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ПАРОХІЯ CB. ВОЛОДИМИРА 
В ЕЛІЗАБЕТІ ЗЛОЖИЛА 11,507 ДОЛ. 

НА ГАРВАРДСЬКИЙ ПРОЄКТ 
, Елізабет, Н.Дж СІЯХХ — 
З ініціятивн пароха о. шамб. 
Йосифа Федорика обраний 
окремий комітет при україн 
ській католицькій церкві св. 
Володимира в Елі забеті, Н. 
Дж., закінчив свою функцію 
і вислав на Гарвардський 
Проект 11,507 доларів. Як. 
що взяти до уваги, що зга. 
дана парохія с одною з мен. 
ших, то ця сума дуже вимов 
на. Заслуга в цьому не лише 
самого пароха о. Й. Фе до ^ 

рнка, великого ентузіяста 
наукового відзначення Тнся 
чоліття.Хрищення Руси. 
України Гарвардським Про 
єктом, але усіх парохіян, 
які щиро жертвували від 
найменших сум до тисячі 
долярів, разом біля 200 осіб. 

Та збірка своєю формою 
с теж і новою. Окремий 
комітет протягом кількох 
тижнів провів цю збірку, 
яку окремо проголосив о. 
Фсдорик з амабони. 

Л. Молодожанин виготовляє 
пам9ятник Дж. Діфенбейкерові 

Оттава. — Канадська пре 
са повідомила, що міністер. 
ство внутрішніх справ, а 
зглядно комісія опіки пар. 
ків і пам^тників, прийняла 
проект Лева Мододожанц. 
на, світової слави українсь. 
кого скульптора, для побу. 
дови пам^тннка в столиці 
Канади одному із відомих 
канадських політиків, дов. 
голітньому премЧгр.мініст. 
рові і державному діячеві 
Джанові Діфенбейкерові, 
до речі, щирому приятелеві 
України і українських посе. 
лень у вільому СВІТІ 

Запрошення уряду досяг. 
ло Л. Молодожанина в 
Мюнхені, Західна Німеччи. 
на, де він перебував у про. 
фесійній подорожі по Еврсь 
пі. Мистець спішно повер. 
нувся до Канади і проект 
пам1ятника був своєчасно 
переданий відповідальним 
чинникам. 

Крім Л. Молодожанина, 
проект п а м ^ т н и к а надіс. 
лали ще три інші відомі в 
Канаді мистці, але здійснен 
ня цього діла., Дорученоіукд 
раїнському мистцевї. Т І ^ 
мЧтник буде виконаний у 

формі 2,7^етрової статуї 
Дж. Діфенбейкера, відлитої 
в бронзі Він стоятиме на 
гранітному постументі, зa^ 
дивленяй трішки вліво, з 
книжкою у правій руці і 
лівою у кишені. На всю 
постать накинений плащ. . 

Л. Молодожанин почав 
уже готувати велетенський 
модель у Вінніпезі бо, на 
думку мистцЯ, Оттава за 
гомінке місто, щоб у ньому 
можна було спокійно пра. 
цювати мистцеві. 

Очевидно, всі українці 
гордяться черговим успь 
хом Л. Молодожанина, ,бо 
це не є тільки його оЬобис. 
те досягнення, а посередньо 
досягнення цілої українсь. 
кої діяспори. Він своїм м и о 
цецтвом приносить славу 
всій українській спільноті і 
поширює добре імя україн 
ця у світі. Його пам^ятники 
красуються вже у Вашінгто. 
ні, Буенос Айресі, Ватикані, 
Ню Йорку, а тепер буде ще 
один в Оттаві. 

.Пам^яхЧйК.Дж. Діфенбей. 
кера має бути закінчений 
осінню 1986 року. 

Алекс виступить вперше 
в Клівленді 

Клівленд. — Олексій Го. 
луб, відомий усім, як 
„Алекси, матиме свій пер 
ший виступ тут в за. 
лі православної катедри 
св. Володимира на „Под. 
тааському ВсчорГ, який 
відбудеться в суботу, 8^ о 
лютого ц.р. 

Алекс є кабаретним спн 
ваком, який виступав в бата 
тьох концертах в Америці і 
Канаді. Клівлендський кон. 
церт буде його першим. 

Недавно Алекс видав 

свою першу платівку ИУ при. 
святі lвacюкoвГ,, яка вий. 
шла в Торонто. Тепер він 
працює в нічнім клюбі в 
Ню Йорку. 

Квитки на цей вечір, який 
включатиме вечерю, кон. 
церт і забаву, с в сумі 14 дол. 
від особи та можна їх набу. 
ти телефонуючи на такі чис. 
лаг бюро катедри св. Воло. 
димира 888.7354, Н. Клепач 
845.3612, Л. Середа 582. 
0409, В. Яременко 886^399 і 
В. Кап 864.5828. 

ВІДДІЛАМ УНСОЮЗУ ВИСЛАНО 
ПОВНОВЛАСТІ ДЛЯ ДЕЛЕГАТІВ, 

ПРОГОЛОШУЄТЬСЯ АДРЕСИ 
ВІДДІЛІВ З МЕШНИМ ЧИСЛОМ 

ЧЛЕНІВ 
CB.C.J. ^^ 3 місячними виказами та рахунками на 

січень ц.р. розіслала Головна Канцелярія У Н С о ю з у 
всім Відділам друки повновластей для конвенційних 
делегатів, кількість яких устійнено на підставі чисел 
повноправних членів за станом з 31.ro грудня 1985 
року, тобто всіх тих членів, які поміщені на виказках 
на січень та які платять у цих Відділах вкладки до 
Братського Фонду. Для кожного делегата і заступни. 
ка вислано секретарям Відділів по два друки повнов. 
ластей, що їх Відділи м а ю т ь виповнити та переслати 
Головній Канцелярії УНСоюзу впродовж 10 днів від 
дати вибору. Збори Відділів для вибору делегатів 
повинні відбутися до З.го березня 1986 року. 

На іншому місці в цьому числі поміщений список 
та адреси секретарів тих Відділів, які мають менше як 
75 повноправних членів. Кожний з цих Відділів може 
набути управнення на вибір спільного делегата через 
обЧднання з другим Відділом, коли число повно. 
правних членів таких двох Відділів становитиме 75 
або більше членів. Про таке об1 єднання для спільно. 
го вибору делегата і заступника повинні оба Відділи 
спершу порозумітися між собою, а тоді повідомити 
окремими листами про таке домовлення Рскордовий 
Відділ УНСоюзу , шоб одержати від нього друки 
повновластей для делегата і заступника. 

Згідно з постановами статуту УНСоюзу, право 
бути обраним на делегата мас кожний член у віці 
п о н а д 18 рок ів , у к р а ї н с ь к о ї н а ц і о н а л ь н о с т и а б о 
походження, який був повноправним членом У Н С о . 
юзу в п р о д о в ж не м е н ш е о д н о г о року і ч л е н о м 
Відділу, що його мас він репрезентувати, та в якому 
він платить вкладки до Братського фонду, не менше 
як шість місяців, який має всі кваліфікації урядовця 
Відділу та який виявив активну участь в організацій. 
ній та р о з в и т к о в і праці УНСоюзу. 

и. . . . — Л ^ „ „ ^ „ , „ ^ 

Губернатор Т. Кейн проголосить 
День Української Незалежносте 

ПЛАНУЮТЬ ДОПОМОГУ 
ПАРТИЗАНАМ НІКАРАГУА 

Тренток, Н.Дж. ̂  Як 
інформує головний радний 
Андрій Кейбіда, який є чле. 
ном Етнічної ради стейту 
Ню Джерзі, губернатор То. 
мас Кейн підпише лрокля. 
мацію для відзначення Дня 

Української. Незалежности 
в середу, 22.ro січня, в год. 
2.ій по полудні,.у своїх бю. 
рах в столиці стейту, в при. 

сутності української дслсга. 
ції. 

Таку проклямацію, як і в 
минулих роках, вже видав 
посадник Мейплвуду. Н. 
Дж., Роберт Грессмір і була 
вона проголошена на засі. 
данні Міської ради у аівто. 
рок увечері, 14.ro січня ц.р. 
Вивішення прапорів у Мсйп^ 
лвуді назначене на год. 9.ту 
вранці в середу, 22.ro січня. 

В Бриджпорті відзначать , 
Січневі Роковини 

Бриджпорт, Конн. — За. 
ходом місцевого відділу 
УККА тут з нагоди Січне. 
вих Роковин приготовля. 
ється святочний обід з ко. 
роткою програмою у неді. 
ліо 26.ro січня ц.р., зараз по 
Службі Божій в церковній 
залі, при 457 Н о б л ^ р н у м 
вул. Біля год. 1 І^їпочнеть. 
ся коротка програма, а піс. 

ля програми відбудеться 
обід, який приготовляє від. 
діл СУА в Бриджпорті. Та. 
кож приготовляється деле. 
ґація місцевих українських 
організацій та церков на 
відвідини до мейора міста. 
а також до губернатора 
стейту Вілліяма ОНіла в 
Гартфорді. 

В Бервіку святкуватимуть 
Свято Державности 

Бервік, Па. — Тут в окру. 
зі твердого вугілля, де саме 
в 1986 році виплачують 200. 
ліття. Свято Державности 
України 2 2 ^ о січня буде 
тим разом особливо тор^ 
жественне. 

Як повідомляє місцевий 
щоденних „Сандей Індепе^ 
дентИі з неділі 12^0 січня 
1986 року, 68 роковини про. 
голошення незалежности 
України будуть відзначені 
окремою церемонією в іс. 
торичному ратуші міста. 

Снньо.жовтнн прапор, 
що знаходиться на вулиці 
прапорів з приводу 20О.діт. 
тя, будеь на цей ЧбЗЦйсЙіг 
поруч американського пра. 
пору на ратуші. Мейор міс. 
та Лю Біяччі видав окрему 
проклямацію з приводу Свя 
та Державности, в якому 
закликає всіх громадян солі 
даризуватися з українцями, 
шо стремлять до повної 

Антиамериканська пропаґанда 
в СССР не втихає 

Москва. — Совєтське пре 
сове агентство ТАСС розіс 
дало до преси інформацію, 
в якій говориться, що Адмі 
ністрація президента Р о . 
налда Регена „форсує під. 
готову до реалізації своїх 
злочинних замірів скинути 
законний уряд Лівії, неза. 
лежна антиімперіалістична 
політика якого викликає 
неприховане роздратуван. 
ня в Білому ДомГ. 

Покликаючись, як в бага. 
тьох інших випадках, на 
американську ліберальну 
пресу, в тому випадку на 
„Вашінгтон Постм, ТАСС 
завяляє, що У єднані Стейти 
Америки „завершили роз. 
робку плянів збройних ак. 
цій проти соціялістичної 
народної лівійської Араб. 
ської Джамахірії. Плянуван 
ня можливих воєнних дій 
проти цієї країни, — інфор. 
мує далі ТАСС, — було 
розпочато влітку 1985 року 
після проведеної в Білому 
Домі наради з участю пре 
зидента Р. Регена, дирек. 
тора ЦРУ Вілліяма Кейсі, 
колишнього помічника пре. 
зидента по національній 

БАЛЬ ДЕБЮТАНТОК 
В НЮАРКУ 

Виппані. Н. Дж ^ Плас. 
това Станиця в Нюарку, Н. 
Дж і гурток Пластприяту 
влаштовують традиційні 
карнавалові вечерниці з пре 
зентацісю дебютанток, які 
відбудуться в суботу, 25. 
го січня ц.р. тут в залі Бирч 
вуд Менор при 111 No. Jef. 
ferson Road. Початок зaбa^ 
вн в 7.ій годині вечора, пре. 
зентація дебютанток в годи 
ні 7130, а опісля вечеря. 
Вечерниці триватимуть до 
2.ої год. ночі. Вступ разом з 
вечерою ^ 40 дол. від дорос 
лих, молодь до 23 років — 
ЗО дол. Одяг вечірній. До 
танців приграватиме оркест 
pa .J^Mna^ В справі квнт. 
ків і місць при столиках слід 
звертатись до крамниці ,,Го 
верляя, або телефонувати 
на число C20D 374.5768. 

безпеці Роберта МскФар. 
лейна та інших провідних 
зовнішньополітичних рад. 
ників Адміністрації^. 

На цій нараді, згідно і 
інформацією ТАСС. „проа. 
налізовано варіанти воєних 
дій і проведено детальне 
вивчення потенціяльннх ць 
лей у ЛівіГ. ТАСС каже 
також про „різке посилення 
підривної ДІЯЛЬНОСЇ .і ЗСЛ 
проти Лівії, схалений Білим 
Домом плян розвідки чср. 
жавного перевороту в Трі. 
полім. За даними цього пля. 
ну Еф.Бі.Ай, нібито перед. 
бачасться скинення урядч 
Муаммара Каддафі, а може 
навіть фізичне усунення ке. 
рівника лівійського режи. 
му. 

Для підсилення своєї про. 
пагандивної дії ТАСС до 
дає, що „для здійснення ии і 
змови проти Лівії, аснгно 
вано вже кілька мільйонів 
долярівп. 

Інформацію ТАСС помі. 
стили усі центральні і pee^ 
публіканські газети, а та. 
кож передано через ралю і 
телевізійні сітки під час 
вечірних новин. 

ТЕНІСОВА ЗУСТРІЧ 

Флоргам Парк, Н Дж, 
Карпатський Лсщатарс^ 
кнй Клюб влаштовус зимо. 
ву товариську тснісову зусі 

І річ, яка відбудеться в субо. 
ту, 22.ro лютого ц.р , від 7і 

ої до 1 hoi години вечора 
тут на кортах „Columbia 
Racquet СІиІГ Усі любителі 
тенісу запрошені Вступ віл 
дорослих — 15 дол . а діти 
до 15.ти років даром. В 
програму включені теніс. 
буфет і розвага. Зголошува^ 
тись можна до 17ч о лютої о 
ц.р. За дальшими інформа. 
ціями слід звертатись до 
провідника зустрічі Алек. 
сандра Поповича на адресу 
251 kingsland Terrace, So^ 
uth Orange, N. J. 07079, або 
на число телефонуі J20D 
76^9331 a6o^2l2^2^69^65^Х^ 

Вашінгтон. — Як пові. 
домляс кореспондент газе. 
тя...Вашінгтон Таймсм Дж. 
О.іірі. Рада Крайової без. 
пски ЗСА і спеціяльна ксь 
місія. які на протязі кількох 
місяців вивчали справу до . 
ROMOI и нікарагуанським 
партизанам, мають наміру 
найближчі дні представити 
jipe іидентові Роналдові 
Регенові рекомендацію про 
рсиі нування ,іля повстанців 
?У мільйонів долярів. 

Мова йде про військову 
допомогу, в тому числі про 
надання партизанам зеніт, 
них засобів для боротьби з 
совстськнми гелікоптерами 
шо їх сандіністи все більше 
використовують проти пов. 
станців. 

Починаючи з грудня 
представники Адміністра. 
щї намагаються дістати під 
тримку членів Конгресу що 
по допомоги нікарагуансь. 
ким партизанам. Як і в ми. 
нулому. відповідна резолю. 

ція може викликати розбіж. 
ність в поглядах, але остан 
нім часом багато членів 
Конгресу ставляться дотгі^ 
карагуанського режиму 
більш критично, бо він про. 
довжує порушувати грома. 
дянські свободи нікарагуан 
ців і веде кампанію проти 
Католицької Церкви, а га. 
кож підтримує лівий теро. 
ристичний рух в Колюмбії. 

