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УРЯД УНР ОСТЕРІГАЄ ПЕРЕД 
АТОМОВОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ 

ВЎКРАЇНІ 
Філадельфія (УІБ). — 

Слідкуючи від довшого 
часу за атомовою ситуаці-
єю в Ўкраїні й збираючи 
достовірні матеріали про 
п е р е н а с и ч е н н я к р а ї н и 
нуклеарною енергією, Уряд 
УНРеспубліки подав 2-го 
лютого ц.р. меморандум 
до Міжнародної атомової 
агенції у Відні, вимагаючи 
негайних інтервенцій у цій 
справі в Москві, Об'една-
них Н а ц і я х та інших 
установах. 

До меморандуму додано 
автентичні свідчення укра-
їнських очевидців, що не-
двозначно характеризують 
становище України, як та-
кої, яка „сидить на бочці 
нуклеарного пороху". Згід-
но з фаховими обліками 
спеціялістів — пишеться в 
меморандумі — існуючі тс-

пер в Україні атомові стан-
ції забезпечують її потреби 
до 2005 року. 

„В Україні є під тлперіш-
ню пору 40 а†Ьмовкх стан-
цій, Москва плянує побудо-
ву додаткових 27. Чи Украї-
на має стати союзним кла-
довищем?" — запитують 
загрожені біологічно гро-
мадяни тієї підсовєтської 
колонії. 

Меморандум Уряду УНР 
піднесений йог'о головою 
проф. Ярославом Рудниць-
ким, слідує після двох попе-
редніх звернень після чор-
нобнльської катастрофи, в 
яких було подано подроби-
ці про цю. к а т а с т р о ф у й 
рекомендовано відповідні 
міжнародні акції щодо за-
безпечення України перед 
подібними нещастями в ма-
йбутньому. 

Члени Комісії голоду виступлять 
в Каліфорнії 

Джерзі Ситі, Н. Дж. — 
Встановлена Конгресом 
ЗСА Комісія для прослі-
дження причин і наслідків 
Великого голоду в Україні, 
як відомо, провадить кон-
кретну та послідовну працю 
щоб задокументувати для 
прийдешніх поколінь ук-
раїнського і неукраїнсько-
го світів факти про голо-
кост українського народу, 
штучно створений Москвою 
для його знищення. Ця ко-
місія під головуванням д-ра 
Джеймса Мейса для даль-
шого ведення своєї праці 
потребує фондів і тому 
влаштовує періодичні го-
стннні вмеѓўли' членів комі-
СІІ. 

У весняному сезоні ц.р. 
такі виступи д-ра Дж. Мей-
са та д-ра Олега Вереса 
відбудуться в українських 
громадах Лос Анджелссу, 

Сан Дієго та Сан Франсі-
ско. 

У неділю, 5-го березня, в 
приміщеннях Українського 
Культурного Центру в Лос 
Анджслесі говоритиме д-р 
Олег Верес. В суботу, 4-го 
березня у Сан Дієго в при-
міщеннях української като-
лицької парафії, 4014 Віно-
на авеню, о год. 4-ій по 
полудні, доповідатиме д-р 
Дж. Мсйс. У неділю, 12-го 
березня, д-р Дж. Мейс ви-
ступить в Сан Франсіско у 
приміщеннях української 
православної церкви, 345 
Сьома вулиця. Про точніші 
інформації можна телефо-
нувати у Лос Анджелесі до 
д-ра О. Вереса (707)^252'-
4620 в праці або в хаті (707) 
938-1416. В Сан Дієго слід 
звертатися до Олександра 
Скопа (619) 463-3235, а у 
Сан Франсіско до Михайла 
Царя (415) 340-8362. 

До Атланти приїде 300 осіб 
з України 

Атланта, Джа. — За 
довголітніми стараннями 
американських протестант-
ських Церков різних віро-
в и з н а н ь і у к и с л і л і 
злібералізованої еміграцій-
ної політики Совстськ'ого 
Союзу, виїхало останньо з 
України біля 3,000 вірних. 

Українську громад) в 
А т л а н т і п о в і д о м и л и 
лютеранські харитативні 
організації, що до цього 
міста плянуюті^спровадитн 
біля 300 з тих переселенців, 
у більшості українські 
родини. 

До зв'язкових української 
громади Лариси Барабаш і 
Орисі Фішер звернулися 
церкви-спонзори за поміч-
чю, головно в мовних 
справах, та щоб получити 
та включити новоприбулих 
українців з їх народно 
культурним середовищем, 
головно в їх початках. 

Саме в день інавгурації 
президента Джорджа Буша 
п р и ї х а л и п е р ш і д в і 
українські родини, які були 
з в о р у ш е н і п о м і ч ч ю і 
опікою їх співвітчизнн-
ків. Вони зразу спрагнсно 
почали зачитуватись в 

українських книжках. 
Протестантські церкви 

подбали заздалегідь про 
приміщення і р о б л я т ц 
старання про працю для 
них. 

Ці американські церкви є 
дуже чулі на с п р а в у 
національного переслідува-
ння українців в Совєтсько-
му Союзі, тому й старались 
близько співпрацювати з 
українською г р о м а д о ю , 
щоб підготовити для нових 
емігрантів національно-
у к р а ї н в ь к у а т м о с ф е р у . 
Південна баптистська кон-
вснція подбала про Біблії в 
українській мові і громада 
р о б и т ь с т а р а н н я щ о б 
т р и м а т и п о ч а т к у ю ч і 
книжки навчання англійсь-
кої мови і словники. 

З І З Д УПІСТІВ 

Філадельфія. — Черго-
вий З'їзд Товариства к. Воя-
ків ЎПА ім. ген. Чуприн-
ки в ЗСА відбудеться в 
суботу, 13-го травня ц.р., в 
залі Українського Освітньо-
Культурного Центру у Фі-
лядсльфії. 

На Захід дістався 
незалежний альманах 

Померла Дарія Лебедь 

Йонкерс, Н. Й. — У п'ят-
ницю, 24-го лютого ц. p., 
тут померла після довгої 
недуги, проживши 76 років, 
Дарія Гнатківська-Лебедь. 

Як член Організації Ук-
раїнських Націоналістів, во 
на була засуджена на 15 
років в'язниці на процесі 
Степана Бандери і товари-

Д. Лебедь осиротила мужа 
Миколу, дочку Зоріяну і 
троє онуків. Тіло покійної 
спочило в похоронному за-
веденні Чірков Ионкерсі.де 
в понеділок, 27-го лютого, 
відправлено Панахиду, а у 
вівторок, 28-го лютого, бу-
де Служба Божа і Панахида 
в год. 10 рано в церкві св. 

шів у Варшаві у 1935 році. Михаїла в Йнкерсі. Після 
Під час німецької окупації т о г о похорон на українсь-
України вона була ув'азне- К И Й православний цвинтар 
на в німецькому концентра- с в Андрія в діланці цвинта-
ційному таборі в Равенс- р я колишніх воаків ЎПА в 
брюк. Від 1949 року вона СаВТ Баўнд Бруку Н. Дж. 
жила разом з ріднею в ЗСА. 

Лондон (УЦІС). — Не-
щодавно на Захід дістався 
проспект третього номеру 
незалежного літературно-
громадського альманаху 
„Карби Гір", що виходить 
на Прикарпатті, в Івано-
'Франківській області, під 
редакцією Дмитра Гринь-
ківа. Цей номер побачив 
світ влітку 1988 року. Із 
поданих інформації'! видно 

публіцист Богдан Ребрик, а 
також колишній педагог-
філолог Остап Качур. У 
виданні третього номеру 
брав участь теж Тарас Ро-
манюк, який тепер прожк-
ває у Вінніпегу. 

За поданням Д. Гринькі-
ва, нижче подаємо зміст 
третього номеру альманаху 
„Карби Гір". 

„Карби Гір" — єдиний на 
теж, тр-п грудні 1988 року- —Прттрвагтт і Пожутгінеза` 
вже вийшов четвертий но- лежкий літературно-грома 
мер альманаху. 

Два перші номери альма-
наху „Карби Гір" вийшли 
на початку 1980-их років, 
одначе через переслідуван-
ня КГБ це видання було 
припинене. Тепер альманах 
відновив свою публікацію. 

Поет і прозаїк Дмитро 
Гриньків (народжений 1949 
року) — це колишній політ-
в'язень, який відбував пока-
рання в 1970-их р'оках в 
Пермських таборах. Д. Гри-
ньків в 1973.році був зааре-
штований у справі Спілки 
Української Молоді Гали-
чнни, яку очолював, незале-
жної молодечої організації. 
яка виступала на захист 
прав українського народу, її 
мови та культури. 

До членів редколегії аль-
манаху ‚Карби Гір' входять 
колишні українські політ-
в'язні — поет Тарас Мель-
ничук, історик Ігор Кічак, 

Обмірковують встановлення торговельних зв'язків 
з Україною 

Джерзі Ситі. Н. Дж. (О. і 
Кузьмович). — Організація 
Українських Професіона-
лістів стейту Ню Джерзі 
нараховує понад 100 членів 
і с відома із своєї актив-
ности та цікавих імпрез. 
Тому ми зовсім не днвусмо-
ся як редакцію „Свободи" 
відвідують два активні чле-
ни цієї групи, адвокати Ми-
рослав Смородський і Вііл 
торРудь, які с ініціяторами 
нової імпрези, що запляно-
вана на суботу 15-го квітня 
ц.р. Це буде симпозіюм на 
тему, як вести торговельні 
зв'язки з Україною і на 
ньому виступлять фахівці у 
торговельних зв'язках з Дс-
ігартаменту торгівлі ЗСА, і 
з'українських кіл в ЗСА, як 
також представники торгів-
лі з України. Серед тем 
симпозіюмў, який буде про-
вадити адвокат М. Смород-
ський, с такі актуальні як 
про сьогоднішню скономіч-
ну ситуацію України, про 
торговленьі зв'язки з Украї-
ною з точки бачення Уряду 
ЗСА, про правила такої тор-
гівлі, які зобов'язують аме-
риканських горожан, про 
фінансові правила, легальні 
та політичні вимоги торго-
вельних зв'язків з Україною 
і практичні можливості та-
кої торгівлі. Ось ряд про-
блем, які будуть обговорю-
вані на тій цілоденній кон-

В. Рудь (зліва) і М. Смородський після інтерв'ю 
в .‚Свободі". 

ференції. що мас на цілі 
познайомити ширший заці-
кавлсний загал про можли-
вості торговельних дого-
ворів з Україною, які дали б 
її можливість стати неза-
лежною від інших країн, а 
рівночасно поширили аспек 
ти торгівлі українським під-
присмцям в ЗСА. 

Наші гості побували тс-
пср в Україні і самі познч-
йомлсні із торговельними 
справами виясняють нам 
точно мотиви переведення 
такого симпозіюмў. 

.‚Наша ціль, каже М. 
Смородський. с зробити 
перші кроки в напрямі ожив 
лення господарських вимін 

з Україною, які б не ішли 
через Москву, а прямо через 
Київ. Україна сьогодні 
стоїть на такому рівні, як 
Китай перед 26 роками. Вже 
Польща та Мадяршнна сто 
ять куди краще. Чи не треба 
нам постаратися, щоб та-
КИЙ стан був і в Україні.'" 

.‚Запотрсбування на то-
вари з Естонії. Литви, Лат-
вії на Заході вже г", ствср 
джус В. Руль, „а нашим 
бажанням, щоб таке саме 
зацікавлення було на товар 
з України" 

Тут ми питаємо наших 
співрозмовців який саме 

(Закінчений на crop. 3) 

дський альманах, що вихо-
дить раз на квартал. Крім 
літературних доробків мас 
намір публікувати статті та 
замітки, в яких порушують-
ся проблеми суто націона-
льного характеру: очищен-
на української мови, віднов-
лсння забутих традицій на-
ціонального побуту, захист 
національних святинь (сю-
ди входять старі пам'ятни-
ки національним героям, 
пам'ятки українського ми-
нулого, забуті могили внз-
начних предків тощо), за-
хист навколишнього при-
родного середовища від 
надміру отруєння хемікалі-
ями та різними гсрбі-
цидами та інші. 
„Карби Гір" відкривається 

вступним словом редакто-
ра про те, коли і при яких 
обставинах вийшли попс-
редні номери і дасться грун-
товне пояснення, чому так 
довго не виходив альманах. 
Альманах має гасло, яким 
відбито напрям самого аль-
манаху — цс слова І. Фран-
ка із „Великих роковин": 
„Кожний думай, що на тобі 
мільйонів стан стоїть". 
Альманах має п'ять відді-
лів: „Червона калина" 
літературний, „Золоті во-
рота" — крити чно-публі-
цистичний, „Наша спадши-
на" — доробки забутих лі-
тераторів і громадських 
діячів, „Листи та відгуки", 
де подаються листи та при-
мітки читачів, „Хроніка" — 
інформаційний. 
т „Червона Калина" по-
сзія та проза не тільки авто-
рів з Прикарпаття і Покут-
тя. але й з усіх частин Украї-
ни. Для ширшого розумін-
ня започаткованої назви 
цього відділу подано вірш 
Коваленка про любов до 

(Закінчення на crop. 3) 

ДОПОВІДЬ Д-РА Д. 
СТАХОВА 

Ню йорќ. — Тут в п'ятни-
цю, 3-го березня ц.р., о гол. 
6:30 вечора Літературно-
Мистсцький Ќлюб влашто-
вує першу весняну програ-
му доповідь д-ра Дениса 
С т а х о в а . Д о п о в і д ь п. н. 
.‚Вражіння з подорожі до 
Бразилі ї та Аргентини і 
зустріч з українською гро-
мадою" буде ілюстрована 
мистецькими прозірками 
Програма відбуватиметься 
в домі Українського Визво-
льного Фронту, 136 Друга 
авеню. 

