країни становило 245 мільйонів осіб. Захоплення американ 
Ців домашніми тваринами має давні традиції. Індустрія 
розведення і утримання домашніх тварин величезна. 
Одних продуктів харчування для котів і собак в країні 
випускається на сотні мільйонів долярів. 

І 

Москва. — У Вірменії та 
Азербайджані почалася но-
ва }Хвиля міжнаціональної 
ворожнечі. Приводом для 
зў дарів на цей раз послужи-
ло незадоволення азербайд 
жанців будівництвом алю-
мінійового комбінату в Шу-
шанському районі Нагірно-
Карабахської автономної 
области. населеної переваж 
но вірменами, але яка вхо-
дить до складу Азербайд-
жанської ССР. 

Як повідомив тслефоніч-
но представник бакинсько-
го пресового агентства но-
вин Савелій Перец, тисячі 
бакинців щодня виходять 
на вулиці міста, протестую-
чи проти „штучного збіль-
шення вірменського насе-
лення у Нагірному Караба-
ху", маючи на увазі прибут 
тя в Шушу сотень вірмен-
ських робітників. Робітни-
ків вірменів привозили в 
Шушу на автах за вказівка-
ми вірменських властей. 
Обурені азербайджанці від-
повіли масовими демонст-
раціями. при чому у містах 
Нахічевань і Кіровабад за-
ворушення набрали крово-
пролитного характеру. 

Як повідомив речник міні 
стерства закордонних 
справ СССР Генќадій Гера-
сімов, у Кіровабаділ „товпа 
хуліганів вбила лейтенента 
і двох вояків". В результаті 
дій військ міністерства внут 
рішніх справ (міліції) були 
поранені 126 місцевих жите-
лів. Г. Ґерасімов повідо-
мив, що, за його даними, 
серед пострадалих не було 
ані одного вірменина. 

У великих містах Азер-
байджану запроваджено ко-
мсндантську годину. Меш-
канцям заборонено появля-
тнся на вулицях від 10-ої 
години вечора до 5-ої ран-
ку. В Баку. Кіровабаді і 
Нахічевані крім внутріш-

ніх військ введені додатко-
ві військові частини, танки і 
бронетранспортери. 

„Вищевказані міста пере-
бувають під контролею ар-
мії. — сказав начальник 
управління інформації міні 
стерства закордонних 
справ Азербайджану Муса 
Мамедов. — Становище, 
однак, продовжує залиша-
тися дуже напруженим". 

За словами М. Мамедо-
ва, понад 100,000 осіб вийш-
ли в четвер, 24-го листопа-
да, на вулиці Баку, а С. Пе-
рец додав, що на роботу на 
нафтових промислах вийш-
ли лише 70 відсотків робіт-
ників. 

Повідомляють, що вір-
менські райони Баку знахо-
дяться під захистом меха-
нізованих частин совєтської 
армії. Всі автомобільні до-
роги між двома республіка-
ми перекриті. Пропускають 
лише вантажні авта з про-
дуктами. 

Вірменський правозахис-
ник Ховік Васілян повідо-
мив, що натовп азербайд-
жанських націоналістів зу-
пинив у вівторок поїзд Ба-
ку-Єреван. Пасажирів вда-
лося пересадити на автобу-
си, але провідники-вірмени 
були по-звірячому побиті. 
Нападаючі вибили всі вікна 
у вагонах. 

Понад 500 вірменів евако 
вані з Нахічевані у Вірме-
нію. Втікачам допомагали 
вояки прикордонних частин 
використовуючи гелікопте-
ри, вантажні авта та інші 
транспортні засоби. 

За словами головного ре-
дактора агентства Вірмен-
прес Бориса Куфаряна, ли-
ше за останні дні з Азер-
байджану до Вірменії переб 
ралося понад !,700 осіб. 
Вірменський уряд створив 
спеціяльну комісію для роз-
міщення біженців. 

НТІІЇ в Америці відзначає своє 
40-ліття науковим конгресом 

Ню Йорк (НТШ). - Со-
роколітній ювілей віднов-
лення Наукового Товарист 
ва ім. Шевченка на еміѓра 
ції та створення американ-
ського НТШ буде вілзначе-
но в днях 2-4-го грудня нау-
ковим конгресом та ювілей-
них бенкетом Головною 
темою конгресу, що відбу-
деться тут в будинку НТШ. 
63 Четверта аве.. буде: „Уќ 
раїнська наука в діяспорі 
після 1945 року". 

Наукові секції НТШ під-
готували понад ЗО допові-
дей і вони будуть прочита-
ні на сімох сесіях. 

В п'ятницю, 2-го грудня 
від год. 2-ої до 6-ої вече-
ром проходитиме перша 
сесія Історично-філософіч-
ноі секції (ІФС) з доповіда-
чами: д-р В. Ленцик (джере-
лознавство). о. д-р С. Яр-
мусь і о. д-р О. Баран (істо-
рія Церкви) та д-р О. Домб-
ровськин (рання історія). 
Вечером від ѓод. 7-ої до 9-ої 
відбудеться перша сесія Фі-
лологічної секції з доповідя 
ми д-р В. Лева (філологія), 
д-р М. Марунчака і д-р Л. 
Рудницького (літературо-
знавство). 

В суботу. 3-го грудня від 
9:30 до 12:30 ѓод. будуть 
проведені дві паралельні 
сесії. На другій сесії ІФС 
будуть прочитані доповіді 
Ю. Гасцького (історіогра-
фія козаччини), д-р В. Стой-
ко(Визвольних Змагань 
1917-21), д-р Я. Падоха (іс-
торія українського права), 
д-р М. Прокопа та д-р П. 
П оті чного (історіографія 
найновішої доби історії Ук-
раїни). В тому ж часі відбу-
деться друга сесія Філоло-
гічної секції з доповідачами 
д-р В. Жила, д-р М. Степа-
ненко, д-р А. Бойцун. та д-р 
В. Янів. всі з літературозна 
вства. 

Того ж дня від ѓод. 1:30 до 
4-ої буде ще одна сесія ІФС. 
на якій будуть прочитані 
доповіді д-р В. Ісаїва (соціо-
логія), д-р О. Воловини (де-
мографія), д-р Б. Винара 
(економія) та д-р В. Марку-
ся (політологія). Ціла по-
обідня сесія від год. 1:30 до 
6-ої, перервана короткою 
павзою, буде присвячена 

проблематиці ѓочних, при-
родописних та медичних 
наук: ця сесія спонзорована 
двома секціями НІШ 
Хемічноібіологічно-меднч-
ною та Математично-фізнч 
ною. Доповідатимуть: д-р 
Р. Андрўійків (математика) 
л-р І. Головінський (медич-
на психологія), д-р М. Ди-
міцький (харчова хемія) д-р 
Е. Жарський (зоологія), д-р 
В. Ѓординський(медицина) 
л-р П. Пундій(історіямеди-
иини) та інж. А. Вовк(хеміч 
на термінологія) 

В рамках з'їзду та ;ця 
відзначення ювілеїв — в 
ѓому й 115-річчя заснуван-
ня Товариства ім. Шевченка 
ўЛьвові відбудеться гос-
тина-бенкет у великій залі 
У НДому о год. 6-ій вечора. 
На бенкеті буде вшановано 
почесних членів НТШ. дав-
ніх і новообраних, а голов-
н'е слово виголосить л-р В. 
Янів з Мюнхену. 

В неділю. 4-го грудня 
учасники конгресу матн-
муть можливість взяти 
участь у Божественній Лі-
тургії у сусідній церкві св. 
Юра о год. 9-ій ранку. Між 
год. 10:30 та 1-ою відбудеть 
ся в будинку НТШ панель 
на тему: ..Українська наука 
в діяспорі: досягнення, проб 
леми, агенди". В панелі вис-
туплять речники регіональ-
них Наукових Товариств 
ім. Шевченка: д-р В. Падох 
(ЗСА). д-р Б. Стебельський 
(Канада), д-р А. Фіголь 
(Европа) і д-р Р. Микито-
вич (Австралія). 

Між ѓод. 2:30і4:30прохо-
дитиме остання сесія, на 
якій доповідатимуть л-р І. 
Соневицький (музнкознав 
ство). д-р Ю. Бережницький 
(мистецтвознавство) та д-р 
Р. Кухар ̀  (літсратурознавст 
во). 

Всі доповіді будуть про` 
читані або підсумовані, за 

. твердженням голови прог-
рамової комісії д-р В. Мар-
куся, в межах 25 хвилин, а 
виступи панелістів — 12-15 
хвилин. Вкінці сесії буде 
можливість ставити корот-
кі питання доповідачам. 
Сесії та панельна дискусія 
відкриті для ширшої иублі-
ки. 
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Вибори в Канаді 
Парляментарні вибори в Канаді, які відбули-

ся у минулий понеділок, 21 :го листопада 1988 
року, були тим цікаві, що йшлося там про єдину 
справу: взаємини з Америкою. Формально 
Проґресивно-коноервативна партія прем'єра 
Браєна`Малруні боронила п ідписаний 4-го 
жовтня 1987 року з президентом Роналдом Реґе-
ном договір про скасування митних бар'єр між 
двома англомовними сусідами, — всупереч 
становищу Ліберальної канадської партії, яка 
вважала і вважає, що цей догов ір виходить 
тільки у користь Америки. Тут ідеться не тільки 
про економічну проблему, про принципове 
становище американських республіканських і 
канадських консерватистів, які є за віддану 
торгівлю на базі приватної ІНІЦІАТИВИ І суперниц-
тва і проти будь-якого протекціоналізму. Супе-
речкана цьому тлі існує і в Америці, де Демокра-
тична партія поручає протекціоналізм у закор-
донній торгівлі, аргументуючи, що Японія і деякі 
інші держави ведуть нельояльну супроти Аме-
рики торговельну політику, не допускаючи до 
себе всіх американських товарів, зате заливаю-
чи американський ринок своїми виробами із 
шкодою для яяе'рийанського робітничого світу. 
З Канадою є трохи інша справа, бо там ідеться 
теж про канадський патріотизм, про почуття 
канадської г і д н о с т і гордости. Канадські лібе-
рали твердять, що Америка не тільки заливає 
Канаду своїми виробами, не допускаючи, нап-
риклад, до створення канадського автомобіль-
ного промислу, але теж ставиться до канадців, 
як до ,,молодших братів", вважаючи себе, як 
своєрідних ‚‚юберменшів". 

Як це завжди буває — кожна з тих канадсь-
ких партій з їхніми суперечними філософіями 
має трохи правди і трохи неправди. Фактом є, що 
дійсно в Канаді не побачите іншого авта, як 
тільки американсЃьке чи японське і американську 
Газоліну, — але правдою є теж, що коли б не було 
американського інвестиційного капіталу, то не 
було б того розмаху канадської економіки, яка 
обнизила безробіття нижче 8 відсотків. Все ж, це 
на Канаду з її тільки 26-мільйоновим населенням 
— безробіття поважне. Противники.т існого 
пов'язання канадської економіки з американсь-
кою вказують теж на факт, що 24 більйони 
дефіциту державного бюджету в Канаді — це, з 
уваги на величезну різницю в числі населення, 
рівняються астрономічному дефіцитові амери-
канського державного бюджету, який є найбіль-
шою турботою уряду і всього фінансового світу. 