Останній раз Вашінгтон 
надавав нікарагуанським 
партизанам військову до. 
помогу в 1984 році. У мину. 
лому році Конгрес погодив 
ся виділити повстанцям „гу 
манну допомогу^ продук. 
тами, ліками, одягом у висо 
ті 27 мільйонів долярів. Ця 
програма допомоги закін. 
чусться 31.ro березня. Те. 
пер Адміністрація, мабуть, 
знову прийме рішення про. 
сити законодавців виділити 
партизанам військову допо. 
могу. 

незалежности України. Він 
підкреслив, що український 
нарід вже 65 років є поневб. 
лений комуністичною Росі^ 
єю, але не піддасться і не 
тратить надії на волю. 

В святочній церемонії N 
ратуші візьме участь крім 
мейора міста о. Іван Бекедж 
парох місцевої Української 
католицької церкви св. Кіь 
рила і Методія, який відмер 
вить молитву і подяку за 
проголошення Українсько. 
го Дня. Програма розпіч. 
неться о год. Ю.ій ранку 
відспіваНням амернкансі^ 
кого і українського гнмніп, 

^ВїчерЬ.іл того самого дня 
буде о год. 7.ій висвітлений 
в церковній залі фільм ..За 
стерном Д0ЛІи, який с пpo^ 
дукцісю УНСоюзу. Голова 
Округи Твердого Вугілля 
Тимко Бутрей та його спів. 
робітннки єспонзорами пьо 
го показу. 

У СВІТІ 
.4 

ПРЕСОВІ АГЕНТСТВА повідомляють з Каїро, що в 
Південному Смсні все ще тривають бої на вулицях столиці 
Аден, особливо біля летовища і урядових будинків та 
радіостанцій, які мабуть хочуть захопити у свої руки 
противники теперішнього лідера Ємену Алі Нассера 
Мохаммсда аль.Гассані. Деякі кореспонденти повідоми. 
ли, що він вже помер від ран, а його місце перебрав 
заступник. В іншому повідомленні говориться, що 
спробою перевороту керували просовєтські радикальні 
елементи, які домагаються збільшення співпраці Ємену з 
СССР. 

МАРКО ВІНІЦІО Керезо Аревальо, перший цивільний 
президент Гватемалі після урядування військової хунти на 
протязі трьох декад, перебрав владу, прийняв присягу і 
заповів, що працюватиме віддано для покращання 
гватемальської економіки, яку майже цілковито зруйнува. 
ли експерименти хунти, перекупства, занедбання, нажива 
і ощо. Він заявив також під час інавгураційної промови, що 
поборюватиме всякі заколоти, міжпартійнГі міжфракційні 
суперечки, які с тлом всяких непорозумінь між народом і 
урядом. у 

АКАДЕМІК.ДИСИДЕНТ Андрей Сахаров мав знову 
змогу говорити з Татяною Янкелсвіч, дочкою його 
дружини Єлєнн Боннср, яка тепер перебуває у шпиталі 
після операції серця. Він був задоволений, що лікарі 
нарешті рішилися на операцію після деяких вагань. 
Розмова Т. Янкелсвіч з А. Сахаровим тривала 15 хвилин, 
але коли вона почала розпитувати його про здорові і про 
те чи колеги з московської Академії Наук відвідували його 
в Горькому, в телефонній трубці почало шуміти і 
Янкелсвіч не могла почути відповіді Сахарова. Після ще 
одної спроби і повторення совстського зумисного заглу. 
шування, вона зрезнгнувала з дальшої розмови і попро. 
шалася із співрозмовцем. 

КУБИНСЬКА ОФІЦІЙНА делегація відвідала Перу, що 
вказує на зміцнення зв^зків між цими обидвома країнами 
після того, як владу в Перу перебрав в липні минулого року 
новий президент Алан Ґарсія, який веде нібито невтраль. 
ну. а на ділі прокубннську, тобто прокомуністичну 
політику. Кубинську делегацію очолював президент 
Крайової асамблеї, тобто парляменту, що надавало самій 
візиті більшого значення. 

ГОЛОВИ ДЕЛЕГАЦІЙ Тсднаних Стейгів Америки і 
Совстського Союзу, які ведуть переговори про редукцію 
нуклеарноі стратегічної зброї ^ Макс Кампелмсн і Віктор 
П. Карпов повернулись з Вашінгтону і Москви до 
Женеви для переведення четвертої рунди переговорів. В 
окремих заявах вони заявили кореспондентам, що 
атмосфера іля переговорів, після зустрічі і розмов у 
Женеві президента Роналда Регена із совстським лідером 
Міхаїлом Горбачовим в листопаді минулого року, значно 
краща і треба сподіватися більших успіхів у переговорах, а 
може навіть внпрацювання якогось спільного договору 
гіро зменшення нуклеарноі стратегічної зброї. Карпов. так 
як Пою зверхник Горбачов, все ще заявляють, що 
головною перешкодою на шляху до відновлення cпiвпpa^ 
ІІІ і скорочення озброєння с стратегічна оборонна ініціяти 
ва Р Регена, тобто космічна зброя. 

РЕЧНИКИ ПОЛЬСЬКОГО уряду заявили у Варшаві, що 
і ювленин поліцією провідний діяч підпільної ,,Coлiдap^ 
ности^ Бої лан Боруссвіч. якого зловили в Гданьску, куди 
він приїхав, шоб наладнати видавничі справи, стане перед 
„судом cпpaвeдливocтн^^ за нелегальну антидержавну 
активність і підбурювання народних мас проти уряду і 
комуністичної системи. Речник уряду Сжи Урбан заявив, 
що 3? річний активіст . . С о л і д а р н о с т і 1 не потребує 
при шаватись до вини, бо на його „контГ прокуратура мас 
іі так багато справ іа які він може бути покараний. 

ПАЛІЯ, ОХОРОНЯЮЧИСЬ перед тероризмом, нaкaзa^ 
іа покинути країні 12.ом палестинцям^тудентам. які, як 
твердять працівники тержавної служби безпеки, самі 
іаймалися ібиранням всяких інформація, або симпатизу. 
вали відомим терористичним палестинським групам 
Потяі нення було зроблене після того, як з Каїро до Риму 
повернувся премЧ р.міністер Беттіно Краксі, де він 
зустрічався і u ипетським президентом Госні Мубараком. 

В ЛИВАНІ ВСЕ ЩЕ неспокійно, не зважаючи на підпжаь 
н1. в Дамаску угоду про припинення боїв між пооднноки. 
ми політичними фракціями. Тим разом християнська 
міліція, льояльна урядові президента Аміна Гемаєля, 
іударилась з армійською частиною командир якої не 
конче погоджується з політикою теперішнього уряду. А 
Гемасль не задоволений частим порушуванням договору і 
s ів^зку і ним він поїхав знову на розмови із сирійськнм 
президентом Гафезом ель.Ассадом, який був ініціятором 
vn домов існости 

ҐОРБАЧОВ ПРОПОНУЄ ПОВНЕ 
ВИКЛЮЧЕННЯ НУКЛЕАРНОІ ЗБРОЇ 

Москва. — У несподіва. 
ній заяві в середу, 15.го 
січня ц.р. Міхаїл Горбачов 
запропонував, щоб до кінця 
того сторіччя внелімінува. 
ли всю існуючу нуклеарну 
зброю, а тепер проголосив 
тримісячне завішення всіх 
нуклеарних експериментів в 
СССР. 

Однак Горбачов заявив, 
що його пропозиція лише 
тоді може мати значення і 
бути переведена в життя, 
якщо й ЗСА проголосять 
такий самий плян та від. 
мовляться від пляну про. 
дукції космічної оборонної 
системи. 

Горбачов уважає, що йо. 
го пропозиція це найважні. 
ше рішення, яке зробило 
Політбюро на початку 1986 
року і його проголошено в 
телевізії та радіо пресовим 
агентством ТАСС. Зложсн. 

ня такої заяви напередодні 
нових переговорів в Женеві 
поміж представниками С О 
СР і ЗСА є продуманим 
політичним потягненням, 
щоб здобути симпатії за. 
хіднього світу. 

Пропозиція М. Горбачо. 
ва передбачує три частини і 
мала б закінчитися кульмі. 
наційною точкою світовою 
заявою, в 200 році, що „та. 
ка зброя ніколи більше не 
може бути уживана^. Він 
уважає, що початок його 
пляну повинен розпочатися 
вже в тому році в СССР і 
ЗСА, а після того мають 
прилучитися до того інші 
країни, які виробляють нук. 
леарну зброю. 

У Вашінгтоні президент 
Роналд Регсн заявив, що 
вітає пропозицію Горбачо. 
ва і уважно її розгляне. 

Е. Шеварднадзе перебуває в Японії 
Токіо. В середу. 15.ro 

січня, сюди прибув з чотц. 
риденною візнтою міністер 
закордонних справ СССР 
Едуард Шеварднадзе. На 
думку політичних обсерв^ 
торів. приїзд Е. Шеварднад. 
зе свідчить про поліпшення 
совстсько.японських ВІДНО. 
син. Цс перша візнта тако. 
го високого совстського 
чиновника з того часу, як в 
Японії побував у 1976 році 
попередник Е. Шеварднад. 
зе. Анрей Ґромнко. 

І о кінський кореспондент 
газети „Волл Стріт Джор. 
нали Бсрнард Висоцкі пові. 
домнв. шо її. Шеварднадзе і 
міністер закордонних справ 
Японії Сінтаро Абс обгово. 
рять економічні проблеми, 
але мало надій, шоб вони 
..займалися конкретними 
справами^. Американський 
журналіст вважає, що ме. 
тою візити Шеварднадзе с 
поліпшити політичний кль 
маг . що зіпнім могло б 
привести до розширення 
торгівлі, яка постійно змен. 
шусться. Якшо в І982 році 
вона становила 5,6 більйона 
лолярів. то в 1985 році 

І лише 3,8 більйона Дол. 
Кореспондент пише га̂  

і кож. що на іустрічах ^ С 
1 Абе совєтськнй міністер 

мабуть запропонує плян 
перетворення Далекого 

Сходу в безядерну зону і 
скликання конференції кра. 
їн Азії у справах безпеки. 
„Ми вважаємо, шо Советсь 
кий Союз спробує вбити 
клин між ЗСА і їх друзями 
та союзниками в Тихому 
океанГ. сказав в інтервЧо 
з Б. Внсоцким нсназваннй 
ним „американський ДИГЬ 
ломатм. 

Під час перебування в 
Токіо Шеварднадзе зустрів, 
ся також з прем^р.мініст. 
ром Сутіро Накасоне. 

Напроти амбасадн СССР 
в Токіо відбулася величез. 
на антисовєтська демонст. 
рація. учасники якої внма. 
гали звільнити Південний 
Сахалін і частину Курідь. 
ськнх островів, захоплених 
Совстським Союзом після 
Другої світової війни. Япо. 
нін продовжує вважати ост. 
рови своєю територією І 
відмовляється підписати з 
Совстським Союзом мир. 
ний договір, поки ці остро. 
ви не будуть їй повернені 

Вважають, т о питання 
про осі рови буде ОбГОВО. 
рюва і не я пі і час в п н т н 
совстського міністра, але в 
першу черіл СССР захоче 
добитися від Японії розши. 
рення економічного співро. 
бі гниш ва. нових по иік і 
заавансованої ЯПОНСЬКОЇ те. 
ХНОДОІ її 

В АМЕРИЦІ 
ДО ВАШІНГТОНУ З ОФІЦІЙНОЮ візитою прибув 
президент Еквадору Лсон Кордсро. На урочистій церемо. 
нії зустрічі перед Білим Домом Роналд Реген і Л. Кордеро 
обмінялися промовами. „Зчсднані Стейти залишаються 
вірним другом Еквадору і завжди зроблять все, що від них 
залежить, щоб прийти на допомогу на випадок потреби^, 

сказав у своєму виступі Р Реген У промові.відповіді, 
виголошеній по.англійськн. Л. Кордеро дав високу 
оцінку американсько^квадорським відносинам іТіідтвер. 
див свою відданість демократичним принципам. 

ЗАСТУПНИК СЕКРЕТАРЯ Департаменту оборони ЗСА 
Ричард Армітедж, який недавно вернувся з ВЧгтнаму на 
чолі американської делегації, розповів про численні 
відомості, отримані делегацією, які підтверджують, що 
в Індокитаї все ще перебувають американські військово, 
службовці з часів вЧтнамсьігої війни. Виступаючи на 
телевізії, Р Армітедж сказав „Адміністрація дотримусть. 
ся думки, що деякі колишні військовослужбовці ЗСА 
силою утримуються в ІндокитаГ. Він повідомив, що досі 
все ще невідома доля 2,441 американського військовослуж 
бовця, які вважаються пропалими безвісти з часів 
в^намської війни. 

ФРАНЦУЗЬКА УРЯДОВА радіокомпанія назвала прези. 
дента Роналда Регена найпопулярнішим державним 
мужем 1985 року. До такого висновку вона прийшла після 
опитування 30,000 радіослухачів 

РЕЧНИК ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ повідо. 
мив, що дії іранських військових моряків, які затримали і 
вчинили огляд американського торговельного корабля 
„Президент Тейлор , були законними і виправдовуються 
станом війни, в якому персбувас Іран. В рапорті Держав, 
ного департаменту сказано також, що ЗСА вважають 
справу закінченою і не мають наміру вживати ніяких 
дальших заходів. 

ДИРЕКТОР КРАЙОВОГО інституту алергії і інфекцій. 
І них недуг доктор Антоні Фосі вважас, що в найближчі 

гГять^іесять років вірусом АІДС заразяться два.три 
і мільйони американців. За його прогнозами, в 40 відсотків з 
і них розвинеться це захворювання Якщо А. Фосі має 

рацію, то приблизно 400,000 американців умруть від цієї 
хвороби, а за п^ть .десять років ця кількість може 

і досягнути мільйона. Федеральний уряд вважає, що в 
І цьому році буде виявлено 144 5.000 нових випадків 
І захворювання на АІДС 

Ф І Л Ь М О В А І Т Е Л Е В І З І Й Н А артистка Донна Р ід 
1 померла ранком 14.ro січня ц.р. після довшої боротьби з 

раком. Д. Рід. яка отримала нагороду Оскара в 1953 році, 
звільнено недавно із шпиталю де вона лікувалась від рака і 

, виразку на шлунку Остання роля Рід була на вечірній 
1 телевізійній програмі „Дaллac^^ яку вона грала один рік. 

Рід померла на 65 г^оці життя 

і 
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Боротьба проти тероризму 
Існує велика різТтиЦяпоглядів на способи, як 

найдоцільніше боротися пооти міжнародного 
тероризму, бо щодо самої потреби такої бороті^ 
би — всі однозгідні. Президент Реґен проголо 
сив господарські санкції проти Лівії, найбільшсь 
го сучасного протектора тероризму, і звернувся 
зі закликом,до своїхдахтдньоевропейських 
союзник ів приєдндтися до акції політичнс^ 
економічного ізо^іювання Лівії. Захщньонімець^ 
кий канцлер Гелумут Коль і британський прем^р 
Марґарет Тачер відмовились^дрґументуючи, що 
економічні санкції —Недоцільні, нвsдa^9ть^aжa^ 
ного висліду. Реґен вщаовівїм в минулу суботу, 
що позитивного висліду із санкцій нема тому, бо 
нема єдности демократичного світу — нема 
одностайного фронту в такій акції. 