М. ҐОРБАЧОВ ВІДВІДАВ 
ЧОРНОБИЛЬ 

Згідно з повідомленням 
АП, у четвер 23-го лютого 
Міхаїл Горбачов відвідав 
Чорнобильську АЕС, на 
якій понад два роки тому 
сталася катастрофа. 

Одягнений в білий халат і 
шапочку, як і соби, що його 
супроводжували, Горбачов 
пройшов на пульт управлін-
ня і в турбінну залю. Потім 
іустрівся з інженерами і 
робітниками станції та по-
відомив, що міністерство 
атомної енергетики приго-
говляє спеціяльні заходи 
безпеки на атомних елект-
ростанціях. 

Горбачов також сказав, 
що доля АЕС в Криму зале-
жить від висновків, які зро-
блять американські експер-
ти, оскільки Крим є сеЙсмо-
небезпсчною зоною. 

На Чорнобильській стан-
ції Горбачов перебував од-
ну годину, а потім поїхав до 
міста Славутич, куди 1986 
року було евакуовано біль-
шість населення міста При-
п'ять, зараженого радіяці-
єю. 

В той же день М. Горба-
чов повернувся до Києва, де 
також виступив перед пар-
тійнимн керівниками. 

Як уже повідомлялося, 
здійснюючи поїздку по Ук-
раїні, Горбачов побував у 
Донецьку, а ще раніше у 
Львові, де йому влаштува-
ли „зустріч з народом", на 
яку преставників народу не 
допустили. Крім того було 
тимчасово ув'язнено всіх 
правозахисників на період 
перебування у Львові генсе-
ка. 

В Донецьку перед приїз-
дом високого гостя населе-
нню радили не ставити йо-
му дразливих питань. На 

зустрічі з шахтарями Ґор-
бачов сидів за величезним 
столом, що стояв на відста-
ні кількох метрів від стіль-
ців його співбесідників. Зве-
рнувши увагу на простір 
між столом і шахтарями, 
гснсек сказав: „Це, товари-
ші, успадкування з років 
застою". 

Скрізь у своїх виступах 
Горбачов закликав допома-
гати йому в боротьбі з про-
тивниками перебудови. „Не 
спускайте очей з тих, хто 
заважає перебудові. Не зва-
жайте на те, яку вони займа-
ють посаду, бо перебудова 
нам так необхідна, що всі її 
противники є найнебезпеч-
нішими ворогами", — ска-
зав Горбачов. 

Але найважливіше, на що 
звернули увагу представ-
ники преси(це те, що Ґорба-
чов торкнувся національно-
го питання. „Важко уявити, 
що станеться, якщо в Украї-
ні почнуться заколоти. Мо-
жс зійти нанівець ціла стру-
ктура совєтської держави і 
загине перебудова... Ніхто 
не може звинуватити нас в 
непошані до української 
мови й української культу-
ри". 

В поїздці по Україні Гор-
бачова супроводжував В. 
Щербицький, але він три-
мався в тіні й стримувався 
від виступів. 

Член Української Гель-
сінкської Спілки Богдан 
Горинь, котрий також був 
серед тимчасово ув'язнених 
в час перебування Ґорбачо-
ва у Львові, заявив, що Ук-
раїна продовжує залишати-
са епіцентром застою і наз-
вав Щербицького „лідером 
старої мафіГ. 

ДЖ. БУШ СХВАЛЮЄ ПОЛІТИКУ 
ДІЯЛОЃЎ З ПІВНІЧНОЮ КОРЕЄЮ 

У СВІТІ 
ОДИНАДЦЯТЬ ОСІБ ЗАГИНУЛИ, коли двомоторовий 
літак упав у води озера, що знаходиться на кордоні Австрії 
і Швейцарії. Серед загиблих — австрійський міністер у 
справах соціяльного забезпечення Альфред Даллінгер. 
Десятки гелікоптерів, моторових човнів і австрійський 
підводний пошуковий човен взяли участь у рятувальній 
операції. Протягом дня вдалося лише знайти місце, де 
лежить на дні літак, що зазнав катастрофи. Анонім 
зателефонував у редакцію однієї з віденських газет і 
сказав, що катастрофа літака — справа рук групи 
„Австрійська народна армія". Ніхто досі не чув про таку 
групу. 

„ЯКЩО СОВЄТСЬКИЙ СОЮЗ хоче відіграти якусь 
ролю у встановленні миру на Близькому Сході, він 
повинен спочатку встановити нормальні відносини з 
Ізраїлем", — сказав прем'ср-міністер Ізраїля їцак Шамір 
на пресовій конференції у Парижі. Виступаючи перед 
репортерами під час своєї візити до Франції, Шамір 
підкреслив, що СССР як велика держава може відіграти 
певну ролю в поліпшенні політичного клімату в будь-яко-
му районі світу, в тому числі і на Близькому Сході. 
„Починати, однак, треба, — зауважив він ще раз, з 
відновлення дипломатичних відносин (з Ізраїлем)". 
Шамір не приховував, що у справі досягнення миру на 
Близькому Сході в Ізраїля існують розходження не лише зі 
Совєтським Союзом, але й з Францією. Головне розхо-
дження стосується контактів з Палестинською Визволь-
ною Організацією. 

ГАЗЕТА „ІЗВЄСТІЯ" НАДРУКУВАЛА текст закону про 
нові правила накладання податків на кооперативні 
підприємства, прийнятого Верховного Радою СССР. 
Закон передбачає, що від 1-го липня ц.р. сума податків 
буде встановлюватися керівництвом союзних республік, 
при чому сума відрахувань буде визначатися дифсрснціо-
вано в залежності! від багатьох факторів: від попиту, яким 
користується у населення дана продукція кооперативи, 
джерел надходження сировини і обладнання, а також 
загаль"ого розміру прибутків конкретного підприємства. 

ЗАХІДНЯ НІМЕЧЧИНА ПОСИЛИЛА тиск на Іран, 
вимагаючи відкликати ‚‚смертний вирок", винесений 
аятоллою Хомсйні англійському письменникові Сальма-
нові Рушді, і оголосила, що поки загроза смерти письмен-
ника не зникне, Іран не дістане німецької фінансової 
допомоги. Уряд Західньої Німеччини також заявив, що 
погрози Хомсйні являють собою „оголошенна війни 
західнім моральним цінностям". Західня Німеччина с 
величезним вкладником в економіку Іраку. Вона взялася 
відновити економіку Ірану, знищену дев 'ятилітньою 
ірано-іракською війною. У Бундестагу відбулися дебати з 
приводу погроз Ірану. Як представники правлячих партій, 
так і опозиція були однодушні. Фреймут Дуве, член 
Соціял-демократнчної партії, назвав аятоллу Хомсйні 
„палієм війни, який використовує мечеті для пропаган` 
ди вбивств". 
ТЕРОРИСТИЧНА ПРОІРАНСЬКА група „Священна 
війна за звільнення Палестини" опублікувала заяву, в якій 
погрожує відімстити тим, хто „поглумився над іслямом" 
„Відплата може стосуватися як окремих осіб, так і 
організацій", — сказано з заяві. Проіранські фанатики 
обіцяють відімстити всім, хто в тій чи іншій мірі захищає 
Сельмана Рушді і його роман „Диявольські вірші". До 
письмової заяви терористів, розісланої редакціям західніх 
пресових агентств, прикладена фотографія трьох амерн-
канців-профссорів Американського університету в Бейруті 
Джессі †ирнера, Аллана Стіна і Роберта Полгілла. Всі 
троє були викрадені 24-го січня 1987 року і перебувають, за 
деякими даними, в руках групи „Священна війна за 
звільнення Палестини". Однак у нинішній заяві терористи 
не називають імен закладників, яких вони мають намір 
стратити. Всього в Ливані терористи захопили 12 грома-
дан західніх країн. 

Ссуль, Південна Кореа. 
— Президент З'єднаних 
Стейтів Америки Джордж 

Буш, закінчивши формальні 
відвідини в Китайській На-
родній Риспубпіці, прибув 
до Сеўлю, столиці Підвен-
ної Кореї, де його вітали 
офіційні чинники уряду і 
скрайньо-ліві демонстран-
гиг які виступають проти 
політики співпраці Півден-
ної Кореї із ЗСА і домагаю-
ться виведення американсь-
кого війська з тієї країни. 
Під час привітальної про-
мови Буш схвалював так-
тику політичного діялоѓў, 
що його започаткував уряд 
Південної Кореї з другою, 
північною частиною Кореї, 
опанованою комуністами. 

У подібному тоні Прези-
дент ЗСА висловлювався і в 
Китаї, особливо під час роз-
мови із сеньйором китайсь-
кої політики Денѓ Шіаопін-
гом, який, не зважаючи на 
його вік, 84 роки, все ще 
цікавиться політичними 
проблемами світу. Як відо-
мо, в травні до КНР прибу-
де з офіційною візитою 
совстський керівник Міхаїл 
Горбачов, генеральний сек-
ретар ЦК КПСС і голова 
президії Верховної Ради 
СССР, для відбуття першої 
вершинної конференції з 
кервниками Червоного Ки-
таю. 

Пресовий секретар Біло-
го Дому Марлин Фіцвотер 
заявив кореспондентам в 
Пекіні, що президент Буш і 
Уряд в ЗСА, в загальному 
схвалює такі зустрічі і вба-
чають в них можливості 
скріплення миру в усіх час-
тинах світу, а не, як дехто 
думає, напруженна між Пе-
кіном і Вашінгтоном. 

В загальному, кажуть по-
літичнг сп#ст†ТЯгаЖП?Єрес-` 
понденти, акі супроводжа-
ли Президента ЗСА до Япо-
нії, Китаю і Кореї, Дж. Буш 
і члени його кабінету, які 
брали участь у розмовах. 

задоволені вислідом роз-
мов і зустрічами з лідерами 
азійських країн, хоч тут і 
там треба було їм на гаду-
вати про порушування ни-
ми основних засад прав 
людини, головно в Китаю і 
Кореї, де ці справи ще не 
зовсім добре наладнані. Бе-
ручи участь у похоронах 
японського імператора Гі-
рогіта, разом з іншими пред 
ставннками, головами уря-
дів, або прем'ср-міністра-
ми, Дж. Буш, державний 
секретар ЗСА ДжеЙмс Бей-
кер та інші мали нагоду 
порушити також багато ін-
ших питань міжнародної 
політики й евентуального 
скликання міжнародної кон 
ференції для полагодження 
справ на Близькому Сході. 
В цьому випадку Дж. Буш 
настоював, щоб у конфе-
ренції, якщо така відбудс-
ться, брали участь, як рівні 
партнери, представники 
Палестинської Визвольної 
Організації. Така заява аме-
риканської делегації викли-
кала застереження речників 
їзраїля. 

Лрсзидсн Буш окремо 
зустрічався в Токіо з прези-
дентом Єгипту Госні Му-
бараком, королем Йорданії 
Гуссейном та іншими керів-
ннќами держав. 

Щодо справи виведення 
американських вояків з Пів-
денної Кореї, а зглядно з 
демілітаризованої зони, 
Дж. Буш заявив, що поки не 
зміниться політична ситуа-
ція і не зменшиться загро-
за зі сторони комуністів, 
зглядно режиму Кім Іль 
Суша, американські війсь-
ка мусять залишитися в 
Кореї для охорони справи 
миру. Президент Південної 
ТСореі Ро` ТаЃ By заявив, "що' 
співпраця між Кореєю і 
ЗСА поліпшується з кож-
ним днем і треба очікувати 
зміцнення співпраці в май-
бутньому. 

Б. ЄЛЬЦИН став кандидатом до 
совєтського ‚‚парпяменту` 

Москва. — На передви-
борчих зборах, що тривали 
14 годин, до моменту оста-
точного голосування у спи-
ску з восьми прізвищ зали-
шилося лише два: заступ-
ник голови державного ко-
мітету будівництва СССР, 
колишній перший секретар 
московського комітету 
КПСС Борис Єльцин і член 
ЦК КПСС, директор мос-
ковського автомобільного 
заводу ім. Ліхачова Євгеній 
Браков. 

За кандидатуру Бракова 
проголосувало 577 з 875 
тих, що мали право голосу, 
за Б. Єльцина — 532. Ос-
кільки об а кандидати наб-
рали більше половини зага-
льної кількости голосів, оба 
рони поведуть 26-го березня 
боротьбу за єдине депутат-
ське місце у Раді національ-
ностей від московської ви-
борчої округи, яка числить-
ся в загальному списку під 
числом 1, вважається особ-
ливо важливою і престиж-
ною. 

Кандидатура Б. Єльцина 
була висунута у 13 округах, 
включаючи і його рідний 
Свердловськ, однак колнш-
ній партійний господар сто-
лиці заявив, що надає прин-
ципіяльного значення пере-
мозі у виборах саме у Москві, 
вважаючи це до деякої міри 
реабілітацією, в якій торік 
йому відмовили делегати 
І9-о партійної конференції. 