Проте вибори виг^ав таки Браєн Малруні, 
отримавши велику більшість в новому парля-
менті; його суперник з Ліберальної партії Джан 
Тирнер, як і дві менші політичні партії — Нова 
демократична,, партія та СОЦІАЛІСТІВ — програ-
ли. Більшість канадців заявилася за тісні не лиш 
політичні І ВІЙСЬКОВІ, але й економічні взаємини з 
Америкою. Новообраний президент ЗСА Джордж 
Буш не матиме труднощів у співпраці з канадсь-
ким прем'єром, частим гостем у Білому Домі. 

Нам, українцям, ця справа близька, бо 
канадські українці грають у тамошньому дер-
жавному житті -й апараті куди поважнішу ролю, 
як українці в ЗСА. Живучи компактною масою у 
деяких канадських провінціях (Манітоба, Онта-
ріо, Саскачеван й інші) — канадські українці 
займають четверте місце числом свого населен-
ня — після англосаксів, чи пак корінних канад-
ців, французів і німців. Канадські українці 
отримують на свої культурні й харитативні цілі 
такі державні субвенції, про які тут не можна 
навіть мріяти. Вони мають своїх представників у 
центральному парляменті в Оттаві і провінцій-
них соймах, мають своїх посадників міст і мають 
більшу повагу в очах всіх інших національних 
груп, як ми тут, в Америці. Живеться теж нашим 
канадським землякам якось .‚легше" і краще, як 
нам тут, дарма що центром українського посе-
лення у д іяспорі вважається Америка. Коли 
приїхати до Торонто чи Вінніпегу — американсь-
кий громадянин — українець — почуває себе, 
‚‚як у себе вдома", — там інша, краща атмосфе-
ра, як у розсвареній і розбитій американсько-
українській громаді. У Канаді нема цієї погоні за 
грошем і сполученою з цією поганою гарячко-
вою виснажливою працею, як це діється у З'єд-
наних Стейтах Америки. Ми не раз завидуємо 
нашим канадським землякам, але ж вони, горді 
на свої осяги в політичній, економічній і культур-
нїй ділянках — дивляться теж на американсько-
українську громаду, як братню й активну, інколи 
може й перецінюючи нас. Вислід минулопоне-
ділкових виборів в Канаді добрий — він свідчить 
про тягу загалу канадців до тісної сп івдіКз 
Америкою — і так повинно бути й між нашими 
двома українськими громадами. 

Політичні спостерігачі й 
аналітики провіщають, що 
стоїмо на грані грандіозних 
змін у світовій структурі в 
ділянці політичній, сконо-
мічній, національній, демо-
графічній та культурній. Змі 
на цієї конфігурації насту-
пить на переломі старого й 
нового тисячоліть, а два 
найближчі роки будуть у 
цьому відношенні найбільш 
критичні, бо в них зарисую-
ться вже грядучі зміни, які 
потрясуть світом і можуть 
довести навіть до поважних 
конфліктів. 

ЖИТТЯ людства перестав-
лясться на нові рейки — на 
велнкопростірну концеп-
цію, подиктовану переду-
сім зростом населення, про-
блемами затруднення, про-
харчування, словом світо-
воі економіки, яка змагати-
ме до спільних торговель-
них ринків продукції та збу-
ту. При тому панівні наро-
ди й держави — ЗСА, СС-
СР, Японія знайдуться у 
рішальному економічному 
змаганні за першенство, 
щоб не зійти до статусу 
третьорядної потуги. В цю 
гру згадані три гіганти на-
магаються притягнути Спі-
льний ринок Европи, а чо-
лову ролю серед европей-
ських держав мала б відіг-
рати Німеччина. 

Великопростірні ідеї й 
концепції зарисувалися уже 
в переддень Другої світової 
війни. Це була туманна гіт-
лсрівська „Нова Европа" 
без конкретного з'ясування, 
як вона мала б практично 
виглядати, бо німці інтер-
претували її, як перебудо-
ву, яка здійсниться щойно 
після виграної ними війни й 
у якій кожний нарід знайде 
„своє місце'̀ , залежно від 
його заслуг. Це була Дего-
лівська концепція бльоку 
народів від Атлантійського 
океану по Урал, це була 
концепція СССР, що колі-
дувала з Деголівською, бо 
змагала до такої самої ве-
ликопростірности, яка од-
наче сягала б від Уралу до 
океану. „ 

Деякі вступні кроки в нап-
рямі великопростірности й 

Володимир Барагура 

ГРАНДІОЗНІ ПОЛІТИЧНО-
ЕКОНОМІЧНІ ЗМІНИ НА ГРАНІ 

ДВОХ ТИСЯЧОЛІТЬ 
спільноти ринків уже зроб-
лені, деякі плянуються, де-
які щойно зарисовуються. 
ЗСА заключили з Канадою 
договір про вільну торгів-
лю і після виборів ця проб-
лема буде в Північній Аме-
рйці розв'язана. Йдеться 
про Європу, в якій найбіль-
ший потен'ціял має Німеч-
чина. Тому йдуть заходи 
об'єднати обі Німеччини в 
один державний організм із 
давньою столицею Бсрлі-
ном, що дасть більші й сфек 
тивніші людські та матерія-
льні ресурси. 

Без сумніву ЗСА прагне 
за всяку ціну втягнути евро-
пейський спільний ринок у 
свою орбіту. СССР гаряч-
ково працює над перебудо-
вою, бо бачить, що своєю 
економічною й політичною 
системою зайшла в тупик і, 
коли хоче бути однією з 
передових світових потуг, 
мусить вийти із тієї „сліпої 
вулиці", інакше опинитися 
на третьорядному місці 

Америка радо допомог-
ла б й СССР, але коштом 
концесій, а однією з них є 
включення європейськоїспі 
льноти народів у свій ско- ' 
номічний плян. Але подіб-
ний плян мають теж совєти, 
які спрямовують свою ува-
гу на Румунію, як випадо-
ву базу для поширення по-
літичних впливів на Югос-
лавію, щоб звідси продіста-
тнся до Адріятицького мо-
ря і до Греції, мати бази 
на водах Середземного мо-
ря та оволодіти Туреччи-̂  
ною, що було нездійсненою 
мрією російського царсько-
го уряду. 

Тому, що економічні проб 
леми тягнуть за собою полі-
тичні зміни, політичні спо-
стерігачі побоюються, що 
ці перехресні пляни й кон-
цепцп світових потуг мо-
жуть у наслідках довести 
навіть до збройного конф-
лікту. Через те вважають, 
що два найближчі роки бу-
дуть у тому відношенні кри-

ТИЧН1. 
Деякі європейські дсржа-

ви — Німеччина, Франція, 
Італія дали вже сонетам 
астрономічно високі фінан-
сові кредити. ЗСА покищо 
підходить до справи обереж 
но й пильно обсервує так 
акцію перебудови, як і глас-
ности, зокрема щодо кон-
кретного здійснювання 
прав людини. 

Які наші перспективи в 
цій ситуації? Не викорнс-
тавши головно з власної 
вини великої шанси, яка 
дала нам історія в 1917-22 
роках v формі розвалу цар-
ської Росії Й Австро-угор-
ської монархії, наші мож-
ливості в добу грандіозних 
змін невеликі. Тому, що 
Росія без України була б 
засуджена на животіння, 
проблема державної само-
стійности нашої батьківщи-
ни покищо безвиглядна. Са-
мостійність можуть отри-
мати три балтійські наро-
ди, бо вони людськими й 
при`родними ресурсами вбо 
п й совєти ними не доро-
жать. Україна не лише є за 
простором і кількістю насе-
лен.ня другою країною в 
складі СССР, але в першою 
щодо природних багатств і 
— копалин, хліборобства, 
географічного положення 
найближче Заходу тощо. 
Тому Росія за ніяку ціну не 
зречеться України, а в тому 
підтримує п Америка, яка у 
принципі стоїть за збере-
ження цілости совєтської 
імперії. 

Ми можемо розрахову-
вати на всякі другорядні 
полегші й концесії — місце-
ву адміністрацію, привер-
нення прав українській мо-
ві, більшу свободу в науці, 
культурних починаннях, 
плеканню мистецтва, мож-
ливо деякої релігійно-це`р-
ковної свободи. Деякі мож-
ливосхі матиме місцевий 
кооперативний рух, хлібо-
роби зможуть орендувати 
землю до 50 гектарів в довіч 

не користування, але без 
прав купівлі на власність. 

Одначе й ці концесії та 
Можливості будуть поваж-
ним здобутком для відрод-
ження скривавленого націо-
нального організму і зрос-
ту національної свідомос-
ти. Після кількох століть 
неволі й прогри визвольної 
війни перейти, від окупації 
до самостійносте справа — 
нелегка. Втрачене віками 
треба віками здобувати на-
ново. Тому наші провідні 
люди на батьківщині му-
сять бути в своїй діяльнос-
ті обережні Й працювати в 
межах конститущйно-прав-
них можливостей. Великим 
кроком уперед було б, ко-
ли б поруч людей пера — 
поетів, письменників, крн-
тиків, журналістів, мистців 
заангажувалнся у боротьбі 
за права української люди-
ни також адміністрацій ні 
чинники, суспільно-громад-
ські й політичні діячі та 
члени партії — українці на-
ціонал-комуністи. 

Така с реальна дійсність і 
з нею треба рахуватися та 
поступово здобувати те, що 
в даних обставинах можли-
ве й корисне. Бо маємо про-
ти себе поважні сили — со-
вєтський режим, жидівсь-
кнй світ та американську 
закордонну політику, яка 
щодо СССР збігається з 
внутрішньою політикою 
кожночасної Росії, а саме 
збереження „єдіної нєділі-
мог. Останні події — наді-
лення президента Регена 
орденом гуманности від 
центру Візснталя в Калі-
форнії за підтримку Ізраїля, 
заява жидівства шдтрима-
ти кандидатуру вщепрези-
дента Буша, становища 
обидвох кандидатів на пре-
зидента до комітету укра-
їнців виборців та до святку-
ваннь Тисячоліття Хрищен-
ня України в Вашшгтоні, 
обіцянка Буша продовжу-
вати політику цопередника 
щодо стосунків із совєтами, 
це промовисті факти, з яки-
ми мусимо рахуватися. 

Наша невеличка громада 
в ЗСА, наше роз'єднання, 
наша незначна участь у течії 
американського життя, 
врешті брак матеріяльних 
ресурсів, стоять на переш-
коді добитися кращої долі 
нашій батьківщині й нашо-
му народові. 

І так. a ML. пќанські прези-
дснтські вибори закінчили-
ся... Хоч, правда, в цей са-
мий час відбувалися вибо-
ри або перевибори також 
деяких сенаторів, конгрсс-
менів і т.д.. проте ГОЛОВНОЮ̀ 
..атракцією" у теперішніх 
виборах були вибори пре-
зидента. Оскільки до нас-
тупних президентських ви-
борів знову треба чекати аж 
чотири роки, то нічого не 
буде дивного, коли дехто з 
наших виборців старшого 
покоління сумно скаже: а чи 
я доживу аж до того часу? 
Може це вже востаннє я 
голосував у прсзидентсь-
ких виборах... 