Деякі союзники Америки вже змінили своє 
первісне негативне становище до пропозиції 
Реґена. Частинно приєдналися до санкцій cy^ 
проти Лівії ГОЛЛАНДІЯ, обмеживши відтіль імпорт 
нафти. Італія припинила продаж зброї Лівії та 
зажадала видачі їй двох найбільш відомих 
арабських терористів Абу Аббаса, того самого, 
що його італійський прем^р Краксі звільнив був, 
як причетного до охоплення італійського кopaб^ 
ля ,,Ахіллє Лявром в жовтні минулого року, 
виправдуючи те звільнення „браком переконл^ 
вих доказів11, а також видачею Абу Нідала 
^севдоСабі Халіла BannJ. Нідал був режисером 
кривавого подвійного терористичного акту 
проти летовищ у Відні й Римі 27^гo грудня 
минулого року. Очевидно жадна країна, яка 
дала притулок цим терористам, їх не видасть. За 
газетними інформаціями, Нідал перенісся вже з 
Лівії до Ірану, іншої такої країни, де вишколки 
ють терористів, узброюють їх, фінансують і 
висилають на ,,місіГ. 

До американських санкцій частинно приєд^ 
налася й Канада, яка припинила субвенції 
корпораціям і фірмам, які торгують з Лівією. 
Канадський прем^р Браєн Малруні звернувся з 
закликом до канадців, щоби ніхто з них не 
приймав становища в лівійському нафтовому 
промислі, опорожненого після виїзду відтіль 
американських фахівців. Але покищо не було 
вістки, щоб ті американські фахівці, які із своїми 
родинами.живуть у Лівії числом коло 1,500 душ, 
виїздили відтіль, повинуючись закликові презин 
дента Реґена, який дав їм термін 1^о лютого 
цього року. Ці американські фахівці заробляють 
в Лівії пр.96,000 річної платні, живуть люксусово 
і дають собою сумний приклад, як жадоба гроша 
притуплює патріотизм і свідомість потреби бути 
льояльним супроти свого державного проводу. 

Боротьба Америки проти міжнародного 
тероризму, зосереджена покищо проти Лівії, 
т ільки розпочалася. Державний секретар 
Джордж Шулц двічі виступив з дуже різкою 
публічною заявою проти лівійського диктатс^ 
ського президента Муаммара Каддафі. Цей 
останній дав інтерв^ шістьом західнім корео 
пондентам. Поруч із ніби примирливою заявою, 
що він бажав би собі покращання взаємин з 
Америкою і радий би навіть перевести зустріч із 
президентом Реґеном, поруч із заявою, що він є 
також проти міжнародного терору, водночас він 
далі погрожував Америці вести ..війну11 проти неї 
на її території, себто — висилати до Америки 
вишколених, узброєних і фінансованих Лівією 
терористів. В наслідок цих погроз не тільки в 
Америці загострено заходи безпеки на великих 
летовищах,1 але й те саме зроблено в Лондоні, 
Парижі, Римі, Мадриді і Франкфурті. 

Тепер настала тиша, але всі иі погрози 
Каддафі, зокрема, його заява, що існує ,,мільйон 
Нщалів11, кажуть сумніватися, чи ця теперішня 
тиша триватиме довго і чи не перерве її новий 
якийсь великий кривавий злочин Він зактуалізу^ 
вав би знову потребу радикальної боротьби Лівії 
і тому — логічно — треба сподіватися.що після 
невдачі економічних санкцій прийде таки війсь^ 
кова інтервенція. Арабська ліга, яка охоплює 21 
арабську державу, заявила свою солідарність з 
Лівією і висловилася проти західньої збройної 
інтервенції. Але рацію мають коментатори, що 
це була тільки заява ,,задля збереження oблич^ 
чям , без реальної вартости для Лівії. Дуже 
сумнівно також, щоб кремлівські володарі, які 
заявили, що вони не допустять до американської 
морської бльокади Лівії, захотіли в обороні дaлe^ 
кої мусулманської Лівії розпочати третю світову 
війну. Отож.переживаємотепер період затишшя, 
що його можна Назвати новим етапом у розвитку 
подій у 1986 рфці, етап, який швидко може 
закінчитися. Ч 

Мадярська економіка 
вважається за1 найбільше 
поступову між кра їнами 
Східньоевропсйського бльо 

,ку. Це сталося завдяки тo^ 
му, що мадяри плян дире^ 
тнвного господарювання 
замінили плянoвo^pинкo^ 
вим. Ринкова економіка на 
Мадяршнні була конечною 
з цієї причини, що обмежч^ 
вада вмішування советс^ 
ких чинників у господарс^ 
кнії розвиток країни. З oгnя^ 
ду на це реформна економ^ 
ка Мадярщини стала обЧг^ 
том докладного вивчення 
совстськимн господарськ^ 
ми експертами. Завданням 
цих дослідників було пopo^ 
бити висновки з Мадярс^ 
кої експериментальної г о ^ 
подарки. і в потребі застоо^ 
вувати їх до інших сателі^ 
ніх держав, з метою полі^ 
шення у них rocпoдapcькo^ 
го занепаду. 

Мадярщина — це колиш^ 
ня складова частина Авст^ 
ро^горської монархії . На 
її розвиток мала великий 
вплив західньо европейс^ 
ка культура. Цим самим 
московська колективна с и ^ 
тема для Мадярщини була 
зовсім чужою. Москва це 
знала, і тому після повста^ 
ня 1956 року перестала д и ^ 
тувати Мадярщині свої н а ^ 
рямні СОЦІАЛІСТИЧНОГО г о ^ 
подарства. Від цього часу 
засадою господарювання 
на Мадярщині стали pинкo^ 
ві відносини. Одначе це все 
відбувається на базі натдіс^ 

Михайло Ільків 

РЕФОРМНА ЕКОНОМІКА 
МАДЯРЩИНИ 

налізованої власностн на 
засоби виробництва. Ma^ 
дярська система, що вклю^ 
час демократичні засади, 
які відповідають и культурк 
ним звичаям, сприяла poз^ 
виткові pиикoвo^rocпoдаp^ 
еьких відносин. У СССР 
ринкова економіка була нe^ 
можлива, тому що обмежу^ 
вала владу партократії над 
господарством. Такі спро^ 
би здійснити ринкові, себто 
більше демократичні гocпo^ 
дарськцвідносини мали м і ^ 
це в СССР в часі Нової 
Економічної Політики і HE^ 
Uryji але без успіху. С ь о ^ 
дні такі господарські perju^ 
ми означали б поділ совсл^ 
ської імперії на національні 
держави. Тому з цієї точки 
зору мадярська eкcпepимe^ 
нтальна реформна економь 
ка — це доволі цікава с п ^ 
ва. 

Успіх мадярської гocпo^ 
дарки в тому, що о р г а н і ^ 
ція мaтepiяльнo^ технічного 
постачання для підприємств 
ведеться засобом виробн^ 
цтва на базі гуртової тopгiв^ 
лі. Натомість, у Совєтськс^ 
му Союзі ця сама справа 
лагодиться на основі бюpo^ 
кратичного розподілу зaco^ 
бів виробництва, але з цст^ 
ру. Мадярська кооператива 

купує вдержавши крамниці 
потрібне їй устаткування, 
тоді коли СОВСТСЬКИЙ КОЛв 

госп одержуй з центру п о ^ 
рібний йому інвентар. Час^ 
то буває так, що той інве^ 
тар зовсім непотрібний. О ^ 
жс колгосп дізнає не тільки 
фінансової втрати, але й 
також мусить терпіти всяке 
безправ^. 

Організація сільською ос^ 
подарських одиниць М а д ^ 
рщини основується на Догсь 
вірних засадах корму і у ^ 
рнмування тварин, в с к ^ 
бнегнх господарствах насс^ 
лення. Цю справу організу^ 
ють ciльcькo^гocrloдаpcькi 
кооперативи на вимогу м ^ 
сної иромисловости. Koo^ 
ператнвн доставляють тa^ 
ким господарствам т в а р ^ 
нн, корм, ветеринарну oб^ 
слугу. Вартість такої хyдo^ 
бн зараховується у внкона^ 
ня пляну цілої кооперативи, 
а членам зараховують тру^ 
додні за працю у гаких г о ^ 
подарствах . Цього роду 
господарства це не в і ^ 
нання приватної власности 
господаря, але це кooпepa^ 
тивна система господарк^ 
вання під контролею дл.^ 
жавн. Такі особисті иіднрі^ 
сметва займаються пepepiб^ 
кою сільської осполарської 

продукції, будівництвом, 
торгівлею, транспортом і 
приносять державі великі 
користі. При кооперативах 
існують відціди, що обслу^ 
говують цього роду госпсь 
дарства своїми машинами 
та іншими здобутками тeх^ 
ніки. Така система гocпoда^ 
ріовання запевняє населе^ 
ню працю і приносить йому 
більші користі. 

Цим самим зрозуміло, 
чому совєтські економісти 
так пильно досліджують 
реформну економіку Ma^ 
дярщини і п вплив на інші 
сатслітщ країни. Але, мa^ 

j6yTbj висліди з їх дослідів 
будуть д^же^малЇ7 або не 
матимуть зовсім ніяких в ^ 
глядів на практичне застс^ 
сування в совєтській дирек^ 
тивніЙ економіці. Гocпoдаp^ 
ські експерименти на Maдя^ 
рщині ще раз пoтвepджy^ 
ють, що всяке господарство 
розвивається там, де є свен 
бода людини, де людина 
може вільно проявити ініц^ 
ятивуТ Сьогодні ці справи 
дискутуються у совєтській 
пресі, але без висновків, бо 
дискутанти бояться зачеп^ 
тн авторитет партократії, 
що контролює життя і пpa^ 
цю людей в Совстському 
Союзі. Але все таки спір іде 
за те — чи централізоване 
плянування поступиться 
ринковим засадам. Bпpoвa^ 
дження ринкових засад у 
советську економіку було б 

іЗакінчвння на стор. 6 і 

Працю над Енциклопед^ 
сю Українознавства ЇЕУ0 
почато вже в 1948 році під 
фірмою старої та зacлyжc^ 
ноі української наукової 
інституції. Наукового Toвa^ 
риства ім. Шевченка СНТШі, 
дійсним членом якої був 
професор від 1930 року, але 
яке силою обставин п р и т ь 
нило свою діяльність під 
час воєнної завірюхи. По 
відновленні Товариства на 
еміграції їза почином 1 ^ 
бійовнчаК проф. Кубійович 
став його генеральним с е ^ 
рстарем. а згодом головою 
Европейського НТШ. Вшл 
носно недавно Кубійовича 
вибрали почесним головою 
НТШ. Це наукове Товари^ 
тво під проводом проф^а^ 
ра стало наче кузнею у ^ 
раінської науки в rioвoєн^ 
них часах, де сотні наших 
учених, імен яких тут нcмo^ 
жливо вичислити, взялись 
за виготовлення цього нa^ 
міченого епохального твo^ 
ру. Працювали вони зразу в 
тяжких таборових умов^ 
нах у Мюнхені, а згодом у 
Сарселі. новому українс^ 
кому центрі НТШ. куди в 
міжчасі переїхав проф. Ку^ 
бійович разом із нaйближ^ 
чими співробітниками. Пра^ 
цю над першою тeмaтич^ 
ною снциклопедісюзакії^ 
чено в 1951 році й її видa^ 
но заходами одного із нaй^ 
давніших і найближчих спів 
працівників проф. Кубій^ 
вича. л^pa Атанаса Фіголя. 
незвичайно здібного та енер. 
гійного адміністратора, 
який створив фінансові мож 
лнвості для цього та далі^ 
ших видань. 

Вслід за тим приступлег 
но ло здійснення дaвнoзa^ 
плянованого видання ат^ 
гломовноі ЕУ fAEyiJ. яка 
була скороченою, бо двoтo^ 
мовою. перерібкою ЕУІ. 

Володимир І. Баранецький 

В. КУБІЙОВИЧ ^ ТВОРЕЦЬ 
ЕНЦИКЛОПЕДІЇ УКРАЇНОЗНАВСТВА 

Видано п коштом Українс^ 
кого НародиоУо Союзу в 
видавництві Торонтського 
Університету ^пepший том 
у І963^му. а другий у 1970^ 
OMy.p.J. 

Вже в почагках 1950 po^ 
ків, розпочато працю над 
Ю ^ и Томовим гасловим 
довідником, ЕУ2. поширк^ 
ючи відомості з першої ча^ 
тини, доповнюючи її нови^ 
ми інформаціями з точних 
наук, даними про українсь^ 
ку еміграцію та зacтocoвy^ 
ючи новий регіональний 
підхід у подачі iнфopмa^ 
цій. Праця над тим твором 
виказалась багато cклaд^ 
нішою тому, що багато вчc^ 
них, що працювали над 
ЕУІ, вже відійшли в вiч^ 
ність або переселились до 
інших країн, переважно в 
Західній Півкулі. Все ж 
проф. Кубійович зумів зop^ 
ган ізувати . побіч давніх 
співпрацівників, нову групу 
молодших талантів і вже в 
1955 році видав перший зo^ 
шит ЕУ2. Ця подія не зали^ 
шилась без замітних нac^ 
лідків. бо кілька років пiз^ 
ніше видано в Україні oб^ 
ширну Українську Радянс^ 
ку Енциклопедію та Україїь 
ський Радянський Енцикло^ 
педичний Словник. Цс 6N^ 
ла. без сумніву, реакція на 
закордонну ЕУ. 

У 1985 році закінчено , ^ 
в^тий том ЕУ2 і очікува^ 
лось закінчення останньою 
го, десятого тому ще перед 
ювілеєм 85^іття покійного 
Професора. Тепер ^ це ік^ 
ренеесно на 1986^ий рік 

Черговим завданням бч^ 

ло видання англомовного 
довідника АГУ2. чотири 
або іГятито.моваї гаслової 
енциклопедії, фінансуван^ 
ня якої взяв на себе Клюб 
Українських Професіона^^ 
лів і Бизнесменів у К а ї ^ 
ді ^тeпep Канадська Фуі^ 
лація Українських Стулініу 
співпраці з Канадським h^ 
стнтутом Українських Сту^ 
дій у Едмонтоні АЕУ2, Іlo^ 
дібно як АЕУІ. не t lІoв^ 
ністю самобутнім твором, 
тільки перерібкою украї^ 
ського видання ЕУ2. Але, 
звичайно, тексти пepecтa^ 
рілих гасел усучаснено В 
жовтні 1984 року видано, 
знову в видавити ві Торо^ 
тською йцверситету, пep^ 
шнй том АЕУ2. про який 
проф. Кубійович пише 
..Приємно було мені nofu^ 
чити свою дитину, 1 колу 
ніхто не дивився на мене, я її 
погладив так. як колись 
гладив голінки дочок. 11 
зворушенням я приймав 
слова вдячностн нашої і po^ 
малн на пишному бенкеті іа 
мііі твір. Такі Це був і вір і 
десятки років прані, відпа^ 
них українськії , справі і 
українській громадґ 

Праця над десятим нь 
мом ЕУ2 та другим гомом 
АЕУ2 продовжусть я „Але 
коли появи і ься цей ^ ім?м 

ПИТаЄ професор і сам вілік^ 
відас ...мабуть. 1986 рокуЛ 1 
далі пише ..Але про дальші 
томи не питайте мене, любі 
читачі, адже мені минає 85^ 
нй рік11. На жаль, ЙОГО сучь 
НС передчуття сповнилось 

Одначе пі і оми. пю про 
них була мова, вже с в i i l v 

готові і вони напевно cкo^ 
ро появляться, але закінчеі^ 
ня дальших томів aнглiй^ 
ськоі енциклопедії, АЕУ2, 
ще перед нами, як також 
видання ЕУЗ ^ довідн^ 
ка про українську діяспору 
та дальших періодичних 
доповнень у українській і 
англійській мовах. Ці дс^ 
повнення необхідні для п о ^ 
тійного усучаснювання і ^ 
формацій і запевнення вiч^ 
ноі живучостн та актуал^ 
ности енциклопедії. Для 
цього, на бажання Пoкiйнo^ 
і о . створено цього року, 
заходами невтомного д ^ а 
Фіголя, Фундацію Пpиятc^ 
лів Енциклопедії України, 
що її завданням є здобуття 
мільйонового Вічного Ф о ^ 
іу. щоб забезпечити з д і ^ 

снення цих задумів. 
Із задоволенням нaлe^ 

жить тут відзначити, що 
наше громадянство викaзa^ 
.ю, як у минулому, так і 
тепер, багато зрозуміння 
вати цього завдання і п і^ 
ля двомісячної подорожі д^ 
ра Фіголя по країнах З а х ^ 
ньої Півкулі, йому поща^ 
ін.іо вже зібрати понад пo^ 
ловнну мільйона долярів на 
цю важливу потребу. 