Ім'я Єльцина набрало все-
союзної і навіть міжнарод-
ної популярности у жовтні 

1987 року, коли, не зважаю-
чи на просьбу Горбачова 
„не виносити сміття з хати" 
напередодні 70-річча рево-
люції, Єльцин накинувся з 
різкою критикою на тодіш-
нього „головного партійно-
го ідеолога" Єґора Ліґачо-
ва і навіть посмів зачепити 
сўпруту генерального секре-
таря Раїсу. За це Єльцина 
вивели з кандидатів у члени 
Політбюра, а потім звіль-
ннли з посади першого сек-
ретаря московського місь-
кого комітету партії. 

Звертаючися до учасників 
передвиборчих зборів, Єль-
цин заявив, що він фізично 
здоровий і готовий до боро-
тьби. Кореспондент газети 
„Ню Йорќ Тайме" Естер 
Фейн пише, що виступи на 
зборах носили досить гост-
рий характер, а прихильни-
ки директора автомобіль-
ного заводу задавали Єль-
цинові „дражливі" запитан-
ня, найбільш неприємним з 
яких була просьба відповіс-
ти, чому його син ходить в 
англійську спсціяльну шко-
лу. Учасники зборів зустрі-
ли незадоволеними викри-
ками пояснення Єльцина, 
що ця школа ближче, ніж 
інші, до його дому. 

Прихильники ж Єльцина 
не дали його в образу. „Він 
саме та людина, яка здатна 
повести боротьбу з вірусом 
наших днів — конформіз-
мом", — сказав один з учас-
ників зборів. „Нам потрібні 
тисячі таких, як Єльцин", — 
додав інший. 

ОФІЦІЙНІ ЧИННИКИ НЮЙОРКСЬКОЇ міської бі-
б.тіотскн подали до відома засобам масової інформації, 
шо о. Гимоті Гілі. теперішнього президента універси-
тету Джорджтавн у Вашінгтоні, найменовано ирсзиден-
том і головним екзекутивним директором нюйоркської 
міської бібліотеки. Нюйоркчанин з походження, о. Т. Гілі, 
як виявляється і його реакції, дуже радо прийняв цс нове 
призначення бо. як сам сказав ‚‚цс місто, в якому я виріс". 

К О М А Н Д И Р А М Е Р И К А Н С Ь К И Х збройних сил в 
Латинській Америці закинув Урядові президента Джор-
джа Буша цілковиту неготовість поладнання політичної 
кризи в Панамі тому, що зараз у Вашінгтоні нема чітко 
накреслених напрямних закордонної політики. Генерал 
Фред Ворнер уважає, що американські законодавці, тобто 
Конгрес, повинні були давно серйозно застановитися яку 
тактику застосувати в Панамі з огляду на президентські 
вибори, які мають відбутися там 7-го березня ц.р 
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Чи можлива згода 
Москви і Пекіну? 

В американських газетах появилася світли-
на совєтського міністра закордонних справ 
Едуарда Шеварднадзе у розмові з таким же 
комуно-китайським міністром у Пекіні. Водно-
час заповід`лено, що у травні цього року, на 
запрошення від Пекіну, полетить туди Міхаїл 
Горбачов. Відколи в жовтні 1949 року китайські 
комуністи перемогли у громадянській війні і 
проголосили ‚‚Китайську Народну Республіку з 
лідером Мао Дзедонґом у проводі, а демократи-
чний зідлам китайців з пров ідною парт ією 
Куомінтанґ переїхав на великий острів Формозу 
з своїм лідером Чіянґ Кайші, в ідносини між 
Пекіном і Москвою переходили різні стадії. 
Спершу ці обидві комуністичні територіяльні 
велетні підписали 30-літній „пакт приязні". Але 
вже в 1960-их роках приходило між СССР і 
суходільним Китаєм до крив?вих прикордонних 
сутичок. Китайці закидали большевикам „зра-
ду чистого марксизму" — однак насправді не 
йшлося тут про ідеологію, а про претенсіїКитаю 
до колишніх китайських земель, загарбаних за 
царату, який використав військову слабину 
Китаю. 

Америка не визнала була комуністичної 
китайської Республіки і підтримувала Республі-
ку Китаю на Формозі. Але президент Ричард 
Ніксон і його державний секретар (спершу 
дорадник у справах Крайової безпеки) Генрі 
Кіссінджер, колишній професор Колюмбійсько-
го університету в Ню Йорќу, рішили змінити 
політику супроти Далекого, Сходу. Кіссінджер 
на запрошення від Пекіну, передав, що його 
один швейцарський журналіст, полетів у строго 
засекреченій місії до Пекіну та, вернувшись 
відтіль, запевнив Ніксона, що прірва між Пекі-
ном і Москвою така широка і глибока, що ці два 
комуністичні велетні ніколи не замиряться на 
протиамериканськ ій плятформі . Всередині 
Китаю теж варилося. Найгірше було за так званої 
китайської культурної революці ї . Був час, 
коли сам китайський лідер Мао Дзедонґ приз-
нав, що в репресіях проти опозиції згинуло 
800,000 осіб; у ході подій у Китаї арештували 
були по ньому вдову. Коли Москва пересунула 
ближче кордону Китаю свої ракети з атомовими 
‚‚головками" Мао Дзедонґ цинічно заявив: ‚‚Ми 
можемо собі дозволити, щоб згинув один міль-
йон китайців, адже залишиться ще 900 мільйо-
нів". 

Усі спроби направити московсько-пекінські 
відносини не вдавались. Коли ж тепер раптом 
Китай рішив перевести з Горбачовим конферен-
цію на вершинах, то до цього штовхнула його та 
сама причина, яка продиктувала Горбачову 
шукати злагоди з демократичним Заходом: 
економічна скрута. 

Не проголошено ще докладної дати, коли 
президент Буш поїде до суходільного Китаю 
після похорону імператора Гірогіта в Токіо, але 
це напевно буде швидше, аніж травнева візита 
Горбачова в Пекіні. Джордж Руш був першим 
американським дипломатом репрезентантом 
Америки в Пекіні і він недавно сам заявив, що 
має з тамошніми лідерами, включно з наслравж-
нім диктатором Донґом приязні взаємини. До 
всіх тих справ, які були намічені для нарад Буша 
з китайськими лідерами —головно господарсь-
ких та, з політичних, китайсько-японські взаєми-
ни, долучилася тепер ще одна поважна тема: 
китайсько-совєтські відносини. Американська 
державна верхівка напевне не стурбована за-
плянованою візитою Горбачова в Пекіні, як і не 
турбувалася відвідинами Горбач'ова у Кубі 
Фіделя Кастра. Всі ті держави В могутніми 
арсеналами зброї економічно такі'кволі, що при 
всіх їхніх експа+нсивних амбіціях і апетитах —не 
зсилі розпочинати будь-яку воєнну авантюру. А 
тепер все ще актуальний і важливий вислів 
Наполеона, що для ведення війни треба мати : 
‚‚Гроші, гроші і гроші". 

Після відвідин у Пекіні Ніксон полетів був до 
Москзи, щоб запевнити тамошніх можновладців, 
що його візита в Пекіні не була звернена проти 
СССР. Формально .‚ні", але насправді Ніксон і 
Кіссінджер створили непідписаний, але фактич-
ний бльок Америки, Китаю і Японії, тим паче, що 
це Америка замирила Китай із своїм смертель-
ним ворогом і окупантом за Другоїсвітовоївійни 
— з Японією. У минулому тижні перебував у 
білому Домі японський прем'єр Нобору Такеші-
та. Можна здогадуватися, що там уже була мова 
про подорож Горбачова до Пекіну. У широкому 
світі, здається, ніщо не діється. Але діються 
прецікаві події. 

Як вже стало загально-
в ідомо, Москва ганебно 
програла війну в Афганіс-
тані і її ‚‚нсиобсдима" армія 
вийшла і неславою після 
довгої кривавої війни 3 не-
велнчким афганським наро-
ДОМ. 1 хоч совстсько-мос` 
ковські ватажки на всі лади 
намагаються переконати 
світ, що. мовляв, їхня „доб-
лссна" армія не була псре-
можсна на полях бою, але 
що вона .‚добровільно" вин 
шла І Афганістану, то цьо-
му ніхто, а, мабуть, і самі 
кремлівські головач і , не 
вірять. З іронічною усміш-
кою світ прийняв бундюч-
ну заяву головнокоманду-
ючого московськими ВІЙЛ-
ками в Афганістані, генера-
ла Громова, який заграв 
(мабуть сама Москва нака-
зала йому так заграти), ко-
медію ‚‚великого героя", 
коли він, переступивши ос-
танній афгансько-советсь-
кий кордон, бундючно зая-
вив: ‚‚совстська армія в Аф-
ганістані не була псреможе-
на в боях, вона добровіль-
но вийшла, виконавши там 
свос завдання..." А це явна 
брехня: ця московсько-со-
встська армія окупантів-
загарбників (в якій, на пре-
всликий жаль, мусіла брати 
участь і українські вояки та 
вояки всіх інших понсволе-
них Москвою народів) не 

виконала свого завдання: 
ця армія совстсько-москов-
ських загарбників пішла 
була до Афганістану на те, 
щоб допомогти тамошнім 

Степан }Ќенецький 

АФГАНІСТАН - РОЗВІЯНІ МРІЇ 
МОСКВИ 

І 

московським запроданцям-
зрадникам, афганським ко-
муністам. встановити кому-
ністнчний лад. а насправді, 
щоб поневолити афгансь-
кнй народ, алесвободолюб-
ні афганці відбили цей мос-
ковський наїзд і прогнали 
московських загарбників. 
. (Тут на місці буде відзна-
читн, що як уже подали 
кремлівські власті, отого 
погромщика Афганістану, 
ген. Громова , назначила 
Москва командуючим київ-
ської військової округи. Чи 
не призначив його совєтсь-
кий уряд на Вкраїну на те. 
щоб він громив так само 
Україну, як громив Афга-
ністан, якби українці стали 
домагатися повної волі? -
СЖ). 

Західні військові знавці 
вірно віднотовують, що про 
грана Совстського Союзу в 
Афганістані розторошнла 
двос дотеперішніх фальшн` 
вих понять, про совітську 
мілітарну потугу: одна — це 
віра СССР і цілого світу, 
про ‚‚непобідимість" совст-
ської армії; і друге — це 
‚‚непомильність" плянуван-
ня совстськнх військових 
провідників. 

До афганської війни, -
пишугь західні військові 
шавці, совстська армія 
вѓішалася славою майже 
МІСТИЧНОЇ пропорції в очах 
росіян, (але не поневолених 
народів. СЖ). Ця слава 
непереможності) совєгсь-
коі армії постала внаслідок 
П перемрѓи над Німеччн-
ною в Друі пі світовій війні. 
Совітський вояк втілювавў 
собі все, шо було найкраще і 
шляхетне, в очах москалів, 
(але тільки москалів — СЖ) 
і. не зважаючи на всі недос-
гачі московсько-комуніс-
іичної системи, росіяни, 
(але тільки росіяни — СЖ). 
обожнюють своїх ..бойців". 
і випалі, військову`службу 

„ПОДВИГИ совстськоїармії" 

Для росіян, то навіть такі 
безславні поступки совстсь-
коі армії, як наїзд на Мадяр-
шину в 1956 році і на Чсхо-
Словаччину в 1968 році, до-
ла.ти блиску до слави цісї 
армії, бо їх росіяни ува-
жають за героїчні акти в 
обороні комунізму. Вмарш 
до Кабулю, столиці Афга-

ністану в 1979 ропі, що прн-
чиннлося до довгої бо аж 
10-річної жорстокої війни, 
також був прославлюва-
ннй, як сповнення „міжна-
родноі повннностн" та прн-
чинок до московсько-совст-
ської слави. 

У додатку до великої по-
шани. якою втішаються у 
росіян усі звичайні вояки, 
совстські високі командири 
здавна славляться своєю 
‚.науковою методою" мілі-
тарного плянування, на під-
ставі якого ніби можна пе-
редбачити внслід кожної 
військової акції із доклад-
ністю наукового фізичного 
права. (Цікаво, що тепер у 
москалів усе с „наукове": 
‚‚науковий Марксизм-Лсні-
нізм" „науковий соціалізм". 
Але, як виявилося, совєтські 
генерали помилилися, чи пе-
рсраху вал нся відносно афган 
ськоі війни, а це значить, що 
треба сумніватися, чи мос-
ковські військовики с аж 
такі непомильні у своїх „на-
укових передбаченнях'`. 

І хоч совстські високі вій-
ськовнкн твердять, що аф-
ганістанська війна була зов-
сі.м відмінною війною, та 
що способи її провадження 
не були б застосовані, як-
бн війна почалася в Европі, 
але вона виявила разючі 
недостачі совстських восн-
них дій та невдачу совєтсь-
кого генерального штабу у 
внпрапюванні переможної 
стратегії в цій війні. 

(Закінчення буде) 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 

Володимир Баран 

Тріюмфальний концерт 
О. Криси в Дітройті 

Інтерв'ю Петра Шелсста, 
що його записав корсспон-
дент російського часопису 
..Аргументи і факти" та, що 
його опублікувала „Куль-
тура і життя" і деякі інші 
часописи тут, с незвичайно 
цікавим документом. Перш 
за все інтерв'ю у дефінітив-
ний спосіб підтверджує ЦІЛ-
ковиту відсутність наймсн-
шої політичної автономії в 
Україні. 