Якщо б хтось запитав, 
яке значення мали наслідки 
президентських виборів у 
ЗСА на долю поневолених 
Росією народів, а народу 
українського зокрема, то, 
на жаль, тут не можна сказа 
тн нічого потішаючого. Чо-
му — про це добре сказав 
наш колега Володимир Ба-
рагура в статті „Президент 
ські вибори — з двох лих 
вибрати менше": „Амери-
канська міжнародна та за-
кордонна політика, незалеж 
но від того, котра партія 
при владі, традиційно сто-
їть послідовно на станови-
щі зберігати великопростір 
ну російську імперію — 
будь вона царська, демок-
ратична, чи комуністична". 
(„Свобода". 18-го жовтня 
88 p.). 

Правда, обидва кандида-
тн, а віиспрезидент Буш, 
особливо, не раз підкреслю-
вали. що після вибору на 
президента вони постара-
ються якнаЙскорше зустрі-

Юліян Мовчан 

ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 
тися з президентом СССР' 
Горбачовим. Поїдуть на 
зустріч напевно не для того, 
щоб обговорити з Ґорбачо-
вим питання мирного розч-
ленування совєтської імпс-
рії „зла" на вільні націо-
нально-незалежні держави 
(хоч таке розчленування, 
було б чи не найбільшою 
запорукою в світі довго-
тривалого миру), а напевно 
з метою наладнання даль-
шої співпраці з Москвою -
правдоподібно включно з 
пропозицією економічної 
допомоги для тотально 
збанкрутованого СССР. 

Якщо йдеться про ново-
обраного президента Буша. 
то ще в процесі передви- 4 
борчої кампанії він вчинив 
такий „трюк", який аж ніяк 
не може свідчити про його. 
Буша, „велику" симпатію 
до української спільноти. 
Пообіцявши, що він не тіль-
ки візьме участь у вшану-
ваннях 1000-ліття Хрищен 
ня України в Вашінгтоні. 
але навіть з цієї нагоди там 
виголосить невелику промо 
вў, він не тільки не прибув 
на ті вшанування, але навіть 
не вважав за потрібне бодай 
заздалегідь повідомити, що 
він не зможе туди прибу-
ти. У зв'язку з цим. наш 
відомий публіцист та сус-
пільно-громадський діяч 
Мирон Куропась в англо-
мовному „Українському 
Тижневику" за 16-го жовтня 
в статті ‚‚Буш та велика 
етнічна масакра" пише: ..В 

неділю. 9-го жовтня, містер 
Буш` міг` би разом з нами 
відзначати чи відсвяткува-
ти у Вашінгтоні Українсь-
кий Міленіюм. На жаль, так 
не сталося, бо він волів 
краще відсвяткувати „день 
грибів" у Сісеро. Іллиной. 
Це свідчить про те, — пише 
Куропась. - що Джордж 
Буш та особи, які його ото-
чують. не мають жодної 
поваги чи респскту до укра-
їнських американців". 

При цій нагоді до речі 
було б дещо сказати про 
завжди актуальне питання 
— взаємовідношення вибор 
ців — з одного боку, та 
демократії в теорії та прак-
тиці — з другого. В чому 
справа? 

Загальноприйнято, що 
під поняттям „демократія" 
треба розуміти право наро-
ду вільно висловлювати 
свої думки та погляди, пра-
во критики свого уряду, як-
також — і це основне — пра-
во народу мати свою власну 
владу. І це дійсно так, бо в 
дослівному перекладі грець 
ке слово „демократія" озна-
час народоправність (демос 
— народ, кратос — влада). 
Ніхто також не заперечить, 
що ЗСА с демократичною 
державою, бож тут не тіль-
ки кожному вільно говори-
ти хто що хоче, але також 
кожен мас право обирати 
до влади кого хоче, як теж 
право бути самому обра-
ним. якщо цього забажа-
ють виборці. Та не зважаю-

чи на це, залишається ще 
одне важливе питання: чи 
само по собі право вибору є 
гарантією того, що вибрана 
особа або особи дійсно бу-
лн вибрані або можуть бути 
вибраними лише більшістю 
голосів? 

Аби зрозуміти про що 
йдеться, наведу кілька дос-
товірних прикладів з нсдав-
ніх виборів у „моєму" стей 
ті Огайо. І так, демократ (у 
розумінні приналежности 
до демократичної партії) 
Доналд Піс з Бронсвіку вже 
сьомий раз був переобра-
ний до Конгресу, республі-
канець Ральф Регула з Кан-
тону — дев'ятий раз (дво-
річна каденція), а Луїз Стоќ 
(демократ) з Варенсвілле 
вже аж одинадцятий раз був 
переобраний до Конгресу. 

Подібне можна сказати і 
про Сенат. 71-річний Го-
вард Метценбаум з Клівлен 
ду ‚який уже відслужив два 
терміни в Сенаті, був перео-
браний на третій термін. 
Це значить, що оскільки 
вибори до Сенату відбува-
ються кожних шість років, 
то Метценбаум буде репре-
зентувати стейт Огайо в 
американському Сенаті про 
тягом цілих 18 років. 

Подібних прикладів і то 
ще з більшою кількістю 
разів перевиборів тих са-
мих осіб, можна навести 
також в багатьох інших 
стейтах — чи то Wae в пере-
виборах до Конгресу і Се-
нату, чи посадників міст і 
т.д. У чому ж справа? 

Звичайно, якби все відбу-
валося так, як воно вигля-

(Закінявння на crop. 3) 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 

Яр. Климовський 

Олії, монотипії емалі, лінорити 
(43-ій Відділ СУ А ім. Олени Пиілки влаштував у днях 

21-го. 22-го, 23-го жовтня ц. р. виставку картин Ірини 
Банах-Твердохліб у залі виставок УОКЦентру у Філяде-
іьфії). 

Відомо, що творчість, як 
вища форма людської дія-
льности в мистецтві ство-
рює нове й оригінальне. 

У добі різноманіття об-
разотворчнх „ізмів", Ірина 
Банах-Твердохліб вибрала 
малярство барви, лінії, світ-
ла, світлотіні, а надусе пере-
дачі настрою. Доказом цьо-
го — її „Осінь у ГантерГ 
(олія), ‚‚Осінь на узліссі" 
(монотипія), „На роздоріж-
жі" (емаль), „Весна" (ліно-
рит). 

Окреме місце в п творчос-
ті займають пейзажі, що в 
них', на нашу думку, вона 
себе найкраще проявляє. їх 
було 19 на всіх 43 експона-
ти. 

Вона впевнено володіє 
лінією. У кольорі.доміну-
ють зелень, синь і скаля 
жовтої почерез во'хру до 
кіноварў. її композиції 
йдуть по горизонтальній 
лінії. Крім цього її картини 
визначають композицію під 
поглядом рисунку та кольо-
ристичної гами. Вона, як 
Сезан, мабуть мимоволі, 
підпорядковує кольор фор-
мі і навпаки. Саме кольор, 
форма, світло, світлотінь — 
це оці засоби, що за допо-
могою їх мисткиня вислов-
люється. Це її виражальна 
сила. 

У її церквах — св. Мико-
ли в селі Колодне (ХУІІ 
ст.), в селі Ямнім, у Ворох-
ті, помітне не лише знання 
рисунку, але й узагалі цер-
ковної архітектури. 

Подивляємо чистість ко-
льорів емаль і воднораз 
усвідомлюємо скільки то 
треба було натрудитись і 
бути обережним при спікан-
ні, оправленні й орудуванні 
пульверизатором горіючої 
суміші склоподібних речо-
вин. Емаль 14, з них особли-
ву увагу звертають на себе: 
„Різдвяна ніч", „Земле, моя 
земле". 

Монотипія Ірини Твердо-
хліб заступлена одинадця-
тьма експонатами, з яких 
виділяються: „Симфонія в 
природі", „Літо в полони-
нах", „Над річкою". 

Ліноритів на виставці 
всього-на-всього три — 
„Квіти радости", „Пісня" і 
згадана вже „Весна". 

За її особистим світоспри-
йманням воно по своєму 
вирішує творення своїх кар-
тин, представляє нам їхню 
зображальну мову. Малює 
те, що для неї має незапе-
речну вартість, та все ж із 
тем, що найбільше хвилю-
ють Ірину Твердохліб най-
маркантніше виділяється 
тема любови до рідної зем-
лі та великої туги за нею. І 
тут назвемо поза рядом 
церков — „Село в Україні", 
„Різдвяна ніч", „Колядни-
ки", „Літо в полонинах", 
„Рідне село". 

З допомогою картини 
„Наказ" в мисленні вийшов 
на яв її глибокий патріо-
тизм, стремління до непере-
можного здійснення Вели-
кої Ідеї. У цій картині (олія, 
20 х 24) одчайдушна дівчн-
на-повстанка на коні везе 
наказ вищої команди на 
фронтову лінію вояків Ук-
раїнської Повстанської Ар-
мії. 

Небагато мистців як на-
ших, так і чужих, що в своїй 
творчості закріплюють свій 
патріотизм, наприклад, ўв 
Італії образотворчих мист-
ців величезна кількість, але 
тільки одна група „Le Nove-
cento" заявила: „Мистецтво 

для нас є другим їм ям віт-
чизни". До речі італійцям 
патріотичних тем не бракує, 
чей їхні прапредки оволоді-
ли були totus orbis terrarum. 

Щоб пізнати людську іс-
тоту мистця вистачить ог-
лядати його картини; у них 
є його „я", у них є зміни, що 
зайшли з бігом часу в його 
психічній організації. 

Ірина Твердохліб вистав-
ляла свої картини у нашому 
місті вісім років тому і як 
видно по останніх скспона-
тах її мистецька мова збага-
тилась під поглядом кольо-
рової гами, форм і самої 
композиції. Мисткиня має 
хист відчуття, яке зумов-
лює її настрій і темпера-
мент. Мас високорозвине-
ний мистецький смак і мило 
вражає ЇЇ притаманна теп-
лота й надівсе щирість. 

Вона ще у Львові завер-
шила мистецькі, студії. Ве-
лнкий вплив на неї мала 
Олена Кульчицька. В Роче-
стері поглибила образотво-
рчі студії, (фігуральний ри-
сунок, графіка, кераміка, як 
рівнож емаль і фотографія). 
Мисткиня дуже працьови-
та, спостережлива, вдумли-
ва, сповнена творчої енергії 
та наснаги, а надусе внмог-
лива до себе, тому, що вона 
подібно, як Франсіс Бейкон 
(англійський мистець-ма-
ляр, народжений у 1910 ро-
ці) зчаста повторяє: „Хочу, 
щоб мої картини були кра-
щі". 

Ще годилося б принаймні 
прнторком згадати про 
блискучо видану моногра-
фію Ірини Твердохліб. Пе-
редмову до неї написав д-р 
Богдан Стебельськнй. 

З „Репродукцій" В',.Іконі 
Божої Матері", виконаній 
темперою, характернстич-
не те, що мисткиня цупко не 
притримується іконографіч-
них канонів, а вносить чи-
мало своєї творчої інвенції. 
Ікона викликає контемпля-
тнвнмй настрій. 
' У монографії пейзажі, 
квіти, натюрморт, емаль, 
кераміка, графіка та зразки 
батіќў та вибійки. Там же й 
три портрети — чоловіка, 
доньки Орисі та „Портрет 
жінки". 

Мисткиня проявляє себе 
також, як професійний фо-
тограф, виконавши всі фо-
тографії, а також мистецьки 
й технічно оформила її. 

У монографії натрапляє-
мо на дві статті Ірини Твер-
дохліб — перша „Текстиль-
ні вибійки мальованки", 
друга „Техніка вибійки". 