Багато тривожних roлo^ 
сів чусться, серед нашого 
громадянства, що на 1000^ 
.пття Хришсння Pyci^Укpaї^ 
ни нам треба зброї, щоб 
інівечитн зловісні затії Mo^ 
скви на звищення нашого 
народу та всіх йoгoicтopич^ 
них. культурних і нaцioнa^ 
льних надбань. Я не знаю 
кращої зброї, як здійснеї^ 
ня заповіту великого Tвop^ 
ия Енциклопедії України та 
ловедення до кінця його 
епохального діла. Тим ми 
також найкраще вшануємо 
його невтомну працю для 
нашого народу і його світлу 
иачГять. 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 

Д. Гординська^Каранович 

Концерт в СітонГолл університеті 
Нещодавно в залі Сітон 

Голл університету в Савт 
Оренджі, Ню Джерзі, в ^ 
бувся конііерт^нефіс, дс^ 
хід з якого був призначений 

8а Український Музей в Ню 
Іорку. 86^й Відділ Союзу 

Українок Америки вдало 
зорганізував цю імпрезу, в 
програмі якої молоді викo^ 
навці відтворили пepeвaж^ 
но^країнських кoмпoзитo^ 
рТвТЧйсленна наша і J^yжo^ 
мовна публіка заповнила 
репрезентативну залю yнi^ 
верситету. 

На жаль.не змогла виcтy^ 
пити перешкоджена Оленка 
Геймур, сопрано. Через те 
концерт став чисто iнcтpy^ 
ментальним, без вокальних 
точок і це навіть дало виcтy^ 
пам більш єдности і стилю. 
Хоч програма була cкopo^ 
чена, її зосередження на 
двох сонатах Віктора К о ^ 
нка — надали концертові 
глибшого змісту. 

Публіка із зацікавленням 
слухала першу точку прої^ 
рамш Сонату ^моль, оп. 15 
В. Косенка у виконанні , г к ^ 
ре нам знаної піяністки Ля^ 
риси Крупи. Вона завдала 
собі чимало труду вивчити 
цей нелегкий твір і. то в 
короткому часі. Технічне 
опанування і відчуття rpa^ 
ного твору ще раз довели, 
що Л. Крупа розвиває свій 
талант на правильній дopo^ 
зі, прямуючи до індивіду^ 
льного, власного мyзичнo^ 
го самовиявлення. Вона во^ 
ціло віддала себе інтенціям 
композитора, реагуючи на 
кожну зміну настроїв і їх 
поетичного духа. Л. Крупа 
також дуже гарно заграла 
оригінальні прелюдії Ф р а ^ 
ка Мартена. 

Опісля виступила с к р ^ 
палька Галина Стрілець, 
при фортепіяновому aкoм^ 
паньяменті Джорджа Дap^ 
дена. Медитація і Мелодія 
Петра Чайковського, ще 
раз нагадали нам, яку варть 
сну артистку маємо в її 
особі. Чиста гра, po.мaнтич^ 
на кантилена і грайлива 
техніка — це позитивні п р ^ 
кмети нашої скрипальки, 
яку хотіли б ми частіше 
бачити в нашій околиці. 

Після павзи Л. Крупа з а ^ 
рала Концертовий Етюд, 
оп. 44, ч. З, Антона Рудн^ 
цького, милозвучну кoмпo^ 
зицію із забарвленням нa^ 
родної пісенности. Піянісг^ 
ка виконала її технічно л е ^ 
ко і з гарним ударом. Знану 
другу Угорську Рапсодію 
Ліста Л. Крупа почала rpa^ 
тн спокійно, щоб поступово 
набирати розмаху до щораз 
то вищих віртуозних ^ г ^ 
мінаційних пунктів. Тут вo^ 

иа виявила свою багатограх 
нну техніку, побудовану на 
відпруженні рамеи. Дель 
катно і дзвінко звучали 
,,fl3BiH04KH,,

t пoвнoзвyч^ 
ність наповняла залю в а к ь 
рих октавах і акордах. Л. 
Крупа відтворила Рапсс^ 
дію з енергією і з тeмnepa^ 
ментом та віртуозним зaпa^ 
лом, на що публіка зареалу^ 
вала гучними оплесками. 

Г. Стрілець у Сонаті a^ 
моль, оп. 18 В. Косенка 
показала ніжність і oдyхoв^ 
леність, надаючи активним, 
героїчнимї образам я с к ^ 
вих звукових барв. Все те 
побудоване на свобідній, 
певній техніці і на виразно^ 
му, природно в ідчутому 
ритмі. Дивлячись на Г. 
Стрілець, мається враже^ 
ня, що скрипка є u найбіл^ 
шим приятелем, якому вона 
розповідає про свою журбу 
і радість. 

Акомпаньятором Г. Стрь 
лець був професійний п ^ 
ніст Джордж дарден. Було 
б краще, коли б він дещо 
тихше акомпаньював, це 
відноситься також до сс^ 
нати, в якій скрипка і фopтe^ 
піян мають рівнорядні ролі. 

Ми рідко коли чуємо н ^ 
легкі твори нашого вида^ 
ного композитора В. Kocefr 
ка. якого наша публіка б л ^ 
жче пізнала завдяки нашим 
двом солісткам. 

В. Косенко скомпонував 
багато творів, переважно 
фортепіянових, а також 
скрипкових, чельових і op^ 
ганових, здобувши подиву 
гідне знання фактури різних 
інструментів. 

В. Косенко прожив 42 
роки, залишаючи свої кoм^ 
позиції завершені мистещ^ 
кою зрілістю. Мелодична 
винахідливість з поривчао 
тим, емоційним cтcпeнyвa^ 
нням, вибух прихованих 
почувань і контрастовий 
зрезигнований спокій — все 
те просто примушує cлyхa^ 
ча пірнути в світ поетичних 
схвильованих музичних об^ 
разів нашого комвозитора. 
Він неоромантик, що вмів 
переконливо виразити свій 
власний світ звукової фанв 

тазіі від м^кої розспіванеч^ 
тн до октавово^кордовоі 
віртуозности, що дає нам 
враження органного, а то й 
симфонічного звучання. 

Наша публіка висловлкь 
вала свою вдячність Сокь 
зові Українок, Відділ 86, за 
його ініціятиву і похвалу 
солісткам за їх працю над 
музичним мистецтвом, з о ^ 
pcN?a українським. Після 
концертове прийняття в 
прибічній залі було гармсн 
нійним закінченням варті^ 
ної імпрези. 

ЯК ПОВІДОМИЛА газета „Ню ЙоркТаймси . 7.го квітня 
в Бруклінському федеральному суді почнеться суд над 45^ 
річним гангстером Джаном Ґотті , який зайняв місце 
вбитого недавно Пола Кастеллано. Від 1968 до 1985 року 
Дж. Ґотті очолював банду, яка займалася вбивствами, 
нападами на інкасаторські авта тощо. 
В НЮ ДЖЕРЗІ ПРЕДСТАВНИКИ медичної зaбeзпeчe^ 
невої корпорації Блю Кросе і представники медичне^ 
хірургічної корпорації Блю Шілд схвалили плян з,сднання 
цих двох установ в одну велику корпорацію. Ця нова 
корпорація в Ню Джерзі с другою найбільшою — на 
першому місці с Емпаєр Блю Кросе і Блю Шілд в стейті 
Ню Йорк. 

шшшшшшшшшшшшшшвшшш 
Євген В. Федоренко 

У СІЧНЕВІ РОКОВИНИ 
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Шістдесят вісім років тому в Україні сталися великі 
історичні події, що стали поворотним пунктом у новітній 
історії українського народу. Це були достопам^тні 1917^ 
20 роки. 

У цих роках Української Національної Революції з 
сирої етнографічної маси зформувалася модерна yкpaїнcь^ 
ка нація, яка протягом восьми місяців видала державні 
акти суверенностн українського народу. 

Четвертим Універсалом Української Центральної 
Ради з 2 2 ^ 0 січня 1918 року закінчився процес віл 
автономії до повної незалежности ^ створенням незалеж4 

ної, самостійної Української Народної Республіки. 
68 років тому волею українського народу на руїнах 

російської царської імперії Зруйнованої великою револк^ 
цісю уярмлених народівї, постала незалежна і свобідна 
держава українського народу Українська Народна 
Республіка. Волю українського народу до ні від кого 
незалежного, самостійного державного життя було, як вже 
згадано, проголошено ІУ^тим Універсалом, в якому було 
сказаної ..Однині Українська Народна Республіка стає 
самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверегь 
ною Державою Українського Народу^. 

Рік пізніше 22м о січня 1919 року в Києві, в столиці 
України, було святочно проголошено злуку українських 
земель в єдину українську державу Українську Народну 
Республіку^ ..Віднині воєдино зливаються століттями 
відірвані одна від одної частини єдиної України, Західньо 
Українська Народна Республіка і Галичина. Буковина й 
Угорська PycbJ і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснн^ 
лися віковічні мрії, якими жили й за які вмирали кращі 
сини України. Віднині с єдина, незалежна Українська 
Республіка,ч. 

Ось цю знаменну подвійну дату 22^0 січня святкують 
українці в усьому світі і напевно відзначають цю дату й 
там, в Україні всі, хто ще пам^тає свою недавню історію.а 

також і п, хго и не пачГятаг її, але мус про неї та прагне 
свободи 

З посланням української держави було досягнено 
чималих успіхів на міжнародному форумі. Українська 
Народна Республіка була визнана „де факто^ та „де юре^ 
багатьма державами світу На Всрсальській мировій 
конференції ііяла й працювала делегація України. Україна 
як самостійна іі суверенна держава виступала вже як 
CVOYKT міжнародного права. 

Але проти існування молодої української держави, 
тиждень після проголошення ІУло Універсалу Укpaїнcь^ 
кої Центральної Ради, розпочав війну традиційний ворог 

^ північний сусід цього разу в формі большевнзмукому^ 
нізму, продовжуючи загарбницьку імперіялістичну 
політику Москви. Ця війна тривала три роки. В цьому 
першому збройному конфлікті з комуністичною Москвою 
Україна зазнала мілітарної поразки, але вона не зломила 
духа українською народу до боротьби за свос самостійне 
життя. 

І з ціно волею треба було рахуватися навіть новому 
великодержавницькому імперіялізмові, новому прете^ 
дентові на українські землі. Через ту волю українського 
народу новий окупант української землі одверто вже не 
зміг і не посмів переступити й мусів з нею рахуватися, 
даючи бодай фіктивну державу в формі Української 
Совєтської СОЦІАЛІСТ ИЧНОЇ Республіки, яка мала б заступ^ 
ти Українську Народну Республіку. Свободи Україні 
Москва не допустила, а підмінила цс т. зв. державою 
УССР, національною формою, але ,,coцiялicтичнoю^^ 
фактично иромосковською змістом, обсадженою 
режимом накиненим Москвою і їй підпорядкованим. Але 
цей факт сі вороння УССР в противагу до УНР ̂  є 
доказом томі, що прагнення українського народу не 
можна було вбити, йому тільки можна було накинути 
примусову форму, хоч фіктивної державносте Але це вже 
визнання прав українського народу на свою хату, узнаї^ 
ням його могутньої волі, виявленої в ІУ^му Універсалі 
Центральної Ради 68 років томуі тільки Москва пішла 
шляхом підступу, бо не може допустити того, щоб 
позбутися України як колонії,об^єхтукевіддноїексшіуата^ 
ції в інтересах російської імперії. 

Таким же підсіупннм шляхом було приєднано Західні 
Українські землі до фіктивної УССР, окупантові потрібно 

було це для поширення своєї імперії, але сьогодні маємо 
факт об^днаного існування українського народу на 
українській землі. Незалежно від наших оцінок цей факт 
існує. Україна в біді і в муках єдина і соборна в к о м у н і с п ^ 
ному ярмі. Але за цим ярмом просвічують промені і 
прагнення отих січневих дат 1918 і 1919 років, справжньої 
волі н соборностн, коли це ярмо скинути. 

У свідомості українського народу ті січневі дати 
втілилися в незламну волю до самостійного життя. Ця 
воля українського народу виявлена 68 років тому, 
лишається непогаснмою, незламною. її ніхто не може 
вбити, хіба на деякий час припинити. І це вдається 
терористичній системі на деякий часі спинити потяг до 
волі українського народу. Відомо, що в 1930^х роках в 
Україні панувала жорстока сваволя карних сталінських 
органіві репресії, арешти, розстріли, розкуркулювання, 
великий голод, депортації в Сибір, нищення церков, чистки 
з уряловотіартійних органів за національний ухил ^ все 
це було спрямоване на знищення національного самовю^ 
явлення в роках Визвольної боротьби. Але ця ідея живе і 
діє серед українського народу. Цю ідею ^ волю до 
свободи, до державної незалежности — високо піднесли 
вояки Української Повстанської Армії. Українські свідомі 
вояки в Дивізії, в У Н Армії чи різних арміях та формаціях 
намагалися допомогти українському народові, і в цій 
боротьбі їм також просвічувала ідея вільної України. 

І ось тепер цей поліційний терор мас всі ознаки націс^ 
иадьного гноблення, що виразно появляється в 
переслідуванні української мови й культури. Отже, 
поряд з фізичним геноцидом посилюється і геноцид 
духовий, зокрема мовнонсультурний. Все свідчить 
про тс, що українців, як націю, московські самодержавн^ 
кн намагаються вбити. Це страшні і трагічні часи. . 
Намагаються вбити національну думку, в результаті чого 
багато культурних діячів виарештовано і засуджено тільки 
за те, що вони стали в обороні своєї мови й культури. їхня 
провина найчастіше полягає в тому, що вони боронять 
свою національну субстанцію. Ось недавно був опублшь 
ваннй новий таємний „валуевський укази кремлівських 
великодержавників, спрямований просто на знищення 
української школи. 