За часів урядування Ше-
леста тут на Заході деякі 
українські політики і публі-
цнстні професори говорили 
про обмежену суверенність 
УССР. Нерідко вони стара-
лись підтримати свої аргу-
менти членством УССР в Ор 
ганізації Об'єднаних Націй, 
а деякі економісти говори-
ли.і писали про закордонну 
торгівлю УССР з Росією та 
іншими. Я не раз звертав 
увагу на безглуздя цього 
роду становищ, та. на жаль. 
ми ще й сьогодні маємо 
людей, що ігнорують фак-
ти та дивляться на вивіски, 
що їх росіяни втримують 
якраз для цього роду фан-
тастів. 

Ми ж знаємо, що найви-
щим адміністратором Ук-
раїни є перший секретар ЦК 
КП У. Тепер уже не мас най-
меншого сумніву, що По-
літбюро імперії могло усу-
нути з посади першого сек-
ретаря ЦК КПУ, але навіть 
і без попереднього порозу-
міння з тими людьми. От, 
поговорив Брежнєв із кіль-
кома своїми колегами і ка-
р`єра Шелеста скінчилась. 
На питання кореспондента, 
яка була процедура його 
звільнення, Шелест сказав 
так: „Приблизно такою ж. 
як з іншими. Ішло засідан-
ня Пленуму ЦК. Його вів 
Брежнєв. Потім він передав 
ці обов'язки Суслову і внй-
шов із залу, запросивши 
мене. Тут, в іншому примі-
щенні, і відбулася розмова 
про мій переход на іншу 
роботу. Знову: „Ми виріши-
лн". Хто вирішив? На засі-
данні це питання обговорю-

М. Мельник 

ПРО ІНТЕРВ'Ю ШЕЛЕСТА 
валося. На пленумі теж. 
Наступного дня вийшов 
указ про призначення мене 
заступником голови Ради 
Міністрів СССР". Як знас-
мо з недавніх подій в Казах-
стані, Азербайджані та ін-
ших. Горбачов робить приб 
лизно те саме. 

Тотальну відсутність по-
літичної автономії в Украї-
ні видно не тільки в адміні-

страції економії України, 
але навіть в культурній ді-
лянці. І тут ми можемо до-
відатися і про іншу пробле-
му. на яку натякає Шелест у 
своєму інтерв'ю, цебто про 
проблему керованої Моск-
вою русифікації. 

Шелеста росіяни звільни-
ли за націоналізм. Невже ж 
Шелест ставив інтереси Ук-
раїни понад інтереси СС-
СР? А може він був навіть 
закритим націоналістом? 
Обссрвуючи об'єктивно по-
тягнення і вислови Шелеста 
за часів його урядування, 
воно неможливо було підо-
зрівати його у цього роду 
переконання. Він був цілко-
вито льояльннй адміністра-
тор України. 

Льояльність ту можна 
дуже виразно завважити в 
інтерв'ю. У теперішній си-
туації, та дивлячись на його 
заавансований вік. Шелест 
не мусів би приховувати 
свого „націоналізму". Та 
ціле інтерв'ю і позначене 
цілковитою льояльністю до 
імперії. Хоч він і знає, що 
формально його звільнили 
за націоналізм, то не зважа-
ючи на це він дотепер не 
вірить, що націоналізм міг 
бути причиною його звіль-
нення. Він вірить, що .....при 
чина — в особистих моти-
вах". 

Шелест напевно не був 
перекінчнком в роді Щерби-
цького чи Маланчука. Та 
тут в дійсності не в цьому 
діло. Уряд Брежнєва вирі-

иіив ч неформальний спо-
сіб приспішити руснфіка-
цію України. До цього Шс-
лесі цілком не надавався. 
Дій ЦЬОГО треба було укра-
інських яничарів, які зснер-
і н іо та завіятгям русифіка-
цію впроваджували б в жнт-
I н 

Проблеми . .обмеженої 
суверенності!" України та 
русифікаторського натиску 
чрнду Брежнєва цілком вн-
разно видно з наступної 
іавваги Шелеста: ‚‚Він(Сус-
тов) вимагав найскорішого 
}лиття напій, їх мов і куль-

' ТУР -
Нам варто теж завважн-

ти, як центральний уряд 
СССР безпосередньо і по-
над голову адміністрації 
України заборонив проду-
кувати фільм про Тараса 
Бульбу та стягнув з обігу 
книжку Шелеста. ‚.Часто в 
нас виникали суперечки з 
питань ідеології, культури. 
Ось приклад. Ще покійний 
Довженко написав кіносце-
нарій про Тараса Бульбу. 
Та фільму не було. Потім за 
цю справу взявся Бондар-
чук. З великими трудноща-
ми картину зробили, але не 
показали. (...) Пізніше, коли 
я вже був у Москві, Суслов 
організував статтю в жур-
налі 'Комуніст України', в 
якій критикувалася моя 
книжка за звеличування ко-
зацтва. Але ж я в козаках не 
служив, а користувався ар-
хівами. Книжку через мі-
сяць вилучили". 

Речі ЦІ НІЧОГО СПІЛЬНОГО ; 
націоналізмом не мають. 
Та вони разом з ‚‚Собо-
ром" Гончара мають до 
діла з плеканням українсь-
кнх історичних та культур-
них традицій. А цього роду 
речі є основною перешко-
дою для тих, що збирались 
чи збираються псревихова-
ти українців на росіян. 

Про подібні акції довідує-

мось теж з недавньої допо-
віді Д. Павлнчка: треба 
звертати увагу громадсько-
сті на деякі великодержав-
ні вибрики центральних мі-
ністрів, як, наприклад, на 
„інструкцію відносно інвен-
таризування і охорони му-
зейних цінностей, що знахо-
дяться під опікою держав-
них музеїв СССР", надісла-
ну в музеї України Мініс-
терством Культури СССР 
1984 року. В інструкції ска-
зано: .‚Вся документація 
відносно інвентаризування і 
охорони подана в цій ін-
струкщї, ведеться на росій-
ській мові". А документа-
ція нараховує 25 позицій, 
обіймаючи фактично всю 
музейну справу". 

На жаль, надто багато 
членів української провід-
ної верстви б'ються за укра-
їнську мову, пишуть про 
українських козаків, віршу-
ють на українські теми, спі-
вають українські пісні. Є 
напевно між ними і україн-
ські самостійники, хоч і до 
того „злочину" вони пуб-
лічно не признаються. Та 
надто багато з них — це льо-
яльні піддані імперії, а після 
Переяславської угоди таких 
людей в Україні ніколи не 
бракувало. 

Коли б комуністичний 
режим в СССР почав розлі-
татись і українські самос-
тійники почали б боротьбу 
за незалежність, тоді не все 
можна бути певним по чиїй 
стороні вони стали б. Чи 
Шелест став би по стороні 
українських самостійників, 
чи боронив би „марксис-
тсько-ленінську", — а в дій-
сності російську — імпе-
рію? Тут правдоподібність, 
мабуть, не більша за п'ят 
десят відсотків. На щастя, 
кількість людей, що не бо-
яться одвсрто заявляти сс-
бе українськими самостій-
никами, росте. Це й є ті 
люди, що матимуть вирі-
шальний вплив на політич-
ну долю України в будуч-
ності. Щоб тільки їх було 
досить. 

Запопадливості, енергії 
та-зр.'язкам Вірќа Балея.ди-
ригснта симфонічної оркес-
три в Ляс Вегасі, завдячує 
українська громада Амери-
ки і Канади приїзд до цих 
країн світової слави україн-
ського скрипаля Олега Кри-
си. 

Членкиням 50-го відділу 
в Ен Арборі, В. Балей під-
дав думку зорганізувати 
концерт для нього в Дітрой-
ті. Час для його підготови 
був дуже короткий, бо за-
ледве один місяць. Пред-
ставники кількох,- організа-
цій створили комітет, який 
узявся за це діло і завдяки 
гармонійній співпраці тих 
людей, ця ініціятива увінча-
лася надзвичайним успі-
хом. Йшлося дати нагоду 
виступити єдиному україн-
ському інструменталістові 
світової слави, як також 
щоб тут дати нашій пуб-
ліці нагоду почути цього 
знаменитого скрипаля, який 
вже має за собою десятки, а 
може й сотні концертів у різ-
них країнах світу, здобува-
ючи всюди найкращі похва-
ли. 

Відразу зродилось бажа-
ння повідомити про це та-
кож американську публіку і 
музичних критиків місце-
вих газет. Члени комітету 
та управ Культурно-Гро-
мадського Ќлюбу та Му-
зичного Інституту нав'яза-
ли контакти з американсь-
кою пресою, радіо та му-
зичними відділами унівср-
ситстів, повели інтенсивну 
пропаганду серед цих осе-
редків. Звичайно, побороти 
байдужість американської 
публіки до всього, що укра-
їнське, справа нелегка. І 
хоча точно не є відомим 
скільки неукраїнців прибу-
ло на цей концерт, їхня при-
сутність на залі була поміт-
на. 

Через цілий тиждень лу-
нали в радіо повідомлення 
про виступ українського 
скрипаля. Інтенсивна праця 
членів комітету серед ук-
раїнської громади також 
довела до небуденного успі-
ху, коли взяти під увагу, що 
на концерт прибуло коло 
700 осіб. Ця численна при-
сутність була також виявом 
спраги нашої громади почу-
ти рідного земляка, та сво-
єю присутністю віддати йо-
му пошану та висловити 
вдячність за естетичні пере-
живання, які породжує його 
гра. 

У свій репертуар Олег 
Ќриса включає твори ком-
позиторів непроминаючоі 
вартости, речі солідні, різ-
них епох і різних стилів, які 
вимагають не тільки тех-
н і ч н о ї в і р т у о з н о с т н . а л е 
також розуміння притаман-
ности кожного стилю, ін-
тенцій композитора, які 
зчсрги опираються на інте-
лектуальніи дозрілості ви-
конавця. 

Доказом всебічного опа-
нування музичної творчос-
ти, — цс включення Кри-
сою в репертуар концерту 
композиції клясичного, ро-
мантичного і сучасногости-
лів. 

Соната ч. 1, Д. Мейджор 
Бстговсна, твір клясичної 
ясности і академічної побу-
дови, відзначався в його 
виконанні чіткістю матсма-

тичного аксіому. Як кожна 
соната, цей твір, що складае-
ться з трьох частин, різних 
своєю побудовою, творив 
стильову завершену цілість. 

Сонату Опус 19 Бориса 
Лятошинського, батька ук-
раїнської симфонічної му-
зики, Ќриса привіз майже 
цілковиту свіжу, бо в свій 
репертуар він включив її 
тільки другий раз. Це твір 
писаний в модерному ідіо-
мі, тонкий своєю структу-
рою, який дише свіжістю та 
мінливою мелодійністю. У 
ній рівнорядну ролю із 
скрипкою мас фортспіян. У 
виконанні Олега Криси та 
його дружини Татьяни, во-
на творила зрівноважену 
цілість. 

Композиція Альфрсда 
Шнітки, сучасного совстсь-
кого композитора „А Па-
ганіні", була скомпонована 
спеціяльно для Криси. Вона 
дала йому змогу виявити 
його технічну блискучість, 
яка, як у Паганіні, мсжува-
ла з надлюдською майстер-
ністю. 

Віддавши дань сучасним 
музичним стилям двома 
попередніми композиція-
ми, ќриса закінчив прекрас-
ною, ясною та мелодійною 
сонатою ч. З Д. Майнор 
Брамса. Він зумів видобути 
з неї її щирий настрій, спов-
нений ласкавої мелодії. Ча-
рівним наддатком була 
„Новелетта" Сібеліюса. 

Гідним подавў і захоп-
лення був акомпаньямент 
дружини Татьни, мистця 
рівної йому кляси. Тх обо-
пільне розуміння задуму 
композитора творила з них 
ідеальну мистецьку цілість. 

Із закуліс цього концерту 
хочемо подати до відома 
учасникам концерту^ що на 
кілька хвилин перед печат-
ком з'явився на залі влас-
ник оригінальної скрипки 
Страдіваріюса з 1714 року 
прохаючи Ќрису заграти на 
ній концерт. Ќриса прекрас-
но обізнаний з якістю ін-
струментів,створених Стра-
діварієм, (в містіҐенуа грав 
на скрипці Страдіваріюса, яка 
належала колись Паганіні) 
був оголомшений цісюмож 
ливістю. І так уперше ми 
мали нагоду почути Стра-
діваріюса в руках славного 
українського мистця. 

Організаційний успіх кон 
перту, який включав також 
естетично виконані прог-
)амки і летючки роботи 
Іарти Савчук, був вислі-

дом праці гурту людей, які 
керувались лобов'ю до сво-
го мистецтва та української 
талановитої людини. 

Із запевнень обох мнс-
тців ми знаємо, що вони 
винесли з Дітройту найкра-
іці вражіння, скріплені щн-
рою гостинністю Христини 
і Любомира Липецьких. 

Подаємо склад комітету: 
Лідія Соя і Володимир Ба-
ран — голови, Любомир 
Липецьхий — скарбник, Мар 
та Савчук — мистецьке офор 
млення — преса і пропаган-
да, члени: Віра Андрушків, 
Ольга Дужа, Петро Гонча-
ренко, д-р Микола Клими-
шин, Христина Козак, Лідія 
Лазуренко, Марія Лісовсьха, 
Орися Лончина, Наталка 
Носенко, Роман Скипаке-
вич, Володимир Соя і Ро-
ман Тарнавський. 