Книголюбам подаємо ад-
ресу, де можна купити мо-
нографію Ірини Твердо-
хліб: „DORA" 700 Cedar 
Road — Philadelphia, Pa. 
19111. . 

Ірина Банах-Твердохліб 
поріднена з образотворчим 
мистецтвом повних 45 літ, 
вислідом чого є її мистецькі 
осяги. Репродукції її маляр-
ськнх творів появилися бу-
ли в семи числах журналу 
„Нотатки з мистецтва", до-
кладніше від 20-го до 26-го 
числа, а в 21-му числі — її 
стаття п. з. „Історія вибій-
ки". Брала участь у Світовій 
Виставці Українських Мис-
тців. Репродукції її картин 
поміщені в „Книзі творчос-
ти українських мистців поза 
батьківщиною". It картина 

(Закінчення на crop. 3) 

д-р М. Дейчаківський 

ЩЕ ПРО ВЕЛИКОГО 
МИТРОПОЛИТА 

Читаючи цікавий репортаж Марти Коломисць в 
..Українському Тижневику" з 13-го листопада ц. р. про 
досліди д-р Марії Клячко і Еви Піддубчишин архівів 
Митрополита А. Шептицького у Львові а особливо їх 
ствердження про великий респект до нього представників 
різних кіл громадянства в Україні, мені пригадалися два 
епізоди про нашого великого Митрополита, які я включив 
у мої нспубліковані спогади зі студентських часів у Львові 

Ьуло це під час літніх вакацій 1940 року. До Ямниці 
приїхали два студенти київського університету. Сільрада 
примістила їх̀, на перебування у нашому домі, в нас бо була 
простора й га̂ рна хата. Вони п р̀иїхали з ентнографічним 
завданням — збирати й записувати пісні з Ямни, приповід-
ки. як теж студіювати ямницьку говірку. 

Один з них був Петро Перепелиця, тихий, почтивий. 
серйозний селянський хлопець. Зате другий, Дмитро, на 
прізвище, здасться, Шестопал, був уже більше урбанізова-
ний, агресивний, енергійний, був комсоргом київського 
університету. Вечорами сходились до нас місцеві студенти 
і ми проводили з ними довгі й жваві дискусії на різні теми. В 
той час ми були ще досить відкриті, ще не застрашені 

терором НКВД, так що порушували теми й висловлювали 
погляди, за які можна було легко попасти в тюрму. Однак, 
наші київські співрозмовці були видно чесними людьми й 
не зробили на нас доносу. 

Одного разу зайшла була розмова про можливість 
самостійносте України. Дмитро запитав: 

— І що, ви хотіли б України на чолі з гетьманом і 
козаками в кунтушах? 

А чому б ні? Було б гарно. 
— Та що ви? Не ті часи. Україна може бути тільки 

республікою робітників і селян. 
— Та хай буде й республікою, аби тільки самостій-

ною. 
І от, цей комсорг, Дмитро, признався нам таке: в Києві 

поміж студентами йшла слава про Митрополита, Андрея 
Шептицького, що він велика людина, святець і мас 
величезний авторитет серед населення Західньої України. І 
от, каже Дмитро, я постановив, їдучи через Львів, конче 
відвідати Митрополита, завести з ним розмову й конечно 
розбити той міт, що про нього кружляв. Оба з Петром 
Перепелицею зайшли вони до св. Юра й попросили 
авліснції в Митрополита. 

Митрополитові доклали, що два студенти з київсько-
го університету хотіли б його побачити. Він на це 
погодився і їх увели у залю де приймали гостей. Уже з 
першого погляду. Митрополит зробив на них потрясаюче 
й незабутнє враження. Цей немічний, прикований до крісла 
сивоволосий старець з сивою бородою, з виглядом святця 
привітав їх своїм лагідним голосом, як рідних, почав з 
правдивим зацікавленням розпитувати іх про життя, 

студії, про Київ. — „Він нас просто очарував" — казав 
Дмитро — „і весь мій плян втягнути` Митрополита в 
філософську дискусію, щоб розбити про нього міт, пішов 
нанівець. Ми вийшли від нього в покорі перед його 
маєстатом і мені було соромно за мої думки. Я почувався, 
як збиточний школяр перед великим учителем. Замість 
розбити про нього мѓѓ, я сам попав у його полон. 

Мені особисто теж пощастило побачити один раз 
незабутню особу великого Митрополита. В 1943 році наш 
студентський хор „Бандурист" був учасником відзначення 
для народження й іменин Митрополита Андрея, в перших 
днях листопада. Разо`м з представниками УЦК нас 
запрошено до митрополичої палати, де ми відспівали 
псалом Дмитра Бортнянського „Услиши, Господи, глас 
мой". Нашим диригентом був тоді Микола Колесса. Він 
був дуже уважливий до деталів мистецького виконання і 
вмів витягнути з хору всі почування й душу. В той 
незабутній вечір, співаючи4 той псалом з глибини нашого 
серця й нашої душі, нам здавалося, що слова „Услиши, 
Господи, глас мой" відносяться більше до божеської 
постаті Митрополита, що сидів перед нами у своєму візку, 
ніж до недосяжного для нас Бога в небесних висотах. На 
закінчення ми від щирого серця відспівали Митрополито-
ві многолітствіє. Це було, на жаль, останнє торжествен-
не відзначення дня народження й іменин великого 
Митрополита українською громадою, бо вже на другий 
рік, під совєтською окупацією, в перший день листопада, 
погасло життя цього велетня духа, незабутнього релігій-
ного й національного провідника. 

{ і 
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Університетський курс, 
присвячений 1000-літтю 
християнства в Україні 

Серед різних академіч-
них заходів, присвячених в 
українській діаспорі 1000-
літньому ювілеєві хрнсти-
янства в Україні треба зга-
дати ще раз курс, що про-
ходить тепер в Нюйорк-
ському стейтовому унівср-
снтсті в Олбані, спонзоро-
ваний Науково-дослідною 
Фундацією ім. О. Ольжича, 
із загальною темою „Куль-
турна спадщина Східньої 
Європи". 'Запрошені фахівці 
окремих аспектів цієї куль-
турної спадщини насвітли-
ли вже дотепер різні ділян-
ки культурних проявів Ру-
си-Українн від найдавніших 
часів і кинули проекцію на 
майбутнє. Цінною обстави-
ною є те, що на щотижневі 
лекції можна загостити не 
лише студентам, але й 
гостям, зацікавленим да-
ними темами. Тому преса 
вже інформувала про тема-
тику викладів та про профе-
сорів-викладачів, хочемо 
звернути увагу читачів ли-
ше на заключну лекцію да-
ного курсу, що її має дати 
проф. Богдан Р. Боцюрків з 
Оттави на тему: „Релігія і 
законодавство в СССР і 
Східній ЕвропГ. Саме зу-
силля приїхати з Оттави на 
одну двогодинну лекцію 
варте уваги. Було б дуже 
бажаним, щоб на цю за-
ключну лекцію прибуло 
більше слухачів, як на по-
передні (хоча назагал фрек-
венція на цей курс досить 
добра). Тож варто хоча ко-
ротко подати інформацію 
про професора-прелегента. 

Проф. д-р Б. Боцюрків — 
один з нанвидатнішнх знав-
ців сучасного стану релігії 
різних віровизнань в СССР. 
З його думкою числяться 
фахівці цього питання у 
різних країнах світу. Проф. 
Боцюрків постійно внкла-
дас тепер політичні науки в 
Карльтон університеті в 

Оттаві. Народжений в Ук-
раїні 1925 p., продовжував 
студії в університеті Мані-
тоби в Вінніпегу, які закін-
чив там бакалавреатом в 
1952 p.; магістерський сту-
пінь осягнув в 1954 p., а 
докторат в 1961 р. в Чикаг-
ському університеті в ділян-
ці політичних наук. В 1960-
их і 1970-их роках прово-
днв досліди в сфері політич-
них наук, спонзорованих 
канадськими установами. 

Від 1956 до 1963 року був 
членом факультету Аль-
бертського університету, а 
від 1969 — дотепер — про-
фесором Карльтон універ-
ситету. Від 1962-1972 р. 
проф. Боцюрків був дирек-
тором Інституту Советсь-
ких та Східньо-европейсь-
ких студій. Рівночасно пра-
цював як співредактор ан-
гломовної Енциклопедії Уќ 
раїнознавства. Він є авто-
ром` окремих статтей і до-
відок в цій енциклопедії на 
тему релігії і атеїзму в СС-
СР, автором численних 
праць із своєї ділянки, опу-
блікованих в англомовних 
фахових періодиках, як 
наприклад „Студії порів-
няльного комунізму` ,̀ „Про 
блеми комунізму`' та̀ в укра-
їнських виданнях. Є членом 
канадських та амернкансь-
ких наукових Товариств та 
асоціацій; є також дійсним 
членом НТШ. Було б ба-
жаннм, щоб якнайбільше 
зацікавлених згаданими 
проблемами в Україні 
могло скористати з цінної 
лекції цього видатного учс-
ного. 

Лекція проф. Богдана 
Боцюрківа відбудеться 14-
го грудня о ѓод. 7:15 вечора 
в приміщенні Гуманітарних 
наук Нюйоркського універ-
ситету в Олбані (кімната ч. 
133). 

Т. Дніпровська 

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ закупили французькі 
ракети типу ‚‚Кроталь" і 36 французьких джетових 
літаків „Міраж". Заступник головнокомандуючого зброй-
ними силами згаданої держави принц Абу-Дабі шейк 
Галіфа бін Засд заявив кореспондентам, що переговори 
між урядом Об'єднаних Арабських Еміратів і Францією в 
цій справі тривали досить довго. Перші транспортќ ракет і 
військових літаків вже прибули до портів ОАЕ . Ведуться 
також переговори з представниками Великобританії й 
Італії також про доставў зброї. 

МІЖ МАДЯРЩИЯОЮ І ІЗРАЇЛЕМ підписано договір 
про курсування пасажирських літаків обидвох країн між 
Будапештом і Тель Авівом. Ще цього місяця відбудеться 
перший інавгураційний лет, а потім число летів буде 
узгіднене між обйдвома урядами. З початку грудня 
мадярська повітряна лінія „Малєв" відкриє своє бюро в 
Тель Авіві, а ізраїльська компанія „Ель-Аль" в Будапешті. 
Очікують, що ізраїльські літаки летітимуть, наприклад, з 
Ню И орку до Будапешту, Тель Авіву, Москви. 

Президентські... 
(Закінчення зі ст. 2) 

дає назовні, то в 'цьому не 
було б нічого поганого. Ну, 
що ж, люди хочуть перео-
биратн того самого конг-
ресмена або сенатора аж 
так багато разів, поки він 
сам хоче або поки природа 
його не покличе на „вічний 
спочинок" — це справа са-
мнх людей і це, мовляв, аж 
ніяк не суперечить прннци-
пам демократії. На жаль, 
дійсність показує, що воно 
не є аж так рожево- і „де-
мократично". Напередодні 
виборів відомі телевізійні 
коментатори Дейвид Бринк 
лі та Пітер Дженіяґс зазна-
чили, що статистика пока-

і ФУНДАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО 

ВІЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

ЗАСЛУГОВУЄ НА ВАШУ 
ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУ! 