Продовження буде. . „u. f . л 

У 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
в справі виборів делегатів у Відділах 

УНСоюзу, які мають менше, як 
75 повноправних членів 

Згідно з постановами статуту Відділ, який має 
менше як 75 повноправних членів, тобто членів, яких 
вкладки у даному Відділі включають вкладки до 
Братського Фонду УНС, може об^днатися з іншим 
Відділом, який також має менше як 75 таких членів, 
щоб в такий спосіб набути право на спільне представ ̂  
ництво на Конвенції. Коли обидва так обЧднайі 
Відділи матимуть разом 75 членів, вони зможуть 
вибрати одного делегата. 

Відділи, які бажають об^днатися для спільного 
вибору делегата та його заступника, повинні винести 
на своїх зборах такі ухвали, а після договорення із 
собою, перевести вибори. 

Якщо ці два Відділи не договоряться інакше, то 
той Відділ, що має більше число членів, буде 
управнений вибрати делегата, а Відділ з меншим 
числом членів — заступника. 

Відділи, які договорилися про обЧднання з метою 
спільного вибору делегата та його заступника, 
повинні про це негайно повідомити на письмі 
Рекордовий Відділ Головної Канцелярії УНСоюзу, 
який вишле їм друки повновластей для виповнення. 

Для вможливлений спільного порозуміння між 
Відділами, які мають менше як 75 повноправних 
членів, подаємо внизу список цих Відділів з числом 
повноправних членів та прізвищами і адресами 
Відділових секретарів. 

ANNOUNCEMENT 
regarding elections of delegates 

in UNA Branches having less than 
75 voting members 

in accordance with the By^ws of the UNA a Branch 
having less than 75 voting members, that is, members 
whose dues to that Branch include contributions to the 
Fraternal Fund of the UNA, may unite with another 
Branch also having less than 75 voting members, for the 
purpose of electing a mutual representative at the 
Convention, if, when combined, the aggregate of the two 
Branches shall be no less than 75 voting members, they 
shall have the right to elect one delegate. 

Branches wishing to unite for the purpose of electing a 
delegate and an alternate, should each adopt a formal 
resolution at their meeting and after mutual agreement, 
should conduct an election. Unless otherwise agreed by 
the mutual consent of both Branches, the Branch having 
the greater number of members shall be entitled to elect 
the delegate and the Branch having the lesser number of 
members, the alternate. 

Both Branches, which have agreed to unite for the 
purpose Of electing a delegate and an alternate, should 
immediately notify in writing, the Recording Deparb 
ment of the UNA Home Office, which will send the 
proper credentials to each Branch. 

in order to facilitate mutual agreements between 
Branches which have less than 75 voting members, we 
have listed these Branches below, showing the totals of 
voting members and the names and addresses of the 
Branch Secretaries. 

Br. No. of Mem. Name and address of secretary 

George Polyniak, 1001 N. Shamokin 
St., Shamokin, Pa. 17872 
Monica Pesarchick, 539 E. 2nd St., Mt. 
CarmeU Pa. 17851 
Dr. Wasyl Weresh, 45 E. 7th St., New 
York, N.Y. 10003 
Walter Salak, 860 Davis Ave., P o ^ 
ville, Pa. 17901 . 
K. Ckilczenkowski, 8854 Calvert St., 
Philadelphia, Pa. 19152 
John Scileny.91 Penrod St., Johnstown, 
Pa. 15902 n 
Wolodvmyr Luchkan, 9 Fritz Rd., No. 
Colebrook, Conn. 06021 
Peter Lewkowicz. 2482 Sherwood Rd.. 
Всхіеу, Ohio 43209 
Roman Holiat, 5604 Fieldston Rd., 
Вгопх, N.Y. 10471 
John Baranvk, 176 Zoa Ave., Johnson 
City, N.Y. 1У790 
John Binkowski, 24 John St.. Derby, 
Conn. 06418 
Stephen Sczur, 83 Kcnway Dr., N. 
Huntington, Pa. 15642 
Katherine ProWe, 10 Margarita St., 
Toms River, N.J. 08757 
victor Balaban, 9135 Airline Dr., 
Houston, Теха5, 77037 
Olga Malischak, 53 High St. Korn 
Krest, Wilkes Barrc, Pa. 18702 
Roman Diakiw, 10 Anne St., M o u ^ 
taintop. Pa. 18707 
Michael Stock, 349 Chestnut St., St. 
Clair, Pa. 17970 
Sophie Orich, 666 Muskegon Ave., 
Calumet City, ill. 60409 
Bohdan Wowchyk, 5005 So. Kostner 
Ave., Chicago, Ш. 60632 
Marv Kowalchuk, 209 St. Casimir St., 
Rochester. N.Y. 14621 

Joseph Fallat, 134 Cottage St. Auburn, 
N^Y. 1302N2421 
Michael Lupichuk, 3909 Ellsworth 
Erie, Pa. 16509 
Doriss Eggcrs, 1030 Scott Ave. Jean^ 
nette. Pa. 15644 
Martin Sheska, 1857 ТгохеІІ St., Allen^ 
town. Pa. 18103 
Eugenia Cap, 458 School Lane, Soudep 
ton, Pa. 18964 
Stefan iwaseczko, 1330 Scott St., F t e ^ 
ing. Pa. 19607 
Oiga Trvpniak. 2342 E. 30th St., Lorain. 
Ohio 44055 
Peter Pvlypetz, 30 W. Summit St.. So. 
Had ley. Ma. 01075 
Marie Kowalewskv. 42 Jewett Pi., 
Utica, N.Y. 13501 
Mvron Kuzvk, Rt. і, Вох 246, Wisco^ 
sin Dells. Wise. 53965 
Basil Wasvlkiw, 7638 Elmwood Ave.. 
Philadelphia, Pa, 19153 
Andrew Smith, 561 Grier Ave., Eliza ̂  
bcth. N.J. 07202 
Peter Leshchyshyn, 3601 Culver Rd., 
Rochester. N.Y. 14622 
Lucy Pisarczyk, 2 Julie Dr.. Scvmour, 
Conn. 06483 
Carolina Kurach. 19 S. Dillon Dr., 
Titusville, Pa. 16354 
Dmytro Wasylyk. 168 Hillcrest Ave., 
Providence, R.1. 02909 
Bohdan Wereszczvnskv. 4358 Apple 
St.. Detroit, Mich. 482І0 
Marta Matla, 164 Poinsetua Ave., 
Monrovia, Cal. 91016 
Antin Lukianchuk,5504 Ballman Ave., 
Baltimore, Md. 21225 
Uljana Maruszczak. 7420 Robindalc. 
Dearborn Heights, Mich. 48127 
John Trojanowskv, 3 Cadet Circle, 
Lancaster. N.Y. 14086 
Paulo Prokopenko, 75 Kennedv Circle, 
Rochester, N.Y. 14609 
Peter Kochirka, 135 Angena Dr., Pitts^ 
burgh. Pa. 15205 
Nick Horbulyk, 1120 N.E. 179th Ave., 
Portland, Ore. 97230 
Mychailo iwanyckv. 7 Park St.. Paw^ 
tucket, R.l. 02860 , 

Rev. Juan Kovalchuk, 4304 Chandler 
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Dr., Brookhaven, Pa. 19015 
Olga Dudish, 435 W. Centre St., She^ 
andoah, Pa. 17976 
Wasyl Waligun, 54 Brooksidc St., 
Wilkcs.Barre, Pa. 18705 
Esther Cebak, 303 W. 54th Ave., 
Merrillville, ind. 46410 
Zenowia Towpasz, 16 Oak Hill Dr., 
Niantic, Conn. 06357 
Ulana Tyshynsky, 1603 E. Beverly Rd., 
Shorwood, Wise. 53211 
Wasyl Matkowsky, 69 Linden St., 
Fords, N.J. 08863 r 

Wasvl Wanshula, 2800 Forst Lane, 
Lansing, ill. 60438 
Nick Kowai, 4203 Longwood Ave., 
Parma, Ohio 44134 
Walter Zwirek, RD tfl, Вох 269.A., 
Scenery Hill, Pa. 15360 
Mychajlo Shumylo, 2421 Augustina, 
Warren, Mich. 48091 
Petro Babych, 3106 Rowland Ave. 
N.E., Canton, Ohio 44714 
Marilyn Gough, 4311 Cooper Rd., 
LowellvUie, Ohio 44436 
Michael Popowych, 32 Jackson St., 
Taunton, Mass. 02780 
A ^ a n d e r Bajla, 3234 Clat St., White. 
hall, Pa. 18052 
John Shcliga, RDtf 1. Вох 353. Ехроп, 
Pa. 15632 
Michael Glowa, 21 S. Sycamore St., 
Clifton Heights, Pa. 19018 
Alice Bervinchak, 635 Kimmel Rd., 
Orwingsburg, Pa. 17961 
Donald Smereka. 906 Morton Ave., 
Port vue. Pa. 15133 
Lvdia Kozak, 204 Hollister Ave., 
Rutherford, N.J. 07070^ 
Judv Lashinskv. Star Route. Smitlv 
milf. Pa. 16680^ 
Maria Soroka, 209 E. Palatine Rd.. 
Palatine, ill. 60067 
Stephen Kolodrub, 3801 Haupt St.. 
Easton. Pa. 18042 
Petro Pvtel. P.O. Вох 535, Twin Lakes, 
Wise. 53181 
John Senich, 2567 Mt. Everett Rd.. 
Hubbard. Ohio 44425 
Anton Lccholat. 1441 Benton. Lincoln. 
Nebr. 68521 
Miroslaw Markowvcz. 166 Bellcvue St., 
Elizabeth. N.J. 07202 

Anna Mandziuk, Alphano Rd.. Вох 
Я86. Great Meadows. N.J. 07838 
Marv valko, 43 Townvicw Dr.. Doyles^ 
town. Pa. 18901 
Paul Tetanich. 2406 17th Ave, AJtoona. 
Pa. 16601 
Marv S. Dickv, 22 Franklin St.. Ucka^ 
wanna, N.Y. U218 
Lvdia Huda, 19 Commonwealth Ave.. 
Pittsfield. Mass. 01201 
Anna Strot, 141 Furnace St., Allc^ 
town. Pa. 18102 
Anna Yaremko, 1035 66th Ave . Phito^ 
delphia. Pa. 19126 
Wolodvmvr Matvczak. 7157 S. Roc^ 
well St., Chicago, ill. 60629 
D. Fedorijczuk. 7614 Frontenac St., 
Philadelphia, Pa. 19111 
Marv Pelechaty, 3318 StickneN Ave.. 
Toledo. Ohio 43608 
Oksana Melnyk, 1000 Tahoe Terrace. 
Cincinnati, Ohio 45238 
John Welgan. 2021 Glencairn Ave. To 
ledo. Ohio 43614 
John Babvn. 350 Leon Ave., Perth Anv 
boy. N.J. 08861 
Wasvl Stefuryn. 211 Carverton Rd. 
Trucksville. Pa. 18708 
Michael Ostap. 3441 Bernicc Rd.. Lan 
sing, ill. 60438 
John Laba, 24 Cavalcade Blvd., War 
wick. R.l. 02889 
Marv Bcdnarczyk, 648 Massabcsic St. 
Manchester. N.H. 03103 
Louise Kiser, 3408 Glen Arbor. St 
Louis, Mo. 63125 
Bohdan Pidlusky, 8 Arbor Ave.. Top^ 
sham, Maine 04086 
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ІУате and address of secretary 

Anthony Kobvlanksi, 100 Caroline 
Ave., Morton, ill. 61550 
Yaroslaw Senyszyn, 314 Gray St., 
Herkimer, N.Y. 13350 
Eleanor Tutka, Г14 Lincoln St., Taylor, 
Pa. 18517 
Andrew Dempsey, 650 Ridge St., Peek^ 
skill, N.Y. 10566 
Mary Zewan, Genesee Gardens, Apt. 
134, Auburn, N.Y. 13021 
Olga Zuk, 3645 Corlear Ave., Вгопх, 
N.Y. 10463 
Ostap Wynnyk, 16 Pocono Ave., Y o ^ 
kers. N.Y. 10701 
Stefan Matlaga, 45 Mary St., Carteret, 
N.J. 07008 
O. Germaniuk, 96 Parkinson Ave.. 
Staten island, N.Y. 10305 
Ann Barankewicz, 47^3 Hollis Court 
Blvd., Flushing, N.Y. 11358 
Walter Kozak, 1882 Long Terrace, 
Union, N.J. 07083 
John Nazar, 206 East Ave., Horrfcll, 
N.Y. 14843 
Joseph Temnick 613 Dcvitt Ave., 
Campbell, Ohio 44405 
Jaroslaw Kryshtalowych, 3003 Center 
Drive, Parma, Ohio 44134 
Joseph Ercha, 68 County Way Ехі., 
Beverly, Mass. 01915 
Sophia Choma, 919 Summit, Collins^ 
villc, ill. 62234 
Bohdan Hromyk, 8784 W. Warren Dr., 
Lakewood, Colo. 80227 
Anna Sninsky, 242 Arnot St., St. Clair, 
Pa. 17970 
John Melnyk, 175 W. Andrus Rd., 
Northwood, Ohio 43619 
Michael Skerpon, 103 Bradford St., 
Sayre, Pa. 18840 
Janet Bardell, 544 Winter St., W o o ^ 
socket. R.L 02895 
W. Turczynowskyj, 19204 Champlain, 
Glenwood, ill. 60425 
Luba Sheremeta, 120 Cherry Lane, New 
Castle, Del. 19720 
lrene Pashesnik, 76 Gap Road, Coatcs^ 
ville, Pa. 19320 
Mykola Chujko. 2305 10th St., Rock. 
ford. il l. 61108 
Peter Hawrylciw, 23 Karen Drive, 
Ludlow, Mass. 01056 
Cyril Bezkorowajny, 389 R. Sweezv 
Ave., Riverhead, N.Y. 11901 
Merle Holowecky, Вох 113, Houtzdale, 
Pa. 16651 
Wasvl Macuk, Rt. 4, Вох 61, Berlin, 
Md. 21811 
Peter Sumvk. 170 Riverside Ave.. Fu^ 
ton, N.Y. І3069 
Bohdan Hryshchvshvn, 701 Tralee Dr., 
Bethel Park. Pa.^5102 
Helen Szlilier, RD 2, Вох 2682, Potts. 
ville, Pa. 17901 
Helene Sencdiak, 3137 Kingston Lane, 
Youngstown, Ohio 44511 
Petro Palka. 250 Whit jn St., Jersey 
City, N.J. 07304 
Walter Rublowsky,t1435 Academy St., 
Scranton, Pa. 18504 
Katherine Lukacz, 835 N. Pcnna Ave., 
Wilkes Barrc, Pa. 18705 
Marv Wasyluka, 2599 Lvnch Ave., Gra^ 
nite City, ill. 62040 
Pauline Balutianski, 154 Hopkins Ave.. 
Jersey City, N.J. 07306 
Dmitri Muszastv, 1213 Stanhope St., 
Bethlehem, Pa. І8017 
Bob Hussar. 108 E. Main St., Phclps, 
N.Y. 14532 
Mychajlo Choma, 1420 Elmtree St. 
Baltimore, Md. 21226 
vera Napora, 3926 Brooklyn Ave., 
Cleveland, Ohio 44109 
Olga Tatarvnw, 561 River Road, Rafv 
way, N.J. 07065 
Peter Lobur, 2601 Chestnut St.. New 
Kensington, Pa. 15068 
Rebecca Sclcstok, Вох 74, Hastings, 
Pa. 16646 
Stephen Svdorowicz, 35 Salem St., Bu^ 
falo. N.Y.^4220 
Andrew Zakala, 534 Commonwealth, 
Jackson. Mich. 49202 
Wasyl Lcschuk. 5290 Applewood Dr.. 
Rushing, Mich. 48433 
Marv Hnatvk, 3359 Elmwood Ave.. 
Kcnmorc, N.Y. 14217 
Anna Zujko. 846 Washington Ave.. 
Linden, N.J. 07036 
Theodor Gosko. 17765 W. lthaca Rd.. 
Brant. Mich. 48614 
Michael Fedirko, 216 Cherry St., 
Jessup, Pa. 18434 
Julia Sharvk, 1446 Frances Lane, Pla i^ 
field, N.J.^7062 
Anna Zazworskv, Star Route, Smitlb 
mill, Pa. 16680 
Nicholas Welych. 512 Nottingham Rd., 
Syracuse. N.Y. 13210 
Stephen Sayuk. 161 W. 16th St., Norb 
hampton. Pa. 18067 
John Hook, 231 W. Church St., Nant^ 
coke, Pa. 18634 
Andrew Kcybida, 19 Rutgers St.. 
Maplcwood, N.J. 07040 
Michael Bilvk. P.O. Вох 13, Baschor, 
Kans. 66007 
John Babiak. 874 N 23rd St., Philadc^ 
phia. Pa. 19130 
Bohdan Kowcz. 4513 Spokane Ave., 
Cleveland. Ohio 44109 
Jerrv Martvniuk, 41 Top Notch Rd.. 
Little Falls, N.Y. 13365 
Nicholas Semeniuk, 441 Carmel Rd.. 
Millville, N.J. 08832 
Kasmcr Mazepa, 70 La Grange St.. 
Rantan. N.J. 08869 
Marcie Boberskv. 801 Warren St.. Bc^ 
wick. Pa. 18603 
Stefania Bohanck, 3324 Torrington 
Ave , Parma. Ohio 44134 
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Name and address of secretary 