Мс 

У К Р А Ї Н С Ь К А С В І Т Л И Ч К А Д О П О М А Г А Є Б А Т Ь К А М 

В И Х О В У В А Т И Д И Т И Н У . 

РОМПІІ Кухар 

ЗАОБРІЙНИЙ „ДИКИЙ ЗАХІД" 
(„За шелом'янкм" м'андрівної тропи) 

І. 
Коли почне знемагати літня спека, сонце персхилнть-

ся в орбіту „індіянського літа" й над обріями злине туга за 
наснагою тількнщо відрокотаного буйного життя, от і 
найкраща тоді нагода пуститись у мрійливу синь далечеш 

нездоганяти втрачене літо. Тут мова взагалі про літо, а 
не про цьогорічне, одне з найбільш виснажливих у нашому 
столітті. Тож ясно, що якраз тепер іще більше бажання 
кудись у простір, геть від затиску й задухи. 

Природа надить своєю новою шатою у пастслеві 
кольори, пошерхла за попередньої горячі степова трава 
вигладжується в золотисто-вилинялу ткань безбережного 
килима непрорваної степової стихії; що ближче до 
відкритих обширів уздовж піонерської тропи „Санта Фе", 
то дужчі подуви вітру, що так і змагається до сили борвія 

Уже скоро доведеться говорити про богатирські 
розмежування вчорашнього „Дикого заходу", що ще іі 
досі не подасться посягам утомливої цивілізації. Коли 
покинути хвилясті знесення гірського ланцюга Озарку в 
Міссурі та пробратись кснзаськими пасторальними 
пагірками „Флннт" до постою на давніх ўходах.батьків-
іцини президента Айзснгавера — Абілен. то тут же й 
розкривається в усю ширінь піднсб'я степова смуга здовж 
річки „Смокі гил" і аж до колишньої столиці півдня ЗСА, 
Санта Фе, над масстатичним річищем Ріо Гранде, геть у 
далекому Новому Мехіко. 

У всьому довкіллі аж роїться від „Фортів'` — Форт 

Флсчср, Форт Гейс, Форт Дарнсд,Форт Скат, щопрогляд-
но вказує на західній напрям фронтів, експедиційні 
виправи шукачів пригод, походи союзних армій, подорожі 
колоністів полотном вкритими возами, в розшуках кращої 
долі, в намаганнях здобуття й освоєння нових територій 
поселення на заході. 

Варто б зупинитися, з черги, у стіп самого передпілля 
прославленого „Дикого Заходу", в колишній твердині 
Гейс, сучасному університетському осідку, саме поссре-
днні на просторому терені між Кснзас Ситі, на сході й 
Денвером столицею Кольорадо, на заході. Неподалік 
звідсіля у місцевому Смнт Центр, землеміри вирахували 

.географічний осередок З'єднаних Стейтів, однаково — з 
півночі на південь, чи з заходу на схід усієї країни. 

Сторіччя тому, по фронтовій. 10-ій вулиці міста Гсйсу 
(побудоване в 1867 році) свою назву отримало в честь ген. 
Олександра Гсйса. що згинув геройською смертю під час 
Громадянської війни в 1864 році на полі бою, в т.зв. Бетл 
оф Вілдернсс („Пустельній битві") крокували за прнфрон-
тового часу, завжди при зброї, такі кольорнтні характери, 
як ген. Джордж Армстронг Кастер, суперінтендснт достав 

!для армії Бил Коді (він же й відомий у світі Баффало Бил), 
шериф місцевої поліції „Дикий Бил" Пќоќ, які популярна 
авантюристка Каламіті Джейн, що мали тут своєчасні 
головні квартири. Вершків честолюбства сягали думи 
деяких мужів того суворого часу безправ'я: ген. Кастер 
мріяв стати президентом ЗСА, проте невдовзі згинув з усім 
своїм відділом Сьомої Кавалерії (понад 250 вершників) в 
бою з індіянами Ситтінга Булла над річкою Литл Біг Горн 
у стейті Монтана; Дикий Бил Пќоќ задумав вистріляти до 
ноги всіх порушників закону (а в той час беззаконня за 
право служила пістоля її власника), проте й йому не 
поталанило, і сам від пістолі скрнтовбивця загинув" з 
чобітьми на ногах", як про таких ‚лдесперадо" й лицарів 

фортуни твердило народне прислів'я; ще найдовше з них 
прожив Баффало Бил, (персрідивши до краю табуни 
кензаських буйволів), від чого й дісталось йому відоме 
наймення. 

А буйволів же колись було тут 60 мільйонів; у їхню 
пам'ять місцевий скульптор Пит Фелтен побудував 
величавий монумент, а яких тузин живих буйволів 
найшов собі захист у гейському природному заповіднику. 
Мрією Баффало Била було оснувати тут же біля Гейсу 
свою місто з не абиякою назвою, ні більш, ні менш — г 
місто „Рим". Вже й поклав він основи під місто Рим 
„другого Ромуля", одначе воно не втрималося довго, 
головно через неспроможність конкурувати з побудова-
ною у той же час призалізничною станцією Гейс. Нарешті 
пошукав собі Віліям Коді (Баффало Бил) слави в довкола-
світніх пригодах на чолі свого мандрівного цирку. Як 
кажуть старожили, особисте життя не багато варте тоді 
було, про що свідчить і перше тут на „Дикому Заході" 
кладовище, т.зв. „Бут гил" (бо ховали на цьому цвинтарі 
людей ‚‚з чобітьми на ногах") , заповнене чільними 
авантюристами в терені й чисельним людом із усіх сторін, 
без імени і прізвища. Дожити в оті дні „стрілянини з 
коліна" середнього людського віку було не легше, як у 
добу неандертальської людини. На запит туриста, чи 
хтонебудь тут. на авансцені перманентних сутичок і 
стрілянини, доживши старого віку, помер нормальною 
смертю, провідник тури по старому місті задумався 
хвилину-дві, заки назвав декількох тогочасних громадян-
сеньйорів. Та це коли ще було, тепер не так уже, тут усюди 
куди спокійніше, як денебудь на сході, чи на Далекому 
заході. 

(Закінчення буде) 



4.37. 
СВОБОДА, ВІВТОРОК. 28-го ЛЮТОГО 1989 

Президент Квінсу підписала 
проклямацію державности 

Під час підписання проклямації Дня Української Державности і Соборности 
(стоять, зліва): Василь Бочневич, Марія Ґречин, Стефанія Галатин, Стефанія Гуда, 
Мирон Буриќ, о. О. Ѓавќалюќ, ЧСВВ, президент повіту Квінс Клара Шулман. ќчан 
Вітюк. Стефанія Наум, Стефан Самбой, Василь Наум. Стефанія Боднарчук. 

Стефанія Рудиќ. Степан Боднар. 

Українська громада в 
Асторії . заходами трьох 
Організацій Українського 
Визвольного Фронту — 35-
го Відділу ООЧСУ, ОЖ 
ОЧСУ ім. княгині Ольги 
Володарки і Осередку СУ-
МА ім. Михайла Сороки, 
кожнорічно відзначає свято 
Державности і Соборности. 
участю у торжсственній 
Службі Божій з прапорами, 
святочними сходинами, або 

масовою участю громади в 
академії, що її кожнорічно 
влаштовує в Ню Йорќу Ко-
мітст Об'єднаних Українсь-
ко-Американських Органі-
зацій. 

Одною з важливих подій 
є зорганізована участь пред 
ставників громади і пароха 
української католицької 
церкви Чесного Хреста о. 
Олександра Гавкалювка. 
ЧСВВ, у бюрі президента 

повіту Квінс Кларн Шул-
ман, яка радо приймає ук-
раїнську делегацію і підии-
сус та передає на руки уиов-
новажених Проклямацію 
проголошення свята укра-
їнської Державности і Со-
борности. 

Церемонія підписання в 
цьому році відбулась 23-го 
січня і в ній брали участь 14 
осіб. 

Свят-Андріївський вечір у Гантерських Карпатах 
У морозний зимовий вечір, 

у навечер'я св. Андрея, 13-го 
грудня 1988 року,тантсрсь-
ка громада вислухала Мо-
лебн`#'`в честь Бсатифікації 
Слуги Божого Митрополи-
та Андрея. Молебень у 
церкві відправив наш місце-
вий о. парох. По Молебні і 
молитві о. парох накреслив 
тернистий шлях життя цьо-
го Велетня Східньої Церкви 
і нашого народу, якийвпро-
дбвж 40 років т'р'удився І 
кар'ався за свій наріді церк-
ву. 

Покійний Митрополит 
АндреЙ був великим опіку-
ном молоді . Доцінюючи 
його величні діла . україн-
ський народ, священики, 
питомці, молодь, учні шкіл, 
пластуни, представники різ-
них товариств не лише Льво-
ва, але й цілої нашої вужчої 
Батьківщини — з вдячністю 
щороку у навечер'я, а то і в 
день св. Андрея, приходи-
ли, щоб привітати свого 
улюбленого Велетня-Бать-
ка і побажати міцного здо-
ров'я. Найбільш численни-
ми були відвідини під час 
совстської окупації, так що 
просторі приміщення св. 
Юра не могли вмістити усіх 
відвідувачів, які вітали сво-
го знеможеного вже Митро 
полита. 

Вже ЗО років Беатифіка-
ційна Комісія працює над 
проголошенням Слуги Бо-
жого Андрея святим. Вечір 
для прославн і канонізації 
Митр. Андрея Шептицько-
го о. парох закінчив молит-
вою ‚‚Богородице Діво". 

Відтак наш о. парох по-
просив інж. Андрія Бука, 

щоб поділився з присутніми 
споминами про Свят-Ан-
дріївські вичори-звичаї, які 
наша молодь і жителі на 
Україні рік-річно справля-
ли на наших землях. 

Інж. А. Бук підкреслив, 
що вечір в честь св. Андрея 
належить до найбільш по-
ширених, бо із сірої давни-
ни звичаїв. 

Один із 12-ти апостолів 
мав ім'я Андрей і саме з 
переказу про св. апостола 
Андрея бере і початок свят-
кування звичаю про св. Ан-
дрея. Прслегент у своїй до-
повіді згадав, що св. Ан-
дрей був рибалкою і иср-
шимміж 12-ма апостолами, 
що пізнав Христа і пішов за 
Його покликом, тому й на-
знвають його Первозван-
ним. Одна легенда гово-
рить, що св. Андрей Перво-
званний — апостол Христо-
вий — подорожуючи зі свої-
ми учнями Чорним морем і 
Дніпром, побачив над Дні-
пром гори, поблагословив 
їх і поставив на одній із них 
Хрест Господній і предска-
зав віщі слова, що на тих 
горах постане великий го-
род-місто і Божа ласка 
здвигне багато церков. Ця 
легенда — переказ став дій-
сністю. Так як св. Андрей-
апостол прсдсказав про май 
бутнє столиці Києва, так 
воно сповнилося... І наша 
молодь в Україні у наве-
чер'я св. Андрея відгадує 
своє майбутнє... 

Ім'я св. аи. Андрея при-
брав собі покійний наш вс-
ликий Митрополит Андрей 
Шептицькиіі — Велетень 
духа, великий опікун моло-

Д-р ЄВГЕН ОЛЕНЌО 
внутрішні хоороби 

приймає у КВІНСІ і виїжджає на виклики домів 

Дентист ОЛЬГА ОЛЕНЌО 
Профілактика хворів яс#и І іубів. ЛІкумммя І протвіуівммя. Косм#-
тичнв стоматологIn. Приймаються тільки їв попереднім домоапеииям 

А дрі?са у Ќвінѓ і Адреса у Мангеттеш 

ROCKEFELLER CENTER 
630 5th Ave . Room 1803 

New York. NY. 10020 

105 37 64th Avenue 
Forwt Hilts. NY 11375 

(718)459 0111 

ІВАН ДЕМ`ЯНЮК ВИСЛОВЛЮЄТЬСЯ: 

"ВИ ЗАСУДИЛИ...ЛЮДИНУЯКАС ЗОВСІМ НЕВИННА 
НЕВИННА ОСОБА." 

"Я НЕ с ІВАН ГРОЗНИН і НАИСПРАВЕДЛИВІШИЙ 
С В І Д О К с С А М БОГ; ЯКИЙ ЗНАС ЩО Я НЕВИННИЙ." 

"МЕНІ ЦЕ НЕНАЛЕЖИТЬСЯ Я НЕВИННИЙ. НЕВИН 
НИЙ. НЕВИННИЙ 1 БОГ С МЕНІ СВІДКОМ 

ТОМУ ЗВЕРТАЄМОСЯ З ПРОХАННЯМ ДОПОМОЖІТЬ 
ЗАХИСТИТИ НЕВИННУ УКРАІНСЬКУ ЛЮДИНУ СВОЇ МИ 
МОЛИТВАМИ ТА ФІНАНСОВИМИ ПОЖЕРТВАМИ -
ПОДАЙМО БРАТНЮ РУКУ КОНЕЧНОЇ ДОПОМОГИ! 

СВОЇ ПОЖЕРТВИ ПРОСИМО СЛАТИ НА АДРЕСУ: 

THE JOHN DEMJANJUK 
DEFENSE FUND 

Р О. BOX 92819 
CLEVELAND. OHIO 44192 

ді, який протягом 44 років 
на Святоюрській горі тру-
дився і страждав за нашу 
Церкву і народ та залишив 
по собі незатсрту пам'ять і 
добру згадку по собі. 