UFU Fourdation. Іпс 
203 Second Avenue 

New York. N Y 10003 
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зує, що коли людині вдало-
ся бути обраним до Конг-
ресу, то в 80-ти відсотках 
вона там може сидіти так 
довго, як вона сама бажає. 
Іншими словами, особа, яка 
або яку під час чергових 
виборів вперше висувають 
до Конгресу або Сенату, 
лише в 20 відсотках має 
шанси дістати більше голо-
сів аби „побити" тобто, 
замінити особу, яка була 
обрана раніше. Чому воно 
так є — на це є кілька при-
чин. 
Виявляється, що чим дов-

ше особа сидить на вибор-
ній посаді, тим більше вона 
обзаводиться різного роду 
приятелями — в тому числі 
такими, які мають великі 
впливи або великі гроші. 
Ну, а гроші — конечна пе-
редумова для успіхів у амс-
риканських виборах. Точні-
ше — потрібна рекляма, яка 
тут дуже дорого коштує. 
Наприклад аби перемогти 
у передвиборах на сенатора 
в стейті Огайо свого опо-
нента Джорджа Войновича. 
сенатор Метценбаум витра-
тив на рекляму (телевізія, 
радіо, преса і т.д.) 7,200,000 
дол. (Але й це ще небагато: 
1984 року республіканський 

Це завершення мо.нумен-
тального зусилля. 

Дітройт — цс одно з не-
численннх міст, з відносно 
великим числом українців, 
де нема світського хору. І 
тому, коли виринула думка 
влаштувати концерт, гід-
ний епохальної річниці, ви-
глядало це як нездійснимий 
проєк. Але всеж таки, енту-
зіязм. відчуття важливости 
хвилі та бажання дати на-
году своїм і чужим почути 
найкращі зразки нашої му-
зичної творчости, кілька 
осіб своєю наполегливою 
працею довели до успішно-
го здійснення цього задуму. 
Створено хор із членів всіх 
церковних хорів Дітройтў, 
який нараховував понад 90 
осіб. Вибрано вміло і уста-
лено репертуар, який під 
оглядом якости композицій 
був вершком нашої музич-
ної творчости та опертий на 
текстах співзвучних до те-
перішнього стану нашого 
народу, як і його вілношен-
ня до річниці, яку вшано-
вусмо. 

Треба подивляти логіку 
побудови самої програми. 
Почалася вона концертом 
Д. Бортнянського число 31. 
псалом 47 „Всі народи за-
плещіть у долоні". Цс 
музично виявлена радість із 
свідомости, що ми, через 
прийняття християнства, 
стали дітьми Бога. Концерт 
збагачений виступом соліс-
тів, якими були: Ребекка 
Каллен, сопрано, Христина 
Лилецька, меццо-сопрано, 
Діяна Семків-Чемберлейн, 
альт. Ґордон Финлі, тенор, 
Ярема Цісарук, баритон, і 
Мирослав Гнатюк, бас. Слі 
дував „Гнмн на прослав-
лення хрищсння України" 
Углицького та „Діво Ма-
ріє" Р. Купчинського, вико-
нані хором і оркестрою. 
„Ой, чого ти Дніпре" М. 
Фоменка та „Ой, поля ви, 
поля" В. Барвінського, хоча 
світського змісту, однак 
також релігійного настрою. 
„О, Боже, одомщення зглян 
ся", псалом 94 Барвінсько-
го у виконанні Андрія До-
брянського, своєю компо-
зиційною та мелодичною 
чіткістю, опертий на змісті 
псальму, можливо був ідей-
но найсильнішою частиною 
програми. Слідували дві 
тематично зближені компо-
знції: „На ріках Вавилона". 
псалом- 137 Л. Ревуцького, 
та „Не нам на прю" С. Люд-
кевнча до слів †. Шевченка. 
Інтерпретація цієї кантати 
влучно віддала її зміст. По-
чаткова скарга ніжно-бла-
гальна, наростала посте-
пснно динамічно, щоби під 

КОНЦЕРТ ТИСЯЧОЛІТТЯ В ДІТРОЙТІ УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ БАТЬКАМ 

ВИХОВУВАТИ ДИТИНУ. 

кінець знов лагідно вияви-
ти надію на краще завтра. 

Великою естетичною роз 
кішшю було почути цілу 
величаву компзицію М. Ли-
сенка „Радуйся ниво". На 
відміну від попередніх, мо-
дерних композицій Фомен-
ка, Барвінського і Ревуць-
кого, композиція Лисенка с 
більш сприсмлива для пе-
ресічного слухача, своїм 
оптимістичним та бравур-
ним кольоритом була 
тріюмфальним закінчен-
ням властивої програми 
цього настроєвого концср-
ту. Залишилась ще молитва 
„Боже Великий", яку, разом 
з хором та оркестрою. від-
співала також публіка. 

Майже три чверти програ 
ми оркестрував сам дири-
гент д-р Богдан Кушнір 
Крім цього він аранжував 
„Діво Маріє" та „Боже Ве-
ликий". Розроблена на по-
одинокі голоси та збагаче-
на мельодійно, вона була 
причиною хвилевої констер 
нації публіки, коли вона 
почала її співати разом ^ 
хором та оркестрою. 

В концерті взяла участь 
симфонічна оркестра міста 
Воррен та запрошений з 
Ню Йорќу Андрій Добрян-
ський. Із солістів двоє було 
неукраінцями Ребекка Кал-
лен та Ґордон Финлі. Всі 
солісти — це співаки зі ста-
жем, вив'язалися бездоган-
но із своїх завдань. На жаль 
в багатьох частинах їх вн-
ступів оркестра цілковито 
закривала їх голоси. З цієї 

сенатор Джейсі Гелмс з Пів 
нічної Каролайни, аби пере-
могти свого демократично-
го опонента Джеймса Ген-
та, витратив на рекляму 25 
мільйонів долярів) 

Отже, як бачимо, аби ма-
ти шанси виграти в амери-
канських виборах, для цьо-
го треба не тільки чимось 
заімпонувати своїм вибор-
цям, але також бути бага-
тим, мати впливових прия-
телів і т.д. Саме тому, що 
довготривале перебування 
людини на посаді прези-
дента стало пов'язуватися з 
певними негативними мо-
ментами, американський 
Конгрес після смерти пре-
зидента Френклина Делано 
Рузвелта (який вже був пере 
обраний на четверту каден-
цію) ухвалив додаток до 
Конституції, згідно якого 
президент ЗСА може бути 
лише один раз переобраний 

Тому, аби не було такого 
стану, який існує тепер, ко-
ли через вищеподані причи-
ни багато конгресменів чи 
сенаторів буквально десят-
ки років засиджуються на 
своїх теплих посадах, уже 
був би найвищий час, якби 
також для них встановити 
обмежені терміни їхнього 
урядування. Правда, це не 
так легко буде зробити, бож 
це мусить пройти через Кон 
грес і Сенат, де більшість 
аби і далі безконечно сиді-
ти на своїх нагрітих місцях. 

Ш ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЌЛЮБ в НЮ ЙОРЌУ 
196 Друга Анмю, Дім Українського Визвольного Фронту 

Запрошує СВОІх Членів і Прихильників на 

ДОПОВІДЬ-ЛЕКЦІЮ 

д-pa Ярослава Туркало 
НА ТЕМУ 

„ФІНСЬКО-СОВЄТСЬКА ВІЙНА в 1939-40 РОКАХ" 
В р а ж е н і м а п о д о р о ж і д о Фінляндії та відтворення забуто! війни, в якій загинуло 

1,000.000 л ю д # и , здебільшого українців. 
Доповідь ілюстрована прозіркамн відбудеться 

ш п'ятницю, 2-го грудня 1988 р. о ѓод. 7-ій веч. 
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Об'єднаний хор в Дішройгпі 

самої причини терпів хор. 
Докладніша контроля, ди-
наміки оркестри була б ще 
більше піднесла успіх цього 
незабутнього концерту. 

Українська громада Ді-
тройту від десяток літ не 
мала нагоди почути стільки 
дійсно вершинних творів 
наших композиторів. Так. 
як виставка релігійного мис 
тецтва в травні, так і цей 
концерт демонстрував не 
тільки чужим, але пригадав 
також нам наші культурні 
досягнення, які ми внесли 
до загальної людської ду-
ховної скарбниці. 

Д-рові Кушнірові нале-
житься подяка і признання 
за цей сміливий і успішний 
порив. Володимир Дигда-
ло. який з рамени Комітету 

для Відзначення Тисячоліт-
тя Християнства в Україні, 
був душею цього задум), 
свосю безнастанною, напо-
легливою працею запевнив 
організаційний успіх кон-
церту. Хористи, які вірно 
майже через цілий рік холи-
ли на проби і опанували 
такий великий репертуар, 
можуть мати повне вдово-
лення. за добре виконане 
діло. 

Програмка концерту, 
осяг праці і турбот Любо-
мира Липсць"кого, була ви-
конана естетично і фахово. 

Всім згаданим в цій стат-
ті -- честь і слава. Концерт 
відбувся в неділю. 13-го 
листопада. 

Володимир Баран 

напевно с проти такої змі-
ни... 

А вже просто курйозом 
треба назвати такий стан, 
коли призначені президен-
том члени Верховного Суду 
ЗСА можуть сидіти там так 
довго, як вони самі хочуть. І 
це в той час, коли Верхов-
ний Суд у ЗСА є найголов-
нішою законодавчою уста-
новою держави. (Пригадуг-
те, як в свій час вже напев-
но напівздитинілого приво-
зили на інвалідному кріслі 
на засідання Верховного 
Суду одного з членів цього 
суду Даґлеса.) Звичайно 
робітника чи службовця 
змушують йти на пенсію у 
65 років, але люди, яким не 
раз треба вирішувати питан 
ня великого державного 
значіння, можуть сидіти на 
своїх посадах безконечно. . 
Так начебто вони є якісь 
..супермени", які процесам 
старости не піддаються. 
Дивно... 

Олії... 
(Закінчення зі стор. 2) 

— „Церква св. Миколи в 
Кривчицях" знаходиться в 
Українському Музеїв Римі, 
за яку отримала подяку від 
св. п. Блаженнійшѓо Патрі-
ярха Йосифа і як виходить 
із подяки картина їх Бла-
женству припала до вподо-
бн. У 1983 році отримала 
„Грамоту признання" від 
Управи Могилянсько-Ма-
зепинськоі Академії Наук. 
Та це лише здебільше. 

її творам притаманні 
оригінальність, вигадли-
вість, спостережливість, вн-
разність включно до глибн-
ни. Вона в своїй творчості 
з̂aлишaєтьcя молода, бо її 
вроджений талант розвива-
еться динамічно і її картини 
переконують життьовою 
правдою. 

Ірина Твердохліб крокус 
впевнено вперед, але її твор-
чі можливості повністю не-
вичерпані. Перед нею ute 
одна мета — вивести своє 

1 мистецтво на якнайширші 
І магістралі. 

љ 
Карпатський Лещетарський 

Ќлюб, Ню Йорќ 
ділиться сумною вќстќою зі своїми Членами, 

Симпатинами та усім Громадянством, 
що дня 19-го листопада 1988 р. відійшла від нас у Вічність 

по геройській боротьбі з невблаганною недугою 

бл. П. 