Olga Pishko, 344 Helen Ave., Monessen, 
Pa. 15062 
Mychajlo Luciw, 1009 Melrose Ave., 
Melrose Park, Pa. 19126 
Eugen Makar, 1098 Sunny Slope Dr., 
Mountainside, N.J. 0Ш2 
Elizabeth Pogoda, 22 Jcanette St.. Ca^ 
teret, N J . 07008 
Mary Sweryda, 90 Karlan Dr.. Roches^ 
ter, N.Y. 14617 
Thomas Finiw, 211 Hope St.. Gle^ 
brook, Conn. 06906 
Myron Wijtelc, 4423 S. 46th St.. Omaha. 
Nebr. 68 i l l 
Semen Hasiak, 530 Kentucky St.. St. 
Joseph, Mo. 64504 
Oleksa Prodywus, 2445 S. 16th St., 
Omaha, Nebr. 68108 
Myroslava Futey. 8619 Whippoorwill 
Lane, Parma, Ohio 44134 
Fedir Petryk, 1800 Grieb Ave., Levit. 
town. Pa. 19055 
Paul Krepicz, RD 2. Вох 131. Slating. 
ton. Pa. 18080 
Wasyl Gina, 235 Bellcvue Rd.. New 
Haven, Conn. 06511 
Jaroslawa Williams, 3706 Connecticut. 
St. Louis, Mo. 63116 
Waneta Gwiazda, W. 13998 Countv 
Line Dr., Thorp, Wise. 54771 
Mrs. O. Michalcnko. 5095 Bav St. N.E. 
312, St. Petersburg, Fla. 33703 
Katherine Panchesine, 812 Washington 
Ave., Woodbine, N.J. 08270 
Stephen Kowalchuk, 855 N. Park Ave, 
Apopka, Fla. 32703 
Barbara Boyd, 322 Malonc Ave.. Port 
Charlotte, Fla. 33952 
Kathryn Harbcst, 58 N. Nice St., F r ac^ 
ville. Pa. 17931 
Michael Chomvn, RD Я2, Вох 315^. 
Lehighton, Pa. 18235 
Peter Bugryn, 65 Aleхander St.. Bristol. 
Conn. 060 Г0 
Michael Romanyk, 404 N. Central Ave., 
Ramsey, N.J. 07̂ 146 
Stephanie Lisowycz, 139 S. Plum Grove 
Rd., Palatine, ill. 60067 
Michael Puklich, P.O. Вох 018, B̂  
marck, N.D. 58501 
Stephan Chorney. 22 Arrowsmith Ave. 
Toronto, Ont. Canada M6M 2W7 
Maria Netchay, P.O. Вох 569. Bcan^ 
ville, Ont. Canada LOR ІB0 
Harry Zywer. 1131 lroquois St W.. 
Moose Jaw, Sask. Canada S6H 5C1 
very Rev. Myron Stasiw, 18 Leeds St. 
Toronto, Ont. Canada M6G 1N7 
Genet Boland, 906 Throop St., D u ^ 
more. Pa. 18512 
Emilia Smal, P.O. Вох 183, Thorold. 
Ont. Canada L2Y 3Y9 
Marv Fcra, 448 Burroughs Ter.. Union. 
N.J.^7083 
Onufrij Korpan. 149 CNeil St., C l ^ 
tham, Ont, Canada N7M 3A4 
Katherine Onufryk, 30 Glendale Ave. 
N., Hamilton, Ont. Canada L8L 7J3 
llko Cvbnwskv, 3313 Ellis Way, Louis^ 
ville. Ky. 40220 
lwanna Melnyk. 480 Delorainc Ave.. 
Toronto, Ont. Canada M5M 2B8 
Erna Kudcrewko. 171 Broad St. N.. Re^ 
Rina. Sask. Canada 
Witalij Trvpupenko. 6617 N. 4th St., 
Philadelphia, Pa. 19126 
Roman Smook. 2054 W. Chicago Ave., 
Chicago, ill. 60622 
Jaroslaw Humeniuk. 33 Linstedt St. 
Sault Ste Marie. Ont. Canada P6B 3H8 
Margaret Gala. 81714 4th St. N.. Kc^ 
nora, Ont. Canada P9N 2N6 
Marv Wroblewskv. 921 Walnut St., 
Frcciand. Pa. 18224 
Jennie Zawvrucha, 77 Higbic Lane. W 
lslip. Li . . N.Y. 11795 
Walter Bodnar. P.O. Вох 215 W. Rcdd^ 
ing. Conn. 06896 
Katherine Sargent, 2330 Park Ave . 
Easton. Pa. 18042 
John Procyk, 178 Rhcaume West. 
Royun. Que.. Canada 39Х 2W8 
John Foluscwych, 1U5 Carter Ave., 
Kirkland Lake, Ont. Canada P2N 1Z6 
Mykola Berczuk. 40 Hewko St., St. Ca^ 
tharincs, Ont. Canada L2N 2E3 
Olcna Hcntisz, 3U82 36th St., Astoria, 
N.Y. 1П06 
Bohdan Lawryniw, 404 Birch St South. 
Timmins, Ont. Canada P4N 2Bb 
Hala Kilar, 304 E 5th St. Apt 2 B.. 
New York. N.Y. 10003 
Olga Kalynovvch. 24JS Evergreen Ct.. 
Mountainside. N.J. 07092 
Mr. M. Groch, 19 Oak Court. Wetland. 
Ont. Canada L3C 4Y1 
Joseph Farcnech, 77 Graham St S 
Hamilton. Ont Canada L8K 2 M . 
Eugene КогоИ, 2090 Devonshire Court, 
Windsor. Ont. Canada N8Y 1 P9 
Petro Krutvholowa. 21 Alice St.. Branb 
ford. Ont. Canada N3R 1Y1 
Tcodor Lalka. 118 Seminole St., Johns^ 
town. Pa 15904 
Peter Samitz. 7720 LundYs Lane, HW 
20 W , Niagara Falls. Ont. Canada L2H 
1НІ 
John Lcnyk, 1080 98th St.. Apt. 6. Bay 
Harbor island, Miamia. Па. 33154 
ГЗапа Manylo. 10 Tobermory Dr. Apt. 
1105, Downsview, Toronto, Ont. M3N 
2Y5 
Michael Manak, 327 Fairview Ave., 
Hudson. NY. 12534 
Bohdan Piszak. Delaware Ave., НІКЬ 
son, N Y 12534 
Jaroslav. Hrcvhka. 339 W. Girard Ave., 
Philadelphia. Pa. 19123 
Jaroslawa Spolsky, 1054 Eastlawn Ave., 
Sarnia. Ont Canada N7S 1Х6 

ґЯткінчтннянясто.41 j j 
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П Р О Т О К О Л 
РІЧНИХ НАРАД ГОЛОВНОГО УРЯДУ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ, ЩО ВІДБУЛИСЯ НА СОЮЗІВЦІ 
В ДНЯХ ВІД 4.го ДО 9.го ЧЕРВНЯ 1985 РОКУ 

7̂̂  
Звіт головного організатора 

Степана Гавриша 

І 

С Продовження ^ 

Таблиця ч. 5 

говористь про 68 союзовців — відділових у р я д о в и ^ 
ескретарів, які в ювілейному році придбали від 5 до 9 нових 
членів і тим самим стали членами „Клюбу Відданих 
0010308^8^ . До згаданого Клюбу увійшов головний 
контролер д ^ Нестор Олесннцький, придбавши п1ять 
членів. Почесний член головного Уряду та бувша засту^ 
ниця головного предсідника і роки 195CM958J Ґеновефа 
Жеребняк рівнож стала членом згаданого Клюбу. Разом 
члени того Клюбу збагатили Союз на 434 нових членів. 

Таблиця ч. 6 

говорить про 74 союзових Відділів Америки й Канади, 
які у ювілейному році придбали по 10 і більше нових 
членів. Між тими відділами є лише один, 231чі, який 
здобув більше чим сотню членів. Заслуга у тому головного 
радного Василя Пастушка. Разом ті Відділи придбали 
1.392 члени. 

Таблиця ч. 7 

інформує про 27 місцевостей Америки й Канади, які є 
осідком Окружних Комітетів Союзу. Та таблиця чітко 
інформує хто очолює згадані Округи.З Окружними 
Комітетами, чи радше їхніми головами, Організаційний 
Відділ є в постійному контакті. Кожного місяця голови 
одержують звідомлення про організаційну працю поод^ 
ноких Відділів, приналежних до їхніх Округ. Голови с 
вчасно інформовані про нові акції чи плянн Органпацііь 
ного Відділу. Всі наради в Округах відбуваються за пoпe^ 
реднім договоренням із головами. Також кожного року 
відбувається спеціяльна конференція голів для обговоре^ 
ня загальних справ Округ, як також Союзу. На думку 
звітодавця. Округи є важливим фактором у союзовін 
системі й тому треба шанувати працю голів, які, як 
союзові патріоти, віддають свій час установі. 

Таблиця ч. 8 

віддзеркалює загальну працю Округ Америки й Kaнa^ 
ди. Дані цієї таблиці інформують скільки поодинокі 
Округи об ,єднують Відділів, скільки Округи придбали 
нових членів на протязі звітового часу та на яку суму члени 
даної Округи чи провінції були забезпечені. Та таблиця 
віддзеркалює працю у поодиноких стейтах Америки та 
провіднціях Канади. Згідно з даними таблиці, то по 
традиції під оглядом організаційним перід веде стейт 
Пенсильвенія, колиска народження „Батька Союзу11. 
Стейт обЧднує 6 Округ, які повинні були придбати в 
ювілейному році 700 нових членів, а придбали 679 членів, 
забезпечених на загальну суму 2.434.500 долярів. Стейт 
Ню Йорк обЧднус 5 Округ, квота яких виносила 620 
членів, а придбали 374 члени, забезпечені на суму 1.104.500 
долярів. Стейтова Округа Чикагівська в стейті Іллиной 
обЧднує 32 Відділи квота яких виносила 310 членів, а 
придбали 167 членів, забезпечених на 646.500 долярів. 
Чотири Округи Канади у своїх провінціях об^днують 53 
Відділи, які повинні були придбати 400 членів. Придбано 
262 члени, забезпечені на 1.424.000 долярів. 

Таблиця ч. 9 

Як уже сказано на вступі звіту організаційну квоту в 
ювілейному році встановлено на 4.000 нових членів. Квоту 
ту розподілено на Округи у відношенні до числа oб1cднa^ 
них Відділів і таблиця 9 інформує, яка була квота 
поодиноких Округ і йк^ідсотково квоти були виконані. На 
28 Округ було лише^ вісім С1983 року було n^TbJ, які 
виконали свої квоти на 100 й більше відсотків. ГГять Округ 
виконали квоти на 75 до 90 відсотків, а 15 Округ виконали 
свої квоти нише 75 відсотків. 

Повідомлення... Announcement. 
іЗакінчення зі епюр. Jj 

Вг. No. of Mem. Name and address of secretary 

N 

485 10 Dr. N.S. Czartorysky, 200 E. 5th St. 
Apt. 4B, New York, N.Y. 10003 

486 42 Mykola Kis. 476 Maple A v c . San 
Bruno, Cal. 94066 

487 49 Mykola Denysiuk. K7 W Winifred St.. 
St. Paul, Minn 55107 

488 40 Аіехапсіег Lmewych. 1668 W Car r^ 
bell. Рпоепіх. Ariz. 85015 

490 62 Helena Chornomaz. 1213 Ronv Road, 
Union. N.J. 07083 

491 6 Andrew Avramenko. 227 Lynview Crcs. 
S.E., Calgary. Alta. Canada T2C ІТ8 

492 51 Mary Sirsky, 1268 Morrison Dr.. O^ 
tawa. Ont. Canada K2H 7L5 

494 6 Peter Prociuk. 90 Rizzuto Bay. Winn^ 
peg. Man. Canada R2C 3Y8 

496 18 Michael Kihiczak. Rt 4. Вох 282. W 
shon. Wa. 98070 

497 43 Michael Nakonechny. 13224 101st St.. 
Edmonton. Alta Canada T5E 4G2 

498 31 АІех Karpinsky. 3134 E. 45th Avc. 
vancouvcr. B.C., Canada Y5R ЗЕІ 

500 24 John Pawluk. 920 Canncll Rd S.W., 
Calgary, Alta Canada T2W 1 14 

501 3 Eustachy Kruc, 6 N W 8th St . C his 
holm, Minn. 55719 

502 34 Dan Marciniuk. 3506 Parksale R , 
Saskatoon. Sask. Canada S7H 4W4 

503 33 Teodor Wojtiw. J3324 110 A Avc.. Ed^ 
monton, Alta. Canada T5M 2M7 

504 16 Eugene Barna, 4 Smith Avc . Lcam^ng^ 
ton, Ont. Canada N8H ІОІ 

505 16 Bernard Korchinski, 6 Han ley Сгсчс, 
Regina, Sask. Canada S4R 5A7 

506 18 Paul Masney, 283 Alma St , Amherst^ 
burg, Ont. Canada N9Y 1A6 

Коли проаналізувати виконання зазначених на таблиці 
квот, то с цікавим те, що великі мстрополітальні Округи 
Сза вийнятком Філадельфії^ є далекі від виконання своїх 
квот на 100 відсотків, натомість малі Округи побивають 
рекорди і стають чемпіонами. Прикладом цього може 
послужити Округа Монтреалю у Канаді, яка обЧинує 
тільки 7 Відділів, але квоту виконала на 153 відсотки і тим 
самим зайняла перше місце. Округи Пассейк із 5 Відділами 
і Вілкес Берре із 8 Відділами виконала свої квоти на 130 
відсотків. Округа Вунсакету Ровд Айленді 1982 року мала 
виконану квоту на 132 відсотки, 1983 року на 136 відсотків, 
а 1984 року виконала квоту на 124 відсотки. Не можна 
поминути Округи Твердого Вугілля ^ Шамокіну, яка від 
років здобуває рекорди, виконуючи квоту на 100 і більше 
відсотків. Спеціяльне признання належиться Філадел^ 
фійській Окрузі за придбання найбільшого числа нових 
членів, а саме 390, а квота передбачана придбання 370 
членів. Признання цій Окрузі належиться і за це, що вже 2 ^ 
ий раз є чемпіоном поміж усіма Округами, здобуваючи 
найбільше число нових членів. 