На рідних землях молодь 
вже на св. ап. Пилипа допн-
тувалася, у якій хаті будуть 
справляти Андрея? Цсйсвя-
точний вечір наша молодь 
обходила кожного року, бо 
вірила, що св. Андрей с опі-
куном і молоді — головно 
дівчат та покровитель по-
дружжя! 

Андріївські вечорниці бу-
ли переплітані всякими во-
рожбами - віруваннями, 
ще з поганських часів, пе-
ченням балабух, співами 
набожних пісень, колядок, 
побажаннями і просьбами 
до св. Андрея, які народ 
передав з ролу в рід по всій 
Україні. 

Свят-Андріївські вечер-
ниці-ворожбн кінчались 
спільною вечерею з пісних 
страв, під час якої дівчата і 
хлопці разом співали по-
божних пісень — колядува-
ли і пізно вночі розходи-
лись додому. Андріївські 
вечори колись в Україні 
були справді дуже таємничі 
і чарівні. У цей вечір хоті-
лось дівчатам і хлопцям 
заглянути у своє майбутнє. 
Вже другі півні співали, а по 
селі все ще лунали веселі 
голоси-співи. то молодь 
поверталася з вечерннць 
додому... 

Дуже гарно і цікаво за-
кінчив своє слово доповідач 
і у кожного з нас присутніх 
запит: а як тепер на рідних 
землях? Чи і далі наша мо-
лодь сходиться на свято 
Андрея?.. Уже 44 роки, як 
ми покинули рідний край... 
Сьогодні, напевно, не чути 
вже веселих Андріївських 
вечорниць, не лунають свяг 
андріївг`ькі пісні і ворож-
б и . . Тому треба нам на 
поселеннях далі плекати їх і 
ті гарні наші звичаї перела-
вати (ШШИМ дітям і внукам, 
щоб не забули їх. 

Цей гарний вечір закінче-
но молнтвого-співом „Боже 
Великий, творче ВсеснДь-
НII й``. 

Присутн ій 

10-ий З'їзд Дрогобиччини 
З приємністю повідомляємо земляків Дрого-

бнччинн землі Івана Франка, що ІО-ий ювілейний 
центральний З'їзд відбудеться на оселі Українського 
Братського Союзу „Верховина" в Ґлен Спей. Н. Й., в 
суботу і неділю, 10-го і 11-і о червня 1989 року. 

У зв'язку з тим, що на денному порядку нарад 
буде багато важливих справ до вирішення, прохаємо 
всіх наших земляків вже від тепер приготовлятись до 
цієї милої зустрічі. Тож їдемо всі на „Верховину". 

В справі перебування на оселі просимо вже 
звертатися до Адміністрації ..Верховини", де отри-
масте всі інформації. Кошти перебування за два дні 
від особи 65 дол., що включає кімнату, бенкет — 
коктсйл. сніданок, обід. 

Адреса'. UFA Resort Center .‚Vcrkhovyna". Glen 
Spcy. N.Y. 12733; гел.: (914)856-1323. 

За Управу Центральною Комітету Дрогобич-
чннн: 

Степан Гавриш 
в.о. голови 

Роман Микита Микола Курчаќ 
касир голова 

Січневі роковини у Бриджпорті, Конн. 

День незалежности ^ 
в Ельмайра і Ельмайра Гайте 

У неділю, 22-го січня, 
українська громада Ель-
майра і Ельмайра Гайте під 
проводом місцевого Від-
ділу УККА відзначила 71-
шу річницю української нс-
залежностн. 

Вже тиждень перед тим 
український прапор повівав 
на міській ратуші. Посад-
ник міста Ельмайра Джеймс 
Гср прочитав проклямацію 
у присутности української 
громади. 

Святкування розпочало-
ся Службою Божою, яку 
відправили о. Юрій Лука-

і чи'Ќ та о. д-р Мирон Ткач. 
Після в ідправи процесія 
пішла до пам'ятника Тара-

сові Шевченкові, де були 
виспівані американський 
ѓа український гимни. Від` 
так усі повернулися і в 
церковній залі був пригото` 
ванни традиційний українсь 
кий обід, після чогопрокля-
мації відчитали голова по-
віту Роберт Денсбергср, 
посадник Дж. Гср та посад-
ннк Гайтеў Ґоодон Врінк. 
Заповідачем був Володи-
мир Курчинський. а голов-
ннм промовцем — о. д-р 
Мирон Ткач зі Сиракюзів. 

Свято закінчилося відспі-
ванням українського гимну 
‚.Ще не вмерла Україна". 

Павло Німець 

На Захід... 
(Закінчення зі crop. 1) 

України під тією ж назвою 
‚‚Червона калина" . Д а л і 
поетичне слово репрезенту-
ють поети-прнкарпатці: Та-
рас Мельннчук, Тарас Ро-
манюк (нині вчиться в Ка-
наді, в одній із духовних 
семінарій Манітоби), Яро-
слав Гасюк. Подається пов-
торний передрук з журналу 
„Україна" за 1971 рік віршів 
поета Тараса Мельничука. 
присвячених Лесі Українці (в 
1988 році до 75-их роковин з 
дня смерти поетеси). Завер-
шус відділ проза Д. Гринь-
ківа (дві новелі ‚‚Валили 
хату...". „Гнате, йой!"). 

Другий за обсягом відділ 
„Золоті ворота" відкриває 
Остап Качур статтею-роз-
думом про поему Бориса 
Олійника „Сім". Ігор Кічак 
подає статтю-дослідження 
на історичну тему „Критнч-
ні замітки з Проблем Тро-
яні" („Слово о полку Ігорс-
ві"). Тарас Ромашок висту-
пає з статтею на рслігійно-
філософську тему „Чорно-
биль" (роздуми про те, чи 
несе зневіра в Бог`а поги-
бсль людству і приклад чор-
нобильської трагедії, як по-
передження). Євген Грицях 
виступає зі статтею на тему 
вироблення стоїцизму і гли-

бокої віри в Бога під назвою 
..Гомо сапієнс". 

У відділі „Наша спадщи-
на" опубліковані вірші Б. 
Чупринки „Рідний храй", 
Теодозія Осьмачки „Лист", 
Дмитра Фальківського 
„Десь за стіною", а також 
оповідання Г. Гордієнка 
.‚Грабар не винен" про го-
лодові страхіття на Київ-
щині в тридцятих роках. 

Єдиний лист ЛевкаЛук'я-
ненка з заслання до Ігоря 
Кі'чака поміщено у відділі 
„Листи та відгуки" (розду-
ми про сенс перебудови піс-
ля виїзду на заслання). 

Завершує номер відділ 
„Хроніка", в якому поміще-
но чотири повідомлення на 
тему культурного життя 
Прикарпаття: про відкрит-
тя пам'ятника Олексі Дов-
бушеві в садибі космацько-
го жителя М. Дідишина; 
відкриття пам'ятного знаку 
в селещі Печеніжин до 250-
річчя початку опришківсь-
кого руху під проводом О. 
Довбўша; відкриття музею 
писанкового розпису в Ко-
ломиї (єдиного на Україні); 
статтю про відкриття му-
зсю писанкового мистецтва 
в Коломиї супроводжують 
фотографії церкви Благові-
щення, в якій відкрито му-
зей; прем'єра п'єси Коже-
ньовського „Верховинці" у 
Коломиї. 

ВЖЕ ВІД ДОВШОГО ЧАСУ щадннчо-познчкова ін-
дусгрія в ЗСА мас деякі клопоти`ў наслідок цілого ряду 
помилкових рішень, як і надуживань до того степеня, що 
Федеральний уряд мусів прийти з допомогою. Вся ця 
допомога дорого обійшлася Урядові та поважно захитала 
віру вкладачів грошей у стабільність цієї індустрії. Щоби 
відновити довір'я громадян в захитану промисловість 
голова Федеральної ради валютних резерв Ален Ґрінспан 
Проголосив, що рада с готова допомоѓги готівкою всім 
тим щадничочтозичковим банкам, що цього потребують з 
уваги на відтягнення готівки депонентами. 

С П І К Е Р ПАЛАТИ Р Е П Р Е З Е Н Т А Н Т І В Джим Рант 
заЯвив, що президентові Джорджові Бушові приндсться 
вибирати між тактикою співпраці з Конгресом та г острою 
партійною конфорнтацісю. що його минулого тижня 
надав новин екзекутивний директор Республіканського 
кр'айового конгресового комітету. Едвард Роллінс. Такі 
погрози впали у наслідок заходів деяких кіл перевірити 
Райта поведінку чи радше його фінанси перед Етичною 
комісією Палати Репрезентантів. Роллінс сказав, що 
республіканці доложать всіх зусиль у виборах 1990 року 
щоб позбутися Ранта з Коні ресу. 

Президія Української Американської 
Координаційної Ради 

ПОВЮОМППЄ всіх представників організацій та віддіпів, 

ЩО НАСТУПНИЙ 

РІЧНИЙ З'ЇЗД 
Крайової Ради ЎАКР 

— відбудеться — 

в суботу, 4-го березня 1989 р. о год. 10-ій ранку 
в Українському Народному Домі в Ню Йорќу 

при 142 Second Avenue. New York. N.Y. 
Д-р ІВАН О. ФЛИС Д-Р БОГДАН ШЕБУНЧАК 
Голова Президії Голова Крайової Ради 

Делегація представників українських організацій Бриджпорту у посадника І. Бюсі 
після підписання проклямації. 

Заходом місцевого від-
ділу УККА, під проводом 
голови Василя Пелещука 
відбулося відзначення 71-ої 
річниці проголошення неза-
лености Української На-
родної Республіки. 20-го 
січня о ѓод. 2-ій у приміщсн-
ні посадника Гомаса Бюсі в 
Ситі Голл відбулося підпи-
сання проклямації в присут-
ності делегації — священи-
ків і представників україн-
ських організацій. 

У неділю, 22-го січня, о 

год. 11-ій на міській площі 
був вивішений український 
прапор у присутності укра-
їнського громадянства. О 
ѓод. 12:30 в залі українсь-
кої католицької церкви від-
бувся святочний обід з ко-
роткою програмою. Були 
прочитані проклямації від 
губернатора О'Ніла і від 
посадника Бюсі. З рефсра-
том виступив мгр Осип 
Рожќа зі Стемфорду. Де-
клямацію ‚‚Січневий дзвін" 
виголосили Дженіфср і Ро-

берт Хомяк. Дві пісні „Ма-
гусснька мені говорила" і 
„За тебе. Україно" нідсшва-
ла Дарія Сан ѓєре. 

У вівторок. 17-го січня 
місцевий відділ УККА взяв 
участь в підписанні прокля-
мації губернатором О'Ні-
лом у Гартфорлі Цього-
річне святкування відбуло-
ся дуже успішно завдяки 
підтримці української гро-
мади Бриджпорту. 

Богдан Романів 

Обмірковують... 
(Закінчення зі стор. 1) 

товар можна б спроваджу-
ватн з України і В. Рудь 
вираховує харчові продук-
ти та інші, які могли б ви-
робляти в кооперативах та 
у фабриках, маючи до того 
технічні споруди зі Заходу. 
Одвсртим є ще питання гро-
шової виміни. 

Ствердження, що Украї-
ні, як і в цілому СССР бра` 
кус дуже пекучо технічних 
засобів і вивчених до цих 
технічних засобів людей, не 
с для нас нічим новим. Про 
це постійно читаємо в пресі. 
Подібно із ствердженням, 
що Україна, як усі совстські 
республіки, потребує госпо` 
дарської перебудови. 

.‚Якщо Україна не вклю-
читься в загальну течію 
розвитку промисловости та 
торгівлі прн помочі Заходу, 
тоді пропаде в скорому ча-
сі", — кажуть ініціятори 
симпозіюму. Вони свідомі 
того, що ця спроба може 
зустрітися із критикою де` 
якої частини нашої грома-
ди, але уважають своїм обо-
в'язком зробити перші кро-
ки в напрямі торговельних 
зв'язків з Україною, навіть 
коли цей шлях буде важкий 
та повний розчарувань. 

На їхню думку нав`язан-
ня таких торговельних сто-
сунків України із ЗСА може 
причинитися до прнскорен-
ня відкриття американсько-
го консулату в Києві, який 
вже кілька років є лише 
‚.заплянованьй'`. але як дов-
го Уряд ЗСА не матиме в 
тому промислової і фінан` 
сової корнеті, здається він 
буде дальше стояти лише на 
папері. 

Обізнані із праоною сто-
рінкою торгівлі з чужою 
країною, а особливо з так 
новою у цій ділянці Украї-
ною. наші адвокати поду` 
мали про тс, щоб в часі 
СНМПОЗІюму дати інформа` 
ції про міжнародні правила 
торгівлі зацікавленим укра-
їнськнм підприємцям, але 
також представникам Ук-

раіни. 
Оба вони однак осторож-

ні у своїх плянах і ставлять 
одвертс питання звернене 
до української спільноти в 
ЗСА чи вона цю ініціятиву 
прийме прихильно і чи ук-
раїнські підприємці та інші 
зацікавлені хочуть в тому 
напрямі працювати. 