Ірина „Куба" 
Стефанівська-

Терлецька 
довголітня та заслужена членкиня нашого Ќлюбу, першунка 

в легко-атлетиці та відбиванці на рідних землях та на 
еміграції 

Опечаленій Родині глибокі вислови співчуття складає 

ЧЛЕНСТВО та УПРАВА КЛК 

Ділимось сумною вісткою з Приятелями та Знайомими, 
що з волі Всевишнього дня 17-го вересня 1988 р. 

відійшов несподівано від нас у Вічність 
наш Найдорожчий, Невіджалувамий 

МУЖ, БАТЬКО І ДІДУСЬ 

бл. П. 

ВОЛОДИМИР ХУТКО 
син Лемківської Верховини, народжений 19-го березня 

1920 р. Прибув до Америки 1931 р. 

ПОХОРОНЕНИЙ дня 20-го вересня 1988 р. на цвинтарі 
Mt. Calvary в Бвффало, Н. й. 

а 
ІДІсю дорогою складаємо нашу щиру подяку Всечесні-

июму о. Дмитрові Лалтуті, парохоаі церкви св. Івана Хрес-
тителя в Тонаванда, за відправу похоронних обрядів та щи-
рі і теплі слова про Покійного. РІанож дякуємо хорові Боян, 
його диригентові п. Іванові Грицьковянові та солістам хору 
пп. ЗеноноаІ Депутатові І БроиислааовІ Пруцові. за звели-
чання похоронів гарним співом. П-ні Олі Слотюк — дирек-
торові похоронного заведення спасибі за взірцеве переве-
дення похоронів. 

Наша найщиріша подяка Приятелям Влодка, які віддали 
йому останню прислугу несучи домовину на Вічний Спочи-
нок, а саме пп.: Т. Пришляхові, Д. Мацькові, Д. Рамці, Е. Ро-
зенааі, П. Яроцькому І Т. Чмолі. 

РІанож дякуємо колишнім членам хору „Бурлаки" за 
зворушливий момент під час похоронних обрядів. ВІДСПІ-
аання ВлодковІ улюбленої пісні „Карпати", яка нагадувала 
йому, його молодість на улюбленій Лемківщимі. а п. Дозеаі 
ПришляковІ спасибі, за сопьоспів в Карпатах. 

Панові Тарасові Чмолі другові Влодка складаєм щиру 
подяку за прощальні слова над відкритою могилою. 

Щиро дякуємо п-ні Ірені Лаарівській — керівникові Па-
тріярхальноі радіопрограми за некролог І милий спомин про 
Покійного. 

Подяка всім, які прийшли віддати останню пошану иа-
шому ВлодковІ та відпровадили його на місце Вічного 
Спочинку. 

Наша щира подяка учасникам жалібного обряду за 
квіти, пожертви на Служби Божі та харитативні цілі. 

Передано: 
на будівельний фонд церкви св. Івана Хрестителя 

суму - - - - - $985 00 
на лемківський гуртожиток в Польщі 155.00 
Патріархальна радіопрограма в Баффало 70.00 

Ще рвз наша щира подяка за все. нехай Всевишній ви-
нагородить Вас сторицею. 

Горем прибиті: 
дружина — ОКСАНА 
син — РІЧАРД з дружиною І доньками 

ПОДЯКА 
З волі Всевишнього у вівторок 2-го лютого 1988 р. 

відійшла у Вічність на 75-му році свого трудолюбивого 
й побожного життя. 

наша Найдорожча й незабутня 
ДРУЖИНА. МАМА. БАБУНЯ. СЕСТРА. СЕСТРІНКА, 

БРАТАНИЦЯ, СТРИЙНА й ТЕТА 

сл. п. 

НАТАЛІЯ КЛЕЦОР 
з дому ШВЕЦЬ 

Цією дорогою складаємо щиро-сердешну подяку 
Рідним, Приятелям, Сусідам, Знайомим, та Організаціям, 
що в днях нашого безмежного родинного горя і смутку, 
зложили нам особисто, телефоном, телеграмою і листовно 
свої сердечні співчуття з теплими висловами потіхи й 
розради. Ріанож щиро дякуємо їм усім за коші й вінки квітів 
на могилу Покійної, за молитви й щедрі пожертви на Служби 
Божі, церковно-громадські й добродійні цілі. 

З глибини серця висловлюємо нашу подяку о. митратові 
Іванові Гаврилкжоаі, парохоаі церкви Успення Божої Матері 
на Розмонті, в Монтреалі, за відправлення в сослуженні 
отців: митрата Ярослава Гаймаиовича, д-ра Ігоря Моичака й 
д-ра Юрія Федороаа з Торонто: Парастасу в п`охоронному 
заведенні Апьфреда Даппсра в Монтреалі, заупокійної 
Служби Божої в церкві Успення Божої Матері, відпровад-
жения тлінних останків Покійної на цвинтар і запечатання П 
гробу. Рівнож ми дуже вдячні нашому отцю парохоаі за його 
участь в поминальному прийнятті і за виголошення щирого 
слова спогаду про Покійну. 

Щиро-сердешну подяку складаємо о. д-poei Ігореві 
Мончакоаі, парохоаі церкви св. Михаіла на ібервілл, в 
Монтреалі, за його ласкаве прибуття до шпиталю св. Анни в 
Джоліетт, Квебек те ўділення недужій Наталі св. Твйии 
Оливоломазання, приготовивши П не дорогу до Вічности. 
Зокрема ми йому дуже вдячні за виголошення в часі Зеупо-
кійноі Спужби Божої в церкві Успення Божої Матері зворуш-
ливого прощального слова таза участь в похоронних відлре-
еах і тризні. 

Наша щиро-сердешна подяка належиться о. митратові 
Ярославові Гвймвновичеві й д-рові Юрієві Федорову за їх 
слівслужемня у всіх похоронних відправах і за участь в поми-
нальному прийнятті-тризиі. Сердешну подяку висловлюємо 
нашим дякам п. Богданові Балицькому й п. Осипові Юрчи-
шинові за їхні зворушливі співи в часі похоронних відправ,'а 
зокрема п. Юрчишиноеі за переведення збірки пожертв в 
часі Панахиди. 

Сердешну подяку складаємо щирим приятелькам` 
покійної Наталі — паням: Олі Ќўчеській, Соні Мацук і Марійці 
Чолій, за їхні теплі, навіяні любов'ю і пошвною до Покійної, 
спогади про Неї, якими вони поділилися з присутніми на 
тризні. Зокрема ми вдячні пані Марійці Чопій за П виконання 
в церкві перед Заупокійною Службою Божою зворушливої 
мопитви-пісиі: ‚ ‚Господи помилуй мене..." Нашу щиру 
подяку сќпадаємо нашим приятелькам; пані д-р Марійці 
Клячко з Ню йорќу, Н.Й., шкіл ьній товаришці й односельчан-, 
ці покійної Наталі й сестрі нашого зятя Петре Гвврилюцв -и 
Соні Мацук, за їхні теплі й змістовні посмертні згадки в 
українській пресі, а саме: в щоденнику „Свобода" в ЗСА, та а 
тижневику „Наша Мета" в Канаді. 

Наше щира подяка належиться пвням, члеикиням 
Сестрицтва при церкві Успення Божої Мвтері за прнготуван-
ня поминального прийняття. Ми невимовно вдячні всім, що 
віддали останню прислугу Покійній, беручи участь.у 
Панахиді, Заупокійній Службі Божій, похоронній відправі 
на цвинтарі і тризні, а також за молитви в Сороковий День 
смерти сл. п. Нагелі. 

Сердешно дякуємо пікарям д-р. Сергієві Піжон I 
Томвсові Мондор за їх совісну лікарську опіку і лікування в 
шпиталі, як рівнож наша щира подяка для шпитальної 
обслуги за їх старенне піклування Недужою. 

Щиру подяку складаємо похоронному заведенню 
Апьфреда Д'Даллсра а Монтреалі за совісне і коректне 
переведення похорону. 

Зямість квітів на свіжу могилу сл. п. Наталі, члени 
ближчої і дальшої Родини, Приятелі. Сусіди і Знайомі 
зложили в Ті пам'ять щедрі пожертви на церковио-громадсь-
кі й добродійні цілі: 

На Служби Божі а різних українських і римо-католиць-
ких церквах та манастирях зложили: 

Д-р Барви Остап і Зеня, д-р Бойко Василь і Анна, 
Гаврилюк Петро І Богданна, Дармоѓ рай Петро. Дякуичак 
Ігор і Христина, Іванчншии Василь і Ірена, Клецор Олесь І 
Лідія, д-р Клячко Марійка. Косоаська Марія. Кучерська Оля, 
Кушнір Емілія, Макаро Ѓрейс, Мартинів Евдокій з родиною, 
Мельник Бронислава, Остроаерха Олена, О Коннелл Джіммі 
і Мері Еллен. Піддубчишин Ева. Прошв Ольга, Рак Петро з 
родиною, Союз Українок Америки, Відділ 82 на Бронксі, 
Н.Й., Швець Василь і Любе з родиною. Швець Михайло І 
Олена з родиною, Тершакоеець Іван і Неля з родиною, 
Цюпка Марія з родиною, Чорнодольська К ляадія з родиною, 
Зезуля Ольга з родиною і Зацухний Микола та Оля. 

І. На Фонд Св. Софії в Римі: 
В канадській валюті: 
По 50 00 дол.: Петро і Богданна Гаврилкжи. Олександер І 
Ліда Клецорі, Михайло Клецор. Осип і Софія Мацуки, по 
20 00 дол.: Любомира Брикович Зенон І Юґет БриняескКІ, 
Оля Кучерська, по 20 00 дол.: Петро і Марія Кушнірі, Миром І 
Богданна Мончаки, Ярема і Дерія Сеяки, Ярослав І Марійка 
Чолі! та Осип І Осипе Юрчишиии, по 10 дол.: Миколе І 
Еестахія Андрухів, Володимир і Евгенія Білиќй, Богдан І 
Марія Балицькі, Зенон Бандура, Степан і Дерія Ѓвнеси, Люба 
Леаицькв, Михайло Мандриќ з родиною, Орвст і Ірена 
Павлови, Іван і Мерія Павлови, Ромен Полюѓє з родиною, 
Володимир Роніш, Володимира Цибушник. Евѓен і Гене} 
ЧопІІ те Н.Н. (підпис нечиткий). 

В американській валюті: 
По 50.00 дол. д-р Богдан Бородайко, по 25 00 дол.: Анна 
Полѓѓило, Петро І Стефанія Ушеки. мер Лев і Ольга Стетке-
еичі; Мартинів Евдокія і родина (вислали окремо до Риму). 
По 20 00 дол.: Василь і Іреив Івенчишиии; по 15 00 дол.: 
Ярослав і Іваннв Клими, по 10.00 дол. Теодоре Бриттан, 
Олександра Кіршак, Надія Полель, Олене Смулкв. Клявдія 
Чорнодольська, Стефанія Чорнодольська: по 5 00 дол.: 
Ольга Прна, Юлія Ќриса І Ольга Яхно. , 

II. Се. Софія у ФІлядельфіІ, Па.. ЗСА 
10.00 емерикеиських долярів: Нвталія Влесов і Родинв 

Дмитра Січ. 
III. Се. Софія в Ст. Катеринс, Онтаріо, Канада 

а канадській валюті: 50.00 дол. ЕміліяКушнір, 
в американській валюті: 25 00 дол.: Ярослава Ставнича 

У. Храм ПренепорочиоІ Діви Мерії в Люрді, Франція: 
50.00 ам. допярів: Адв. Ромен і Ольга ГуглввичІ; 

ЎІ. На Пресовий фонд „Нашого Життя'`: 
25 00 ам. дол.: Ярослав і Ольга Гооодеиькі. 
10.00 вм. дол.: Союз Укрвінок Америки, 82. Відділ на 
Бронксі, Н.й. 