Головам Округ, які виконали свої квоти на 100 і більше 
відсотків, а тої Теклі Мороз, Іванові Хомкові, Василеві 
Стефуринові, Леонові Гардінгу і Олексі Ходоліеві, ролові 
ByHcaKeTyJ Тимкові Бутрієві, Петрові Тарнавсьісому проф. 
Миколі Мартинюкові й Богданові Ясінському вилсовлюю 
щиру подяку за жертвенну працю. Подяка п^тьом 
Округам, які під час року не втратили членів, а закінчили 
календарний рік з прибутком. Також подяка головам 
Округ, які виконали свої квоти понад 75 відсотків. 

Таблиця ч. 10 
т На вступі звіту сказано, що почавши від січня ювілсЙ^ 

ногс року, ведено акцію, щоби не було ні одного Відділу, 
який на протязі 12 місяців не придбав би бодай одного 
члена. На жаль, на 28 активних Округ лише дві, а саме 
Монтреаль із головою Теклею Мороз і Пассейк і головою 
Іваном Хомком, виконали це завданняг всі Відділи цих 
двох Округ мали придбаних членів. 

Таблиця ч. 11 

говорить про те, за яким ключем були відзначені 
почесними плякетами Округи за найкраще виконання 
своїх квот та придбання найбільшого числа нових членів^ 

У цій таблиці також є згадка про Округи, які одержали 
плякети за працю всіх Відділів. 

Таблиця ч. 12 
Таблиця ч. 13 
Таблиця ч. 14 

повищі таблиці інформують про грошеві бонуси, які 
були виплачені Окружним Комітетам за придбання нових 
членів, забезпечених життьовими грамотами. Бонуси 
виплачено Округам за ключемі за виконання квоти на 100 й 
більше відсотків за кожного члена забезпеченого ж и ^ 
тьовим забезпеченням, по 3.00 долярщ за виконання квоти 
75 до 99 відсотків виплачено по 2.00 доляри, а ті Округи, які 
виконали квоти нищс 75 відсотків, одержали бонуси по 
1.00 долярови. 

Таблиця число 12 інформує, що у звітовому часі було 8 
Округ, які мали виконані квоти на 100 й більше відсотків і 
їм виплачено на^загальну суму 1.440.00 долярів. Таблиця 
число 13 інформує, що п^ть Округ виконали квоти на 7 5 ^ 
відсотків і для них виплачено бонуси на суму 574.00 
доляри, а таблиця число 14 подає 15 Округ, з виконанням 
квоти менше чим 75 відсотків і для них виплачено бонуси 
на суму 686.00 долярів. Разом у звітовому році виплачено 
для Округ 2.700 долярів. 

Таблиця ч. 15 

Ця таблиця присвячена нашим союзовим „зіркам^, 
себто трьом відділовим секретаркам, які у звітовому часі 
придбали найбільше число нових членів, або забезпечили 

Чювих членів на найвищу суму забезпечення. 
В звітовому часі ..зіркою^ число один стала чи не 

наймолодша секретарка 269 Відділу Христина Фyra^ 
Ґербеги, придбавши 39 нових членів . Друге мсіце з 
найбільшим числом нових членів і перше за найвищу суму 
одержала наша невтомна і заслужена секретарка 25 
Відділу Квітка Стецюк. придбавши 35 членів. Слід 
згадати, що Квітха Стецюк від років усе є у тій щасливій 
„трійці^, як не на першому то на другому місці. За 
..добрих^ часів вона приєднувала річно по 5СК70 нових 
членів. Третє місце з придбаннцям 33 члени зайняла 
секретарка 434 Відділу в Монтреалі, Олександра Д о л ^ 
ницька. За віддану працю наші „зірки11 одержали відповід^ 
ні нагороди та почесні плякети. Всім їх висловлюю щиру 
подяку за жертвенну працю для розбудови нашого Союзу. 

Таблиця ч. 16 

У цій таблиці подаємо вік відділових секретарів 
Америки й Канади. Згідно з тими даними, в Союзі є 
найбільше секретарів у старшому віці. Молодих є н а ^ 
менше, лише 23 у віці до 40 року життя, а від 41 ^ о го 50^о 
років життя маємо 80. У віці між 5NHM І 6 5 ^ М роком 
життя, як уже сказано, є найбільше, бо аж 242, а у віці понад 
65 років є 85 секретарів. Прочитавши цей звіт дехто скаже, 
що прийшла пора „відмолодити^ Союз, себто відпустити 
на заслужений відпочинок старших віком секретарів, а на 
їхнє місце вибрати молодиших. Думка добра, але житьовс 
практика каже, що іншого старші секретарі мають 
довголітній досвід, мають вільний час. тоді коли секретарі 
молодого віку в більшості є професіоналісти і не можуть 
віддати багато часу Союзові. С побажаним, щоби 
заступники секретарів були у молодому віці, які у 
відповідний час можуть зайняти звільнене місце. Ccкpe^ 
раті в Союзі сповняють дуже важливу ділянку праці, воние 
остоєю нашої установи. Всім їм щира подяка за їхню 
працю 

Таблиця ч. 17 

Таблиця число 17 є найкращим показником — аналізою 
цілорічної праці Відділів УНСоюзу. Приглянувшись цій 
таблиці, бачимо у першій колюмні, що в ювілейному році, 
як уже була раніше згадка, 131 секретар, а тим самим і 
Відділ не придбали ні одного члена. Чи можна було 
виконати загальну організаційну квоту, коли майже одна 
третя всіх Відділів не дбала про ріст Союзу? Не може бути 
оправдання, щоби на протязі 12 місяців не можна 
придбати одного члена. 

Таблиця ч. 18 

У цій таблиці згадуємо про „Клюб Заслужених Сокь 
зовцівп, тобто тих, які на протязі року приєднують по 25 до 
49 нових членів. Це є один із найстарших союзових 
клюбів, який був заложений 1961 року. Ініціатором 
покликання до життя такого Клюбу був д ^ Юрослав 
Падох, тодішний головний секретар УНСоюзу. Ocнoв^ 
ників Клюбу було 56 союзовців із різних Відділів Америки 
й Канади. Тепер, по 24 роках існування Клюбу, залишився 
тільки один його основноположник — звітодавець. А 23 
роки членства задержала в Клюбі наша невтомна „зіркап 

чемпіонка, секретарка 25 Відділу Квітка Стецюк. За 
віддану працю висловлюю признання та гратуляції пані 
Квітці. 

У звітовому році перший раз стали членами цього 
престижевого Клюбу Віра Баніт, секретарка 473 Відділу в 
Монтреалі, і Маргарста Гентош, секретарка 305 Відділу в 
Делено, Пенсильвенія. Щиро вітаємо нових членів цього 
заслуженого Клюбу, а згідно із традицією нові члени 
Клюбу одержуть почесні плякети. 

Таблиця ч. 19 

Ця таблиця говорить нам про те, скільки нових членів 
здобули для УНСуоюзу члени „Клюбу Заслужених 
Союзовцівл по роках за останніх 5 років. Також та таблиця 
показує відсоток їхніх здобутків у загльному числі нових 
членів. Не можана не згадати, що число нових членів, 
здобутих членами Клюбу, з кожним роком меншає. 

Таблиця ч. 20 

Ця таблиця чітко інформує скільки члени Головного 
Уряду своєю організаційною працею причинилися до 
виконання квоти в ювілейному році. Згідно з поданими 
цифрами даними, 19 головних урядовців у звітовому році 
збагатили Союз на 375 нових членів. Коли взяти під увагу, 
що у тому часі придбано загально 2.190 нових членів, то 
майже одну шосту їз цььюго придбали члени Головного 
Уряду. 

К А Н А Д А 

Таблиця ч. 21 
Таблиця ч. 22 

^ Таблиця ч. 23 
Подані три таблиці наглядно говорять про загальну 

працю чотирьох канадських Округ, та 57 Відділів. 
Таблиця число 21 інформує про це, що канадські Відділи на 
протязі 12 місяців ювілейного року придбали 265 нових 
членів, забезпечених на загальну суму 1.426.000 долярів. 
До найкращих місяців належить січень, коли придбано 44 
члени, забезпечені на 307.000 долярів. До „нeщacливих^^ 
місяців належить серпень, коли, як на сміх, від 53 Відділів 
одержано три члени. 

Коли згадую про 57 Відділ Канади, то слід додати, що 4 
Відділи із них належать до Дітройської Округи, які є в 
Віндзорі й околиці. На жаль, секретарі всіх Відділів 
придбали лише одного члена в цілому Божому році. 

У таблиці 22 подаємо інформації про це, як працювали 
поодинокі Округи під час року. Перше місце зайняла 
найменша Округа Монтреаль, яка обЧднує лише 7 
Відділів, але які придбали 92 нових членів. Округу очолює 
головна радна Текля Мороз. Слід тут додати, що на 7 
Відділів є лише один секретар мужчина, а решта все наше 
славне жіноцтво й мабуть цьому треба завдячувати ті 
поважні успіхи. 

Друге місце зайняла Торонтонська Округа, яка о б с н у є 
22 Відділи, а разом вони придбали 89 членів. Округу 
очолює Василь Шаран. Ніяґарська Округа, яку очолює 
адв. Богдан Долішний, обЧщнуе 10 Відділів, які придбали 
66 членів. Відділи Західньої Канади — Вінніпег очолює 
голова Контрольної комісії мгр. Іван Геврик. Округа та 
нараховує 14 Відділів, які придбали 17 членів. 

Таблиця число 23 служить для порівняння організаці^ 
них здобутків канадських Округ, а тим самим й Відділів, за 
останніх 5 років. На підставі циферних даних звітовий рік 
для Канади був одним з більш успішних за останніх три 
роки, як під оглядом придбання членів, так і суми 
забезпечення. Перший раз за п1ять років сума зaбeзпe^ 
чення перейшла 1.000.000 долярів. За успіхи належиться 
признання всім, які збагатили Союз новими членами, для 
Округи Монтреальської таки найбільше признання. 

АКЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ В ЗВІТОВОМУ 
ЧАСІ 

1. ВИШКІЛЬНА АКЦІЯ ^ секретарські курси.^ у 
звітовому часі 24чо березня відбуто одноденній курс 
Округи Рочестер, у якому взяло участь понад 20 
союзовців. Доповідачами під час курсу були головний 
секретар Володимир Сохан і звітодавець. 

У днях від 17 до 22^о червня відбувся на Союзівці 
Д Е В ^ Т И Й ЦЕНТРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРСЬКО.ОР. 
ГАНІЗАЦІЙНІЙ КУРС. В курсі взяло участь 40 курсан. 
тів з Америки й Канади, для яких виголошено 27 лекцій в 
українській і англійській мовах. Доповідали під час курсу 
Володимир Сохан, головний секретар, Уляна Дячук, 
головний касир, звітодавець, а також г і с т ь ^ е к т о р , 
фахівець забезпечення в комерційних компаніях, мгр. Ігор 
Гронь. Тут треба згадати, що учасники курсу від червня до 
кінця грудня придбали біля 400 нових членів, що доказує 
потрібним відбувати такі курси. 

2 КОНФЕРЕНЦІЯ ГОЛІВ. Дсвята із черги Конферен. 
ція голів відбулася на Союзівці в суботу і неділю, 2^о і З^о 
червня, під час якої були заступлені 24 Округи. Д о п о в ц ^ 
ами під час зустрічі бул^ д ^ Мирон Куропась, засту^ 

ник головного предсідника, Володимир Сохан, головний 
секретар, Уляна Дячук, головний касир, і звітодавець. Під 
час розвагової частини вечером виступав гуморист Степан 
Магмет. 
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Вступивши в ювілейний рік Союзу, ведено інтенсивну 
акцію, щоби всі Округи Союзові громади святочно 
вшанували світлий ювілей. Заклик цей Союзові Округи 
прийняли серйозно, про що свідчить це, що майже всі 
Округи влаштували бенкети, концерти або святочні 
сходини для відзначення ювілею. Звітодавець був учасн^ 
ком бенкетів у чотирьох Округах, де виступав із привітом, 
а самеї Джерзі Ситі, Філядельфія, Лігай Всллі і Ню Йорк. 

4. ВІДЗНАЧЕННЯ СЕКРЕТАРІВ У ЮВІЛЕЙНОМУ 
РОЦІ. Екзекутивний Комітет схвалив, щоби секретарів, 
які виконували свої обов^зки 25 й більше років, ВЩІК^ 
чити в ювілейному році спеціяльними почесними плякет^ 
ми. Плякети приготовано й роздано під час святочних вцу 
значень ювілею чи іншоїнагоди.Тут слід згадати, що в юв^ 
лейному році почесними плякетами нагороджено всіх членів 
Головного Уряду, як також і почесних членів Головного 
Уряду. 

5. ЗБОРИ ОКРУЖНИХ КОМІТЕТІВ. Згідно з правил^ 
ником Окружних Комітетів, Округи відбувають два рази в 
році наради, які є координовані Організаційним Відділом. 
В звітовому часі відбуто річні збори з вибором членів 
Управ у 25 — Округах та Організаційні наради під час 
осінних місяців у ?.4^х Округах. Згадані наради є 
одинокою нагодою зустрічі членів Головного Уряду — 
Екзекутиви з в ідд іловими урядовцями та ширшим 
громадянством. Звітодавець був учасником 6 разів під час 
річних нарад і 6 разів під час організаційних нарад. 

6. ВИСВІТЛЕННЯ ФІЛЬМУ ,ЗА СТЕРНОМ Д О Л Г . І с 
торичний Союзовий фільм продукції Славка Новицького 
„За стерном долГ став дуже популярним і тому союзові 
громади — Округи позичають його в Союзі. Час від часу 
звітодавець, бувши учасником нарад чи іншої зустрічі, 
висвітлює фільм. У звітовому часі висвітлив фільм у 

громадахі Гартфорд, Рсдінг, Бетлегем, Вилимантик, 
Колчестер, Вайнеланд, Честер.Трентон, і Вунсакет. Фільм 
с історичної ваги і тому всі українські громади повинні 
його оглянути, а головно молодь. 

7. РАДІЄВА РЕКЛЯМА. До компетицій Організаційно. 
го Відділу належить приготування пропаґандивних 
матеріалів для оголошень у наших українських радісн 
програмах, які передасться на 18 радіостанціях Америки й 
Канади. Також кожного року ці радіостанції передають від 
Союзу святочні побажання під час різдвяних і великодніх 
свят. 