Але ми жартома ствсрд-
жусмо, що ці перші кроки, які 
РОНИ пробують ставити в 
ЗСА, вже давно пішли впе-
ред на терені Канади, де, як 
відомо, відбув свої поїздки і 
розмови головний дирск-
тор УКРІМПЕКС Стани-
слав Соколенко і в травні 
вибирається до Києва ціла 
велика група українсько-
канадських підприємців, 
яка відбуде дводенну кон-
ферснцію у Києві для нав'я-
зання торговельних стосун-
ків з Україною. Відтак гру-
иа ще відвідає Харків, Одс-
су і Львів — де також від-
будуться торговельні роз-
мови. Головним завданням 
цієї поїздки звернути ува-
г у малим підприємствам на 
можливість торгівлі з ви-
робамн у кооперативах і 
спідках кооператив в Украї-

ні, а зокрема в Західній 
Україні, які можўи, слати 
доствапями продуктів при 
допомозі технічних іасобів 
з Канади та ДОСВІД) канад-
СЬКИ.Х ПІДПрИІ МІІііі II я поїзд 
ќа — цс вислід шході в 1о-
вариства Українських Про-
фссіоналістів і Підгірнєм-
ців Канади значить Ідей-
тичної організації, як ця що 
тепер влаштову( симпо-
зіюм в ЗСА. Отже добре що 
і одні і другі мають подібні, 
а то й ті самі думки ѓа цілі, 
та мають відвагу рушити в. 
тому новому напрямі. 

Тепер лише треба спокій-
но і розважно забратися до 
так складної проблеми і 
добре збалянсува і н смоиій-
нс відношення до України із 
торговельними і в'язками, 
щоб цим ШЛЯХОМ допомоі-
ти Україні унезалежнитися 
від Москви, і поставити її в 
ряди інших горговленьих 
партнерів широкого світу. 

Здається усі ці початкові 
заходи ід}и, п ОДНОМ) на-
прямі. дати моральну і ма-
теріяльну підтримк) україн-
цям в сьогоднішній Україні 
і поставити їх на рівні а то і 
више інших сателітів СССР, 

Як не в'янучий вінок на свіжу могилу 
Дорогенько! СЕСТРИ І ТЕТИ 

бл. п. Любови Вінтоняк з роду Білас 
жертвують U.S 50.00 дол. 

на ФУНДАЦІЮ ПРИЯТЕЛІВ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ УКРАЇНИ 
Ольга БІЛАС-БУНЕЦЬКА 
Арета БАРАНОВСЬКА 
ЛІДІЯ HAUSMAN 
Марко ЕЎНЕЦЬКИЙ 

Замість квітів не свіжу могилу 

бЛ. П. 

ТАТІЯННИ МОТИКИ 
Матері моєї Дорого! І Незабутньо! довголітньої Товаришки. 

як також зі шкільно! лавки 

сл. п. МАРУСІ 
яку замордувало НКВД в Дрогобицькій тюрмі 1941 рот 

жертвую U.S. 50.00 дол. 
на УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ в Ню Йорќу 

в 
Висловлюю глибокі співчуття доні Іванці Мартинець з му-
жем. синові ДзюиьовІ з дружиною, ближчій І дальшій Родині 

в Америці, Канаді І в Трускавц), Україна. 
Ольга БІЛАС-БУНЕЦЬКА, Торонто 

† 
У глибокому смутку повідомляємо, що дня 6-го лютого 1989 p., несподівано 

відійшов від нас у Вічність 
наш Найдорожчий МУЖ, БАТЬКО і ДЩО 

бл п. 

ПЕТРО ҐУЛА 
Прибиті важким горем: 

дружина — АНГЕЛИНА 
син — ІВАН з дружиною ОФІЛІЄЮ 
донька - УЛЯНА ГРИНЕВИЧ з мужем ОРЕСТОМ 
внуки - АДРІЯН. ТУНЯ, ОЛЬЧИК 
те близька Родина в Торонто, Україні І ПольшІ 

Датки зібрані на тризні: 
200 00 дол „._ „ на Народний Музей в Чикаго 
200 00 дол „ „ на питомців в Бразилії 
200 00 дол „ _ „ щ на сиротинець в Бразилії 
200 00 дол „ „ „ на Наукове Т-во ім. ЦІМчя)нка 

` І 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 23-го ЛЮТОГО 1989 

В ЗАГАЛЬНОМУ НОМІНАТИ президента Джорджа 
Буша, іа виііняіком Джана Тавсра, не мали майже жадних 
перепон я одобрснні своїх кандидатур. Ще одно олобрення 
і оюсами 19 ДО О ВИЙШЛО віл сенатської Комісії Фінансів на 
л-ра Луїса Саллівана, як секретаря Департаменту здоров'я 
ѓа громадських послўі. Сенат голосуватиме пал ного 
ОДОбрЄННЯМ V ВІВТОРОК, 2К-Н) ЛЮТОГО 11. p.. ІІ НІХТО не 
передбачав б) дь-яких перешкоджень. 

Відзначення Січневих роковин 
в громаді Нюарк-Ірвінґтон 

4.37. 

Окружний Комітет Відділів УНСоюзу 
БАФФАЛО, Н. Й. 

ПОВЩОМЛЯЄ..ЩО 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
- відбудуться — 

в неділю, 5-го березня 1989 р. о ѓод. 2 ЗО по пол. 
в Украінсько-Американському Горожансьиому 

Центрі 
?05 Military Rd . BUFFALO. N Y 

У загальних зборах зобов'язані взяти участь, з рішаючим 
правом і опису Члени Управи Окружного Комітету, Конвен-

шйні Делег'ати, ѓа по два делегати наступних Відділів: 

40 87, 127, 149. 304, 360 
Гостей. Членів У-;Р;ІІМ;;ЬКОГО Народного Союзу радо вітаємо 

"""ПРОГРАМА НАРАД 

і Відкриття і схвалення порядку нарад 
2 Ствердження лравоснльиости зборів 
3 Вибір Президії 
л Відчитаний і прийняття протоколу з попередніх Загаль-

них З б о р і в 

5 Звіти уступаючої Управи і Контрольної Комісії 
6 Дискусія иал звітам.' і 'х прийняття 
7 Вибір новоѓ Управи 
8 Слово головного секретаря УНСоюзу 

ВОЛОДИМИРА СОХАНА 
9. Плян прліг на біжучии рік 

10 Внески І запит.і 
11 Закриття Загальних Зборів 

У нарадах візьме участь 

Володимир Сохан, головний секретар УНС 

За УПРАВУ ОКРУГИ 
Роман Конотопський, голова 

Василь Сивенький, секретар Марія Гаравус, касир 

Найкращий дарунок 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ — 
Н Е О Б Х І Д Н А К Н И Ж К А Д О М А I В Ш К О Л І ' 

ПОДБАЙТЕ 
щпѓи- ц и.()ЖніН 'їубпічШН бібі`'ОТгіГ б`, і`.і 

повна і гіпс па ЦВО`?ОМОВІЇ 

Енциклопедія України 
В А Н Г Л І Й С Ь К І Й М О В І 

'KRAINE 
. ACONCiSt 

ENCYCIOPADIA 

UNIVERSITY OF 

KRAINE 
і -A CONCISE 

NCyCLOPy^DIA 

ЦІНА 

Т о м I $ 9 5 0 0 
T O M II . $ 9 5 . 0 0 
Х т о з а м о в и т ь О Б А Т О М И п л а т и т ь $ 1 7 0 00 

в к л ю ч н о з п е р е с и л к о ю 

Відділ УККА попрацю-
вав достатньо над підгото-
вою відзначення 71-их ро-
ковнн проголошення IV Ўні 
версалу та 70-их роковин 
Акту соборностн всіх укра-
їнських земель в одну со-
ѓюрну державу. 

Святкування почалося 
вже 10-го січня підписанням 
проклямації посадником 
міста Юніон, Н. Дж., де 
протягом кількох років цей 
акт відбувається дуже уро-
чнсто, включно з вивішсн-
ням українського прапора в 
залі урядового будинку. ЩО 
і відбулось цього року 22-го 
січня об 11-ій ѓод. перед 
полуднем. У цій святочній 
імпрезі, виконаній в двох 
інших днях, взяли участь 32-
нй Відділ СУА, місцевий 
Відділ Украінсько-амери-
канських ветеранів, а також 
представники інших органі-
зацій та громадяни на чолі з 
о. Іваном Стухляком, сотру 
дннком церкви св. Івана 
Хрестителя в Нюарку. 

Всереду, 11-го січня деле-
гація УККА, що складала-
ся, крім членів Управи Від-
ділу, з представників місце-
внх установ і організацій, 
була присутня на підписан-
ні проклямації 8 будинку 
легіслятурн в Нюарку. 

У^вівторок, 17-го січня до 
міського будинку зійшлися 
українці, мешканці Мейпл-
вуду на традиційну вже зу-
стріч з посадником Ґрссме-
ном, великим приятелем 
українців, та членамѓ, упра-
ви міста на підписання нро-
клямації і усталення дня і 
часу вивішення українсько-
го національного прапора 
з американським. Цього-
річне піднесення прапорів 
відбулося 20-го січня о 9:30 
рано в присутності! групи 
українців, зібраних під уря-
довим будинком біля ЩО! -
ли, з о. Е. Богуславським, 
настоятелем української 
православної церкви св. 
Вознесіння в Мейплвуді, 
посадником Ґресмсном та 
іншими діячами. Відспіван-
ням національних гимнів 
започатковано однотижне-
ве вивішення прапора на 
публічному місці. 

В той же день інша дслега 

цін відвідала міську управу 
Нюарку в 10-ій годині ран-
ку. Після зустрічі з посаднн-
ком і підписання прокляма-
ції вивішено синьо-жовтий 
прапор. В складі делегації 
взяв участь о. Богдан Лукій, 
нарох місцевої католицької 
церкви св. Івана Хрестнте-
ля і діти школи тої ж парохії 
під проводом директора 
сестри Марії. 

В пополудневих годинах 
20-го січня в Ірвінгтонібіля 
будинку міської управи ви-
соко замайоріли українсь-
кнй і американський прапо-
рн. Тут біля ЩОГЛИ скупчи-
лася українська делегація, 
шо недавно вийшла з місь-
кого будинку, лс була прн-
сутньОЮ на підписанні про-
клямації посадником. 

На закінчення відзначу-
вання Січневих роковин, 22-
го січня, відбувся святоч-
ний концерт, підготований 
спеціально покликаним Г'ро 
мадським комітетом під 
протекторатом УККА. Кон 
цсртова за.ія Українського 
Народного Дому в Ірвінгто 
ні була виповнена вщерть 
громадянами наших місце -
востей. Програма святочно 
го концерту витримана ду-
жс добре під кожним огля-
дом і була виконана на вн-
сокому рівні. Святочну 
доповідь виголосив ироф. 
Я. Сѓойко. Слід згадати, 
що наші церкви відзначили 
теж дуже святочно ці істо-
рнчні дати. 

В парохії при українській 
православній церкві св. 
Троіїиі в Ірвінгтоні, в па-
рохії при українській право-
славній церкві св. Возне-
сіння в Мейплвуді та в 
українській католицькій 
церкві св. Івана Хрестителя 
в Нюарку були відслужені 
Святі Літургії в наміренні 
українського народу з від-
повідннм словом науки. 

Під час Богослужсння в 
церкві св. Івана Хрестителя 
організовану участь взяли 
наші комбатанти всіх укра-
їнських формацій, а також 
видніли організаційні пра-
порн місцевих Відділів та 
організованої молоді. 

Н. Басняк 

МЬі 

А 1 h u ' b . i l l d Vci l l 4 
її Chrbtiunlt) 

in Ukraine 

Вже появилася 

книга 

A THOUSAND 
YEARS OF 

CHRISTIANITY 
IN UKRAINE 
„ Т И С Я Ч А Р О К І В 
Х Р И С Т И Я Н С Т В А 

НА У К Р А Ї Н І ' 
(англійською мовоюі 

Хронологія Християнства на Україні від 1-го століття до і 988 
року Великий формат, багато фотографи- і ілюстрацій (та-
кож кольорових), тверда обкладинка люксусовий папір 
Видання Смолоскипу і Краєаого Комітету Тисячоліття Хрис-

тиянства на Україні у США. 1988. Баптнмор c o p 312 
щна 50 00 доп 

Набувати у книгарні Свободи 

SVOBODA BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street Jersey City, N J 0730? 

Мешканцю стейту Ню Джерлі обовяіус поп.іти до .,""' 
64 стоиюаото податку 

Комітет Української Олімпіяди 
закінчив свою діяльність 

% 
, ,....-._ -^-гг —, 

.:- . ‚'J. 

-гГЛ"ЛЛлт?я`` " ^ Т - Т ^ - Т - - - П І І Ґ Ш - - Т І - У Г ,- -

II ічкспш вдячности УСЦАК дія Українського О.импііі-
ського Комітету. 

І оршем. Па. (М. Б-и). 
Туѓ в суботу, 19-го лнстопа-
да 1988 року, в Спортовому 
Центрі .,'1 ризубівка`` від-
булося кінцеве засідання 
Коми оту Української Олім 
шили і Здвигу Молоді, який 
підготовив і зразково перс-
вів Українську Спортову 
Олімпіяду в днях 28-го. 29-
! о і 30-го іравня 1988 року в 
Філядельфії. 

Засіданням провадив І 
Чмжович, і олова Олімпій-
ського Комітету. Вироіра-
мі засідання були звітуван-
ня с. орговою і фінансово-
го референтів, голови комі-
гет) і секретаря Контроль-
ноі комісії. 