ІЎ. Українська Католицька Духовна Семінерія Се. Духа в 
Оттаві, Онтаріо: 

в канадській валюті: 
100 00 дол. Василь І Люба Шевці з родиною І Михайло та 
Олене Шевці з родиною; по 50.00 дол.: Петро й Богданна 
Гвврилюки, Олександер І Піде Клецорі те Михвйло Клецор; 
по ЗО 00 дол.: Ігор І Христине Дякунчеки; по 15.00 дол.: 
Наталія Бартків. 

є американській валюті: 
100.00 дол. Інж. Алолінарій і Твтіянв Освдци.; 25 00 дол. 
проф. Володимир Бврвгурв; по 20 00 дол.: Ярославе 
Казанівська, Миколе і Марія Кузиќн з родиною. Хемич Дарм 
Хухра з родиною Паш І Ольга Зезуля з родиною. 

Хай Всевишній Господь винагородить Вас усіх своїми 
щедрими ласками! 

Муж Михайло з родиною 



'А 

СВОБОДА, СУБОТА, 26-^0 ЛИСТОПАДА 1988 Ч. 225. 

Маємо на сќпаді нову книжну 

David R. Marples: 

THE SOCIAL IMPACT OF THE 
CHERNOBYL DISASTER 

а англійській мові 

Видання Ст Мартін Прес. Ню Йорќ. 1988. друковано 
у Великій Британії, стор. 313. Тверда обкладинка 35 00 дол 
мяка 15.00 дол. 

Автор подає докладний огляд наслідків найбільшої 
світової нуклеарноі катастрофи, використовуючи інформа-
ЦІІ із дослідів лід час своєї поїздки до УССР в 1987 році 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує в% продажного податку 

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

УКРАЇНСЬКІ БІБЛІЇ 
З Н А Г О Д И Т И С Я Ч О Л І Т Т Я В У К Р А Ї Н І 

В дні 12-го вересня 1988 р. до Совєтського Союзу до-
ставлено в цілості 32.000 біблій. 

Вперше в 70-літній історії Совєтського Союзу, уряд 
СССР дозволив на імпорт 100.000 Біблій українською мо-
вою 

Асоціяція Біблії Української Родини закликає Вас склас-
ти пожертву $25.00 або більше, в межах можливості, щоб да-
ти нагоду Об'єднаній Біблійній АСОЦІАЦІЇ Західньої Німеччи-
ни видрукувати і доставити Українську Біблію в Україну 

Ми повинні об'єднано відгукнутися на цкз Богом дану 
нагоду 

З подякою та Божим Благословенням 
Подорожуючи на Україну — щоб одержати українські 

біблії, пишіть до: 

UKRAINIAN FAMILY BIBLE ASSOCIATION 
P.O. Box 3723. Palm Dessert. CA 92261-3723 

(619) 345-4913 

Вже появилася 

книга 

A THOUSAND 
YEARS OF 

CHRISTIANITY 
IN UKRAINE 
„ТИСЯЧА РОКІВ 
ХРИСТИЯНСТВА 

НА УКРАЇНІ" 
(англійською мовою) 

Хронологія Християнства на Україні від 1-го століття до 1988 
року Великий формат, багато фотографій і ілюстрацій (та-
кож кольорових), тверда обкладинка, люксусовий папір 
видання Смолоскипу і Краєвого Комітету Тисячоліття Хрис-

тиянства на Україні у США, 1988. Балтимор, стор. 312. 
ціна 50 00 дол 

Набувати у книгарні Свободи 

SVOBODA BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street. Jersey Cify. N.J 07302 

Мешканців стейту Ню Джерзі обоеизуе подати до йти 
6% стейтового податку. 

Англійське видання 

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ УКРАЇНИ 
за редакцією ВОЛОДИМИРА КУБІЙОВИЧА. 

діючий редактор: ДАНИЛО ГУЗАР-СТРУК 
1-ий і 2-ий з циклів п'ятьох томів, які мають вийти до 1992 р 

A-F — 119.50 дол. — 968 стор. 
G-K — 125.00 дол. — 737 стор. 

Альфабетична Енциклопедія України, базована на 25 
роках праці, комплетне зревідоване і доповнене видання 

'Енциклопедії Українознавства, вповні ілюстроване кольо-
ровими і чорно-білими фотографіями і численними мапами, 
першоря'дний покажчик життя і культури українців в Україні 
і діяспорі. 

Видання University of Toronto Press, наќпадом Канад-
ського Інституту Українських Студій. Наукового Товариства 
ім. Шевченка і Канадської Фундації Українських Студій. 

Набувати можна у книгарні Свободи. 
SVOBODA BOOK STORE 

ЗО Montgomery Street. Jersey City. N.J. 07302 
Мешканців стейту Ню Джерзі обое'изуе додати до ціни 

64 стейтового податку. 

усіх країн, а рівночасно на-
дїю. що може чергове поко-
ління буде відбувати СКВУ 
у Києві, бо він вірить в 
українську самостійну дер-
жаву, та що вона буде. 

В дальшому до слова поќ 
ликано Оксану Мешко, яка 
відчитала привітання виго-
товлсне в дні 17-го листопа-
да у Москві членами Ўкраїн 
ської Гельсінќської Спілки, 
що його підписали Микола 
Горбаль. Микола Горинь. 
Богдан Горинь. Михайло 
Осадчий. Микола Муратов. 
Степан Хмара, Вячеслав 
Чорновіл і Олесь Шевченко. 

Надія Світлична відчнта-
ла зворушливий привіт Єв-
гсна Сверстюка. якого поча 
тоќ присутні заслухали на 
стрічці і тим поглибили 
враження, що автор приві-
тання с присутній не лише 
духом, але справді фізично 
на залі. Високопоетичннй 
привіт Є. Сверстюка закін-
чнв словами Кобзаря: ‚‚Об-
німітеся брати мої, молю 
Вас благаю". 

В тому місці П. Саварин 
передав керування святоч-
ним відкриттям д-р Юліяно 
ві Кулясові, якого раніше 
П. Саварин проголосив як 
однозгідним для всіх прел-
сідником V СКВУ. Заступ-
никами Ю. Куляса стали Я. 
Білаќ, М. Болюх. С. Муд-
рик і Богдан Коваль. Сек-
ретарями обрано д-р Ната-
лю Пазуняк і Нарію Савчак. 

Ю. Куляс, приймаючи 
свій пост від П. Саварнна, 
заявив, що уважає честю 
провадити цей історичний 
Конгрес в часі коли на рід-
них землях проходять вели-
кі переміни, а рівночасно ми 
відзначуємо 1000-річчя Хри 
стиянства. Він пригадав I-
ий маніфест на І СКВУ пс-
ред 21 роками і відчитав 
знаменні його частини. На 
його думку найважливішим 
завданням V СКВУ є обра-
ти відповідний провід у цей-
знаменний для всіх україн-
ців час, а при тому уложнти 
конкретні та прагматичні 
пляни праці на найбижчне 
майбутнє. Справою першої 
потреби уважає він вибра-
ння таких осіб до проводу, 
які мають в усіх країнах, де 
живуть українські поселенці 
зв'язки з урядовими чиннн-
ками і мають впливи в лсгіс 
лятурах. Ю. Куляс закли-
кав делегатів щоб дискуту-
валн в ім'я української рації, 
а успіх чи неуспіх СКВУ 
буде залежати від самих 
делегатів. 

Предсідник, з уваги на 
пізню пору, відклав чергові 
справи на четвер, тобто 
прийняття програми, пра-
вильника Конгресу і поклн-
кання комісії. Замість того 
він відчитав письмові ирнві-
ти від ОУН за підписом 
Дарії Ребет, від УГВР за 
підписами Мирослава Про-

‚‚Волю ніхто нікому не дав.., 
(Закінчення зі стор. 1) 

Мїністер фінщнів Канади М.Вілсон читас привіт від прем'єр- міністра Б. Малруиі. На 
першому пл.чні члени Почесної Президії О. Мешко. о. В. Романюк і С. Січко. 

Промовляє предсідник V СКВУ Ю. Куляс 

копа і Лрхиманлрита ЧСВВ 
о. Ізидора Патрила. Святом` 
ний вечір закрив молитвою 
Митрополит Василій. 

На залі були присутні 
крім згаданих вже Владик 
ще: Владика Всеволод, пас-
тор Олекса Гарбузюк, Вла-
дика з Бразилії Сфрем Кри-
вий, Владика Михаїл Грин-
чишин. Владика Ізидор Бо-
рецький і Архимандрит І. 
Паѓрило. Усіх цих Владик 
П. Саварин привітав окре-
мо. 

Ю. Куляс поінформував, 
що ділові наради розпіч-
нуться в четвер, о год. 9-ій 
ранку. 

-,ч::;й"У.^` 

нитсля, щоб він зупинив стрілянину з пістоля іншого 
охоронника президента, який відбував кожноденну вправу 
у стрілянні. Коли цей відмовився і продовжував стріляти, 
Удая підійшов до нього і сам вдарив Його палицею і за 
одну годину охоронник помер у лічниці. Президент 
Гуссейн потелефонував в міністерство юстиції і зарядив 
перевести повне слідство та засудити Удая згідно з 
існуючими в Іраку законами. 

Михайло данилюк 
ЛІКАРСЬКИЙ 

ДОВІДНИК 
В-eo Свобода, Джерзі Ситі — 
Ню йорќ, 338 стор, тверда 
об'ортка ціна $11 ООзпересил-

кою 
Мешканців стейту Ню Джерзі об-о-

впзуе 6^ продажного податку 
Замовляти 

Svoboda Book Store 
30 Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07302 

ФЕДЕРАЛЬНИЙ СУДДЯ Ґергард Гессел, який повинен 
займатися справою Олівера Норта, звернувся до президеи 
та Роналда Регена із запитанням, чи-Прсзидент мас намір 
допустити до цього процесу. Г. Гессел задав це запитання 
тому, що під час судового процесу свідки будуть змушені 
розголошувати деякі державні таємниці. „Свідки попа-
дуть у трудне становище, бо їм доведеться обговорювати 
аспекти зовнішньої політики і теми, що заторкують 
національну безпеку", — сказав Гессел. Серед свідків 
будуть фігурувати відомі в минулому державні діячі, у 
тому числі Ѓоберт МекФарлейн, який займав посаду 
дорадника президента Р. Регена в справах національної 
безпеки. Гессел не виключає також, шо колишній член 
Ради Крайової Безпеки Олівер Норт. захищаючи себе, 
публічно заявить те, про що мовчав би, якби не сидів на 
лаві підсудних. Реакція президента Роналда Регена 
покищо невідома. Судовий процес почнеться не раніше 
половини січня і завершиться, коли Реґен уже не буде 
президентом, значить не зможе вирішити справи про 
помилування. 