8. СОЮЗОВА ТРИБУНА. Від багатьох років УНСоюз 
публікував у своєму органі „Свобода^ окрему „Трибуну^ 
У Н С о ю з у м , яка містила цікаві матеряли , що були 
інформативними про кляси забезпечення, та давали фахові 
поради, як„продааитип . союзовий „товари. Цікава була1 

„Трибуна^ і тим, що головні урядовці посилали різні 
матеріяли із терену про відбуті союзові імпрези, чи 
вшанування когось і заслужених союзовців. 

У звітовому часі звітодавець з нагоди 90^річчя Союзу 
плянував видання трьох спеціальних чисел „Трибуни^ 
присвяченихг канадським справам, справам почесних 
членів Головного Уряду УНС та жіночих справ. Членам 
тих секцій вислано листи з проханням присилати мaтepiя^ 
ли. На жаль, крім почесних членів ніхто матеріалів не 
прислав і тому була видана лише „Трибуна Почесних 
Членів УНСоюзу^, з поміщенням спеціяльної фотографії. 

У загальному в звітовому році видано 10 чисел „Coюзo^ 
вої Трибуни^ з різноманітною тематикою. Матеріяли до 
, ,Трибуним н а д і с л а л а інж. Степан Куропась, Марія 
Чучман, д ^ Анна Чопик, Марія Душник і Олена О л е ^ 
Скат. Усім їм висловлюю щиру подяку. 
9. СПРАВИ СОЮЗОВИХ ОРГАНІЗАТОРІВ. Найбіль. 

шою проблемою братських союзів під сучасну пору є брак 
професійних організаторів. Наш Союз під тим оглядом не 
мас щастя, щоби знайти відповідних осіб — союзових 
патріотів, які могли би посвятитися союзовій праці. На 
жаль, нема таких відданих союзовців, які були „союзові 
ветерани^ сл.пам^ті Володимир Гірняк, Богдан Зррич, 
Іван ОдежинськиЙ, а відтак області організатори Василь 
Дідюк, Євген Репета, Василь Оріховський, Богдан 
Дейчаківський. Крім тих професійних організаторів, які 
приєднували сотні членів кожного року, були десятки 
постійних організаторів, які працювали із посвятою та 
патріотизмом для розбудови Союзу. На жаль, цей час за 
нами, тепер є інші обставини, а до того є труднощі 
„продати^ союзовий „товари. 

В звітовому році на пості обласної організаторки 
працювала Леся Орлян, яка почала працю 1 липня 1983 
року. Звільнена із праці 15^о червня 1984 року. Також у 
лютому прийнято на працю Зенона Федорія з Торонта, 
Канада. Пробний час був три місяці і по упливі того часу 
він був звільнений. Були інші кандидати, які бажали 
працювати, але вимагали праці канцелярійної, а не 
працювати в терені. 

За організаторами Союз пошукує весь час. є оголоше^ 
ня в „СвободГ і „У. Тижневику^. Крім того, головний 
предсідник д ^ Іван Флис переговорює з професійними 
організаторами чужинцями, які. набравши практики у 
комерційних чи братських союзав інших етнічних груп, 
можуть бути нам помічними. 

Не мавши організаторів в Америці й Канаді, треба було 
звернути всю увагу на Округи і відділових секретарів, які 
ще довго — довго будуть стрижнем Союзу. Тому моя 
щира подяка за віддану працю всім секретарям, які мали 
придбаних нових членів в звітовому році. 

Я згадував уже в цьому звіті про деяких голів Округ і 
яисловив їм подяку за їхню працю. Моя щира подяка усім 
головам за співпрацю,яка про^стаїшіЛз^ужнійагмосф^ 
рі. СпецТяльно висловлюіо подякуФілядельфгЙській 
Окружній Управі на чолі із головою Петром Тарнавськнм 
за щорічне С2І роківі виконування своєї квоти на 100 і 
більше відсотків. 

Коли згадую Філядельфію, то не можна окремо не 
згадати передчасної смерти головного радного, зacлyжc^ 
ного союзового діяча — організатора сл.пам^ті Івана 
Одежинського. Це вилика втрата для родини покійного, 
для Союзу і для Округи. Вічна йому памЧггь — нехай 
спочиває з БогомІ 

Інші ділянки праці 

Як член Екзекутивного Комітету, поза щоденною 
канцелярійною працею, як уже раніше було сказано, брав 
я участь у різних союзових нарадах, відвідував поодинокі 
громади — Відділи, давав поради секретарям і спільно з 
ними відвідував проспектів. Слід згадати і це, що разом з 
іншими членами Екзекутивні головним предсідником д ^ 
Іваном Флисом, головним секретарем Володимиром 
Соханом і головних касиром Уляною Дячук був учасн^ 
ком ,,Нешенел Фратернал Koнґpecy , , , що відбувся в 
Голлівуді, Фльорида. в днях від ЗО^о вересня до З^о 
жовтня. Опісля в часі 21, 22 і 23^о жовтня разом з 
головним радним Василем Пастушком взяв участь у 
Конгресі Братських Союзів Пенсильвснійського сетйту. 
Під час того Конгресу був обраний до його Екзекутиви. 

Перед закінченням звіту вважаю за доцільне згадати, що 
в звітовому часі я дальше був головою 83^о Відділу ім. 
Івана Франка у Філядсльфіі, з яким с пов^заний від 
першого місяця прибуття на вільну американську землю 
33 роки тому Належав, як дорадник, до Управи Ф и ^ 
дельфійськоі Союзової Округи, належав до Управи 
Українського Спортового Осередку „Тризубм, а також 
належав до Управи ,,Caмoпoмoчi ,^. У звітовому часі 
придбав для союзу 74 нових членів. 

Кінчаючи цей мій останній перед 3 ^ ю Конвенцією звіт, 
почуваюся до обов^зку висловити щиру подяку всім 
членам Головного Уряду, як також і почесним членам 
Головного Уряду за гарну співпрацю, за поради та нових 
членів. Також належиться моя щира подяка довголітній 
секретарці Організаційного Відділу, пані Марії Савчак, за 
п фахову і професійну працю. 

УКРАЇНСЬКІ ПЕНСІОНЕРИІ 
Віримо, що небагато між Вами є таких, які одержуючи 
соціальну пенсію, не потребували б додатково зapo^ 
бити на прожиток Найкращу нагоду для такого зa^ 

робітку дає 

ПРАЦЯ ОРГАНІЗАТОРА 
Українського Народного Союзу 
Цю працю можете виконувати вдень, чи вечорами, 
ш будні, чи неділі й свята, коли почуваєтеся добре й 
маєте вільний час. Ваша винагорода — платня гшne^ 
жатиме від Вашого часу 1 успіхів. Тож спробуйте своїх 
сил 1 щастя. Якщо Ви раніш не продавали забезпеч 

чення — товару УНСоюзу, ми Вас вишколимо. 
СКОРИСТАЙТЕ ІЗ ЦІЄЇ НАГОДИ БЕЗ НІЯКИХ 

ЗОБОВЯЗАНЬІ 
Кандидатів на організаторів просимо зголошуватися 

листовно або телефонічно. 
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION 
РО Вох 17 А в ЗО Montgomery Street 

Jersey City N J 07303 
Tel f201J 45Ь2200 



Ч. 11. СВОБОДА, ГУЯТНИЦЯ, 17^о СІЧНЯ 1986 і 
СОЮЗОВЦП КОНВЕНЦІЙНА КАМПАНІЯ З^ої КОНВЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ ВЖЕ ПОЧАЛАСЯ. 
ЇЇ МЕТА ПРИДБАТИ 1,500 НОВИХ ЧЛЕНІВ ДО КІНЦЯ ТРАВНЯ ЦЬОГО РОКУ. ТІЛЬКИ ПОСТІЙНОЮ І НАПОЛЕГЛИВОЮ 
ПРАЦЕЮ МОЖЕМО ВИКОНАТИ ЦЮ ВЕЛИКУ МІСІЮ ДЛЯ ДОБРА НАШИХ РОДИН, НАШОЇ ГРОМАДИ І НАШОГО 

НАРОДУ. 
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У п^тннцю, ІЗЧ^О грудня 
1985 року у Літературнсь 
Мистецькому Клюбі у Н ю 
Иорку відбувся вечір, при^ 
свячсний двом визначним 
українським підпільне^ ре^ 
волюційни м діячам, членам 
Організації Українських На 
ціоналістів, під час Другої 
світової війни — генералові 
Дмитрові Грицаєви П е р ^ 
б н й н о с о в і і п о л і т и ч н о м у 
публіцистові Дмитрові М ^ 
ївському — Тарасові 

Голова Клюбу інж. Тарас 
Грицай відкрив вечір, при^ 
вітав двох доповідачів, Міь 
колу Лебедя і Мирослава 
Прокопа, та представив 
Тараса Гунчака, якому пере 
дав керівництво вечором. 
Останній у короткому зміс 

товному слов^введенні нa^ 
голосив ціль заплянованого 
вечора. Він підкреслив, що 
не тільки варто, але й треба 
хоч у сорокріччя згадати 
тих, які були одними з тих, 
що творили, формували і 
кермували українським р ^ 
зистансом у час Другої CBU 
тової війни на два фронти 
— проти гітлерівської Hiмeч^ 
чини і чсрвонсЯЗольшевнщ^ 
кої Москви. Треба говорити 
не тільки про тих самих, але 
з г а д а т и н інших. З цісю 
метою був запланований сьо 
г о д н і ш н і й вечір, на який 
запрошено на доповідачів 
визначних і керівних учао 
ииків українського р е і и о 
тансу під час Другої с і ^ 
тової війни — Миколу Лc^ 

У 41̂ річчя смерти Д. Грицая і Д. Маівського 

Д ^ ЄВГЕН ОЛЕНКО 
онутрішні хвороби 

^—^̂  приймає у Квінсі і виїжджає на виклики домів. 

Д е н т и с т О Л Ь Г А О Л Е Н К О 
Профілактика яворів неси 1 зубів. Лікування і протезуоання Космс 

1 тична стоматологія. Приймається тіпьки за поперсанім поновленням 
Аарвса у Мангеттвні Апресл у Квінсі 
ROCKEFELLER CENTER 105 37 64th Avenue 

630 5th Avenue. Room 1803 Forest Hilts. N Y U37b 
New York, N.Y. 10020 C 7 W 459 0111 

і УЯЯІК JOJBJO. s5mmr у^^Щ^ s^Hfc УИ 

frp ЕВГЕН СЛІВОВСЬКИЙ 
Дір ЛІНДАЛЯРИС 

і Д^р МАРІЯ ЄФРЕМОВ 
бажають всім своїм пацієнтам 

ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ 
І повідомляють про збільшення годин праці 

в бюрі щоденно ВІД ^ 5 по пол. 
Телефонні 12121 47^2030 або J212J 473 0137 

Говоримо п^украінськн І п^польськи 
Приймаємо Medicare і G Н І 

Внутрішні не цуги — повна діягноза 
410 Е. 20th St. fpir 1о і АвенО Neiv York. N Y 10009 

бедя і Мирослава Прокопа. 
Після короткого введення Т. 
Гунчак попросив до слова 
Миколу Лебедя. 
. Микола Лебедь, який п^ 
сля внарештування провг^ 
ду Організації Українських 
Націоналістів під проводом 
С т е п а н а Б а н д е р и в 1941 
році, був діючим провід . 
ником О У Н , організував 
самооборону J повстанс^ 
кий рух, розказав свою p o v 
повідь про життя, боротьбу 
і смерть провідного члена 
ОУН Дмитра Грицая^Пере^ 
бийноса. На вступі він піог 
креслив, що не всі ним піо 
дані дати с на сто відсорсів 
точні , б о не все вдалося 
провірнти. Зрештою, у п ^ 
пільному житті кожний ст^ 
рався якнайменше знати те, 
що в той час було зайвим. У 
своїй р о з п о в і д і , д о речі, 
добре опрацьованій, він за^ 
цитував офіційне пoвiдo^ 
млення, що було нaдpyкo^ 
ване в Україні в журналі 
„Ідея і Чинм. ч. 10 за 1946. 
де було надруковано вістку 
про смерть ген. Дмитра 
Грицая, який загинув, мак^ 
чн 38 років, з яких 20 років 
був активним учасником 
и і д п і л ь н о ^ и з в о л ь н о ї бo^ 
ротьби у рядах УВО. ОУН. 
і УПА. 

Д. Грицай народився в 
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АНГЛІЙСЬКЕ ВИДАННЯ 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНИ 
за редакцією проф. ВОЛОДИМИРА КУБІЙОВИЧА 

Альфа^етична, багато^омова Енциклопедія України повинна бути в 
кожному домі американця і канадця українського походження. Бa^oвa^ 
на на 25 роках праці, понад 100 науковців у цілому світі — є першорядний 
покажчик життя і культури українців в Україні і у діяспорі. Цей вeличa^ 
вий науковий проект представляє комплетне зревідування і доповнене 
видання по сьогодні ЕНЦИКЛОПЕДІЇ УКРАЇНОЗНАВСТВА і приготт^ 
ване під патронатом Наукового Товариства ім. Шевченка П 955^1 ї і г ^ 
надського Інституту Українознавчих Студій р 976^81J і Фундації Kaнaд^ 

ських Українських Студій П 9 7 6 ^ 1 ^ 

ENCYCLOPEDIA OF UKRAINE 

^ 

ТОМ І f A ^ J i Перший з чотирьох томів 

S115.00 І S4.50 пересилка 

Це перший том великого твору українських науковців у діпспорі 
968 сторін, має приблизно 2.800 гасеп 

Вповні ілюстрована 

Понад 450 ілюстрацій чорнотілих. 5 кольорових 83 мали 6 з них 
кольорові 

Велика кольорова зложена мала України з 32 сторінковим окремим 
додатком назв місцевостей, поввзані окремо в такій самій оправі, 

як книжка 

Замовляйте тепер і шліть чек на S119 50 до 

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

Мешканців стеиту Ню Джерзі зобовязує 60,о стейлового податку 

селі Дорожів самбірського 
повіту в 1906 році. Середню 
освіту закінчив у Д р о г о б ^ 
чі. Був покликаний д о п о л ^ 
ського війська, перейшов 
старшинський вишкіл, 
який закінчив ступенем пс^ 
ручника піхоти. У 1929 році 
Д. Грицай вписався на фь 
лософічний факультет Львь 
вського університету на відг 
діл математики. 

М. Лебедь у своїй розшь 
віді п ідкреслив, щ о з Д . 
Грицаєм уперше зустрівся у 
1931 році в Академічному 
домі. В той час він дружив з 
Осипом Тюшкою, Яросги^ 
вом Старухом, Степаном 
Бандерою, Олексою Г а о ^ 
ном Й іншими. Зі співпраці з 
Грицаєм можу сказати, — 
підкреслив М.Лебедь — що 
він був, спокійної, погідної 
вдачі, товариський, але мa^ 
ломовний, сильної фізичної 
будови, середнього росту, 
брюнет з вусиками. В j m ^ 
кусії був стриманим. Його 
найбільше цікавило війсь^ 
ко. Мабуть, звідси внгшь 
вала його здисцнпліної^ 
ність, прямолін ійн ість і 
упорядкован ість . З такої 
його настанови Грицай був 
військовим референтом від 
1932 року д о 1933. У зв^зку 
з відомим убивством мінк^ 