Спорѓовий референт Я 
Козак в своєму звіті ствер-
див, шо в Олімиіяді взяли 
%часгь 718 змаіунів. які бу-
ли учасниками 775 конку-
ренцій, деякі змаѓўни змага-
лнся в більше як одній кон-
куренціі. Було вісім родія 
спорту. Всі конкуренції бу-
ло переведено взірцево і це в 
першій мірі була заслуга 
ланкових і їх помічників. 
Ланковими були: Є̀ . Чнжо-
внч копаний м'яч, О. Ко-
лолій і Ю. Тарасюк — легка 
атлетика, О. Напора — від-
биванка, Р. Оіиж плаван-
ня. Ю. Савчак теніс, Ю. 
Храневнч настільний те-
ніс, С. Новаківський — ша-
хн і Б. Аннюк — голф. 

Фінансовий референт І. 
Сќіра в своєму звіті ствер-
див, що бюджет Олімпіяди 
виносив 75,000 дол., всіх 
приходів було 98,284.55 
дол., а розходів — 93,587.89 
дол. Отже в щадниці на 
конті залишилося ще 
4,696.66 дол. Після ще дея-
ких видатків на книжку під-
сумків конкуренційних вн-
слідів і докінчений фільму, 
ці гроші будуть призначені 
для наступної Олімпіяди. 

Секретар Контрольної 
комісії М. Прншляк в звіті 
ствердив, що ‚‚всі позиції 

приходів і розходів с відпо-
відно ўдокументовані" , а 
Олімпіяду підготовано і 
переведено взірцево і тому 
Контрольна комісія вислов 
лює признання проводові 
Олімпіяди і всім спортовим 
ќлюба м. 

І. Чижович зробив псре-
гляд праці цілого комітету. 
Він заявив, що члени скзе-
кутнвн комітету працювали 
з посвятою і тому Олімпія-
ла відбулася успішно. За ту 
віддану працю він склав 
подяку всім членам коміте-
ту, а зокрема Екзекутнві. 

Після звітувань О. Напо-
ра в імені відсутнього голо-
вн УСЦАК-Схід подякував 
комітетові за переведену 
працю і вручив І. Чижови-
чсві пляксту вдячности для 
цілого комітету такого змі-
сту: ‚‚Українська Спорѓова 
Централя Америки і Кана-
дн — Схід оцим відзначус 
Український Олімпійський 
Комітет за вдале і зразкове 
переведення Української 
Спортової Олімпіяди в Фі-
лядельфії в днях 28, 29 і ЗО 
травня 1988 року. Управа". 

У зисліді довшої дискусії 
було стверджено, що ук-
раїнська громада не прибу-
ла громадно на відкриття 
Олімпіяди (глядачів на трн-
буні було приблизно стіль-
ки скільки бу;ю змагунів в 
парадній церемонії!) і тим 
не до цінила заходів молоді 
в спортовий спосіб відзна-
чнти 1000-літній Ювілей 
Християнства в Україні. 

Присутні одноголосно 
рекомендували відбути слі-
дуючу Олімпіяду в 1992 
році, а УСЦАК повинен 
вчасно винести рішення в 
справі слідуючої Олімпія-
ди, щоб було досить часу 
для її підготови. Рішено 
видати окремою книжкою 
підсумки вислідів змагань 
останньої Олімпіяди. Та-
кож рішено докінчити фільм 
на відеоилівці з перебігу 
змагань. 

Згаданими рішеннями і 
рекомендаціями закінчено 
останнє засідання Українсь 
кого Олімпійського Комі-
тету, в якому взяли участь 
представники спортових 
клюбів, СУМ і УСЦАК. 

HELP WANTED 

MOVERS 
PartyFull Time 

Flexible hours Largest moving com-
pany m Manhattan. $7 00-8.00Xhr. 
plus tips to start. Average $10.00-

S12.007hr. Call Gil between 
10 A.M.- 12 P.M. 

(212) 99^-3500 

MOISHE'S 
Moving Si Storage 

МАЄМО НА СКЛАДІ 

ПРАВОПИСНИЙ 
СЛОВНИК 

Г. ГОЛОСКЕВИЧА 
Близько 40 000 слів, видання 
дев'яте. Ню Йорќ, 1966, стор. 
451 Ціна 15 00 дол за примір-
ник і один доляр за пересилку 
Мешканців стейту Ню Джерзі 
обов язує додати до ціни 6% 

продажного податку 
SVOBODA BOOK STORE 

ЗО Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07302 

Пресовий Фонд „Свободи" 
На цьому місці друкуємо Імама тих ВШ. Громадян, що на-
діслали свою пожартеў на фонд „Свободи'̀  І дитячого жур-
малу „Васалќа" та потверджуємо з подякою висоту одер-

жаноі суми. 

ЛИСТА ч. З 
М. Баран. Праттсбург 30 00 
Д Дудра. Стерлінг Гайте 20.00 
М Салдан. Монмовт 15.00 
A. Яременко. Мейплвуд 15.00 
М Артимів. Філадельфія 10 00 
К. Беднарчук. Асторія 10 00 
T Гайда. Дітройт Ю 00 
І. Данильчак. Кемпбелл 10 00 
І Тйанчишин. Клифтон 10 00 
П. Демус. Мокена 10.00 
B. Дучинський. Клівленд 10.00 
М. Залуцький, Бронќе 10.00 
П. Зарнавський. 

Філядельфія 10.00 
Е. Катеринюк, Луісвілл 10.00 
C. Лехновський, 

Кергонксон 10.00 
д-р Л. Мостович, 

Лексінгтон 10.00 
Т. Новосівський, Дівон 10.00 
І. Опиник. Бет 10.00 
Я. Очеретко. Адріян 10.00 
М. Приходько, 

Філпдельфія 10.00 
Б. Робак. Ірвінґточ 10.00 
М. Савицька, Джамейка 10.00 
д-р Я. Сидораќ. 

Гіллсборо 10.00 
0. М. Федорович, 

Чарлрой 10.00 
A. Фещук, Картерет 10.00 
Д Ходнович. 

Вілпімантик 10.00 
А Чепига, Бостон 10.00 
Я. Чернявський. Сќочі 10.00 
С. Чучук, Чикаго 10.00 
д-р М. Шиґера, Менвілл 10.00 
М. Брикович. Монтреаль 7.00 
М. Андрусяк, Воррен 5.00 
1. Бабяк, Філядельфія 5.00 
Л. Балюк. Будгейвен 5.00 
С. Барицька. Ню йорќ 5.00 
У. Бепей. Бордмен 5.00 
О. Бунецька, Вестон 5.00 
О. Вахўта, Бронќе 5.00 
П. Волощук, Дорчестер 5.00 
д-р О. Гаркач. Лорейн 5.00 
О. Ґаховська, Дітройт 5.00 
С. Дадига. Клівленд 5.00 
О. Дзємюк. Чикаго 5.00 
о. В. Домашовець. 

Морріс Плейнс 5.00 
М. Дребич. Бронќе 5.00 
С. Дудра, Стемфорд 5.00 
B. Зарицький, Форде 5.00 
Ю. Зеленський. 

Ричмонд Плл 5.00 
М. Іваницький, Потакен 5.00 
В. Іванців, Рочестер 5.00 
П. Карпів. Вашінгтонб.ОО 
B. Ковач. Стратфорд 5.00 
П. Коѓўлька, Бруклин 5.00 
П Маркевич. Ютика 5.00 
М. Марушка. Чикаго 5.00 
Л. Медицький. Парна 5.00 
Ю. Никифорук. 

Міннеаполіс 5.00 
Я. Оберишин, Джамейка 5.00 
C. Онуфрій. Одубон 5.00 
О. Плешкевич, Парк Ридж 5.00 

ф НА П Р О Д А Ж # 

НА ПРОДАЖ 
Всі ці бджоляні продукти, що я 

оголошую ніде не можете дістати 
дешевше, ані за таку ціну. Перга в 
двофунтоаіи споіку, по сто капсу-
пьок прополісу, джінрой І бджоляне 
молочко 

Це вживаєте по одній капеўльці 
шо день і вистарчитьиастодніа Все 
за $30 00, Нині доляр вартує 10 
центів. Чи можна собі жалувати з 
центи на день, щоб поліпшити своє 
здоров'я? 

м SURMACH 
169 W Saddle River Road 
Saddle River. N J 07458 

SERVICE # 

UKRAINIAN 
TYPEWRITERS 

also other languages complete 
line of ottice machines S 

equipment 
JACOB SACHS 
251 W 98th St 

New Yo-Ч. N V 10025 
Tel (212) 222-6683 

7 days a week 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

НЕДІЛЯ. 
5-го БЕРЕЗНЯ 1989 p. 

Філядельфія, Па. 35-ті Річні за-
гальні збори 153-го Відд. УНС 
ѓод. 10:30 перед пол. в примі-
щенню УОКЦентру при 700 
Сідер Ровд в Абінґтоні. На по-
рядку нарад: звіти та вибір уря-

і довців на 1989 р. Піспя Зборів 
відбудеться традиційна гутір-
ка з перекускою. Під час Збо-
рів члени можуть вирівняти свої 
вќпадќи. Проситься Вп. Членів 
Відділу прибути на Збори. — І. 
Сќіра, гол., Ю Данипів. секр , 
Ю. Стефанишин, касир. 

НЕДІЛЯ, 
12-го БЕРЕЗНЯ 1989 р. 

Парма, Огайо. Річні збори Б-еа 
cee. an. Петра і Павла 102-го 
Відд. о ѓод. 12-ій по пол. в ка-
фетеріі парафії св. Йосафата на 
Пармі, Огайо, 5720 State Rd. На 
порядку нарад: звіти за мину-
пий рік і вибір урядовців на 1989 
р Проситься всіх чпенів 
прибути — Д-р А. Згута. предс. 
І. Попянський, кас, М. Бобечко. 
секр. 

Л. Подоляк. Вестмінстер 
І. Присташ. Бетлегем 
Б. Радловський. Елмвуд 
О. Рак. Лонѓ Айленд Ситі 
T. Рибка. Чикаго 
О. Салдит. Амгирст 
С. Салевич Де Франко. 

Ню Гейвен 
В. Сидор. Рочестер 
М. Славятинська. 

Філядельфія 
Т. Сливінський. 

Стратфорд 
T. Стіфель. Овк Парк 
І. Тершаковець. Нюарк 
о. І. Ткачук.^ю йорќ 
В. Третяк, Вудгейвен 
П. Чічіла, Стемфорд 
С. Шелловський, Лорейн 
О Шумський. Вуд Дейл 
А. Ярош, Чикаго 
М. Ґордон, Гартфорд 
о. І. Келли, Арлінггон 
І. Борисенко. Піорія 
Д. Війтиќ. Омага 
Б. Волошинович. 

Ст. Пітерсбург 
М. Дереш. Виппані 
Г. Дзіка, Вудгейвен 
Н. Когут. Воррен 
В. Ќостюк, Вудсайд 
Н. Краєвський, Гіллсайд 
М. Левчик. Деп ю 
Д. Мепьник, Рослиндейл 
І. Плис, Трентон 
д-р В. Прокопів. Відспорт 
А. Рибапьт. Янґстаен 
В. Романцьо. Вудгейвен 
П. Соломко, Чикаго 
М. Томќів. Наќс 
І Тромза-Турчак, 

Трамбул 
Б. Флюнт, Воррен 
І. Худий, Асторія 
Л Долинська. Амстердам 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

5.00 
500 

5.00 

5.00 
5.00 
500 
5.00 
500 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
Z00 
2.00 

гоо 
2.00 
200 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
200 
2.00 
200 
200 
2.00 
2.00 

2.00 
200 
2.00 
1.00 

V — ` О і ' д в Т м і и Г і т в ч і 
26 First Avenue 

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

НА СВЯТА: ВЕЛИКИЙ ВИВІР 
ДАРУНКІВ — кераміка, різьба, 
вишивки, K0RTO4KH. 

#FUNERAL DIRECTORS# 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

П О Г Р Е Б Н И К 
Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
ЛЎІС НАЙҐРО - директор 

Родина ДМИТРИЌ 

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

(212) 6 7 4 2 5 6 8 

m 
LYTWYN S LYTWYN 

UKRAINIAN 
FUNERAL DIRECTORS 

AIR CONDITIONED 
Обслуга ЩИРА . ЧЕСНА 
Our Services Are Available 
Anywhere m New Jersey 
Та^ож займаємося noxopo-
нами на цвинтарі в Бавид 
Бруку і перенесенням Тлін-
ник Останків з різних країн 

Світу 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyveunt Avenue 

(corner Stanley Terr) 
UNION. N J 07083 

(201)9644222 

П А М ' Я Т Н И К И 
} p i j M H l 'Р.1НІТЦ С І І І И М О H.l 
щині іра і св Андрія ш Ьааид 
Бруку са Дуіа а Геипгоибур 

ѓу та ІНШЌІ 
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. NY 11208 
Tel (718)277 2332 

Відкрито кожного дна а субо-
ту акпмзчмо аід 9 % по поп ш 

медіпю аід 10 4 по поп 
На башанмя і для аигоди ќтѓи-
тіа радо іаідемо до Вашого 
дому з проектами и порадами 

UKRAINIAN J І NATIONAL 
FUNERAL ^ SERVICE 
У п р а в а У к р а ї н с ь к о г о 
Національного Цвинтаря-
Памятника та мавзолею 
пол а годжу є всі справи 
пов'язані з похороном і по-
хованням в ЗСА. 

4111 Pentylvania Ave.. SE 
Washington. DC. 20746 

Tel.: (301) 568 0630 
MAIL PO Box 430 

DuTTWrK MD 20754 

t 4 -