СИН ІРАКСЬКОГО ПРЕЗИДЕНТА Суддама Гуссейна, 
Удая Гуссейн, ударом грубої палиці забив на смерть 
одного з охоронців президента. Вбивство, яке трапилося 
коло президентської резиденції в Багдаді викликало 
широкий розголос. 25-річний Удая післав свого тілохра- І Хреста в Бейруті, що вони зроблять максимальні зусилля 

КЕРІВНИКИ ПАЛЕСТИНСЬКОЇ Визвольної Організа-
ції заявили представникові Міжнародного Червоного 

для того, щоб віднайти і приспішити звільнення Пітера 
Вінклєра, представника швейцарського Червоного Хрес 
та, бюро якого знаходилось у південній частині Ливану. 
Вінклєра захопили мусулманські терористи 10 днів тому і, 
не зважаючи на протест Міжнародного і швайцарського 
Червоного Хреста, він й досі перебуває в полоні. 

СОВЄТСЬКИЙ СОЮЗ покарав 12-ма роками тюрми 
двох механіків, які останніми переглядали гальма 
товарного поїзду, який в 1987 році на повній швидкості 
врізався у пасажирський поїзд. У висліді катастрофи 
загинуло тоді 106 осіб, а 24 були тяжко поранені. Взагалі 
страти обраховують на 1,5 міл. карбованцілв, (2,4 міл. 
долярів за офіційним совєтським перерахуванням). 
Механіки, яких засудили і мабуть пошлють відбувати кару 
в концтабори Сибіру, це Трусов і Пузанов, згілно з 
інформаціє! TACC. Суд прийняв також постанову, щоб 
перестерегти міністерство транспорту перед прийманням 
на роботу неперевірених повністю осіб. 

-

ЗМІНА АДРЕСИ 

До Адміністрації „Свободи" 

ЗО Montgomery Street ш Jersey City, N.J. 07302 
Прошу ЗМІНИТИ мою адресу: 

„Свободи" Q „Українського Тижневика" Q 

„ВеселюЃ П 
Моя СТАРА АДРЕСА була: 

Число Відділу (якщо член УНС) 

Ім'я і прізвище „ :. 

Адреса 

Моя МОВА АДРЕСА така: 
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Адреса 
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МАЄМО НА СКЛАДІ 
НОВУ КНИЖКУ 
LUB0MYR LUCIUK 

and 
BOHDAN S. K0RDAN: 

ANGLO-AMERICAN 
PERSPECTIVES ON THE 

UKRAINIAN 
QUESTION 1938-1951 

A DOCUMENTARY COLLECTION 
Published by The Limestone Press. 

Kingston, Ontario, — Vestal. New York 
1987, printed in Canada by Brown and 
Martin Ltd, pages 242 Price $20 00 

The residents ol New Jersey add 6:ч sales 
Tax 

Documents, which indicate the relation 
ship between the Ukrainian independence 
movement and the leading powers ol the 
Western alliance before, during and alter 
the Second World War 

SVOBODA BOOK STORE 
3 0 Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 0 7 3 0 2 

Є BUSINESS SERVICE Ф 

ГРОШІ до СССР 
1 РУБЕЛЬ 

ВКЛЮЧАЄ ВСЕ 

$2.10 
(Валютна вос?ам і мбвотсчвяма) 
{Mlwwtn%Ht ) імо іпгииа — 30 рув ) 
Ціни іідповідаютк ттш і )ьоку шур-
соаі Іиоммио4 млюти І підлягають 
буаь-ааим оподатіумимкм і шімам 

що мошуть статися до вручання 

ОФІЦІЙНІ ПЕРЕКАЗИ. 
ВСІ ПЛАТНОСТІ ПОВНІСТЮ 

ГАРАНТОВАНІ 
ВАМ ПОСИЛАЄТЬСЯ РОЗПИСКА 

ЛІЦЕНЗОВАНІ І ЗАБЕЗПЕЧЕНІ 
ЗАПОРУКОЮ 

GRAMERCY 
SHIPPING. INC. 

744 Broad Street 
Newark. N.J. 0 7 1 0 2 
7 ЃЧѓ 1947 

МАЄМО НА СКЛАДІ 
ПРАВОПИСНИЙ 

СЛОВНИК 
Г. ГОЛОСЌ ЕВИЧА 

Близько 40.000 слів, видання 
дев'яте. Ню Йорќ. 1966. стор. 
45.1 Ціна 15.00 дол. за примір-
ник і один доляр за пересилку 
Мешканців стейту Ню Джерзі 
обое'изуе додати до ціни 6% 

продажного податку. 
SVOBODA BOOK STORE 

ЗО Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07302 

ВІДІЙШЛИ 

Ь ВІД НАС І 

АННА ВІРГУН, член УНС 
Відд. 414-го в Ню Геяен, Кони, 
померле 18-го липня 1988 року 
на 90-му році життя. Нар. 18-
го серпня 1897 року в Галнчи-
ні. Членом УНС стала 1941 
року. Залишила у смутку Ма-
рію Стажнк в Ст. Пгтерсбургу 
на Фльориді. Похорон відбув-
ся на цвинтарі „Кяльвярія" в 
Ст. Пітерсбургу, Фла. 

Вічна їй Пам'ять! 

І. Телюк, секр. 

МАРІЯ БУДУРОВИЧ, член 
УНС Відд. 432-го ім. Т. Шев-
ченка в Торонто, Канада, по-
мерла 31-го серпня 1988 року 
на 96-му році життя.. Нар. в 
селі Ѓостові, Товмач, України. 
Членом УНС стала 1951 року. 
Залишила у смутку мужа Івана 
і енна Богдана з дружиною і 
дві доньки в Україні. Похорон 
відбувся на цвинтарі Св. Марії 
в Торонто, Онт. Канада .̀ 

Вічна їй Пам'ять! 

Секретар 

МИХАЙЛО ЌЩОЌ, член 
УНС Відд. 477-го Б-ва Св. 
Иосафата в Гадсоні, Н.Й., 
помер 8-го жовтня 1988 року 
на 80-му році життя. Нар. 18-
ѓо листопада 1907 року в Снра-
кюзах, Н.И. Членом УНС став 
1931 року. Залишив у смутку 
дружину Анну. Похорон від-
бувся 11-го жовтня 1988 року 
на цвинтарі Сідар Парк в Гад-
соні, Н.Й. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Богдан Пішак, секр. 

АЛЕКС ЌА ШУБА, член УНС 
Відд. 58-го в Ютнці, Н.Й., 
помер 12-го жовтня 1988 року 
на 95-му році життя. Нар. 1893 
року в Білорусії. Членом УНС 
став 1925 року. Залишив у 
смутку двох синів Володимира 
та Якова і доньку Джені Блау-
ве.тт, внуків та правнуків. По-
хорон відбувся 15-го жовтня 
1988 року на цвинтарі свв. 
Петра і Павла в Ютнці, Н.И. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Марія Ковалевська, секр. 

ОСИП ШИБ, член УНС Відд. 
399-го Т-ва „Леви" в Чикаго, 
Ілл., помер 22-го вересня 1988 
року ня 68-му році життя. Нар. 
1920 року в Україні. Членом 
УНС став 1961 року. Залишив 
у смутку дружину Лесю, дітей 
Ігоря, Галину із чоловіком 
Брусом, Дарќу, трос внуків і 
дальшу родину в Україні. По-
хорон відбувся 24-го жовтня 
1988 року ня цвинтарі Св. о. 
Миколая в Чикаго, Ілл. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Роман Б. Припхай, секр. 

МАРІЯ ЧОРНОБАЙ. член 
УНС Відд. 253-го ім. Івана 
Франка в Ладлов, Масс, ло-
мерла 6-го жовтня 1988 року 
ня 82-му році життя. Нар. 30-
го березня 1906 року в Україні. 
Членом УНС стала 1950 року. 
Залишила у смутку три пле-
мінниці: До роту Максимів, 
Ольгу Якнмів і Іреиу Левську. 
Похорон відбувся 8-го жовтня 
1988 року на цвинтарі Св. 
Альойзія в Індіян Орчярд, 
Масс. 

Вічна їй Пам'ять! 

Петро Гаврильців, секр. 

і гдвтмТмг н е ) і і 
26 First Avenue 

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

НА РІЗДВЯНІ СВЯТА: КУТЯ, 
МАК,. ГРИБИ, СВЯТОЧНІ КАР-
ТОЧКИ. КОЛЯДИ (касетќи -

платівки). ВИСИЛАЄМО 
ПОШТОЮ. 

# ДО ВИНАИМУ Ф 

ДО ВИНАИМУ 
4 КІМНАТИ 

на першому поверсі (побажано 
без дітей і звірят), писати до. 

Marian Krutasiewicz 
41-43 42nd Street 

Irvington. N.J. 07111 

Ш HELP WANTED Ф 

ПОТРІБНА 
ФАХОВА ОПІКА 

над старшою напівспаралізо-
ваною жінкою, за платню і осіб-
ну квартиру, в околиці Ірвінґто-
ну. Н. Дж. Зголошуватися на 

тел : (201) 372-3749 

ПОШУКУЄМО ЖІНКУ 
до домашньої праці і до опіки 
над двома дітьми шкільного ві-
ку. Livingston. N.J. Ten. no 7-ій 

год. веч. 
(201) 992-0726 

HOME-MAKER 
б day. week — 18 mo old child — 
altends school Driver's licence 
Some Englivh Mother a physician 

Country living — with horses 

(203) 869-4446 

ПОШУКУЄТЬСЯ ЖІНКУ 
із знанням української або 
польської мов. яка допомогла б 
опікуватись старшою спаралі-
зованою людиною в Пассейку. 
Н. Дж. Оппата — за домовлен-
ням. Тел. вдень або веч. до: 
JANINA BURNS (201) 667-5841 

# SERVICE 9 

UKRAINIAN 
TYPEWRITERS 

also other languages complete 
line of office machines S 

equipment 
JACOB SACHS 
251 W. 98th St 

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

7 days a week 

#FUNERAL DIRECTORS# 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX BROOKLYN 

NEW YORK І ОКОЛИЦЯХ 

ЛЎІС НАЙҐРО — директор 
Родина ДМИТРИЌ 

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

( 2 1 2 ) 6 7 4 - 2 5 6 8 

LYTWYN S LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щ И Р А , ЧЕСНА 
Ow Services Are Available 
Anywhere m New Jersey 
Ta'O" іаимасмосиnonopo-
мами на цвинтарі в Бавмд 
Брухуі перенесенням Тпін 
них Останків з різних нраім 

СВІТў 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyveunt Avenue 

(corner Stanley Terr ) 
UNION. N J 07083 

(201)964 4222 

SENKO 
FUNERAL HOME 

213 Bedford AvtniM. Brooklyn N Y 
(718)388-4416 

HEMPSTEAD 
FUNERAL HOME 

89 Penimuli Blvd.. Htmpstead. 11 
(516) 481-7460 

24 HOURS A DAY 

ПАМ'ЯТНИКИ 
s різних гранітів, ставимо на 
цвинтаряќ св. Андрія в Баамд 
Бруку, св. Дужа а Гвмптомбур-

гу. та інших 
ВІДОМА СОЛІДНА 

ФІРМА 

Cypress Hills 
Monuments 

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

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

Відкрито кожного див. в субо-
ту включмо, від 9 5 по пол . в 

неділю ВІД 10 4 ПО ПОЛ 
На бажання і для анѓоди ќліси-
тів радо мідемо 'до ВОкиого 
дому j проектами й порадами. 
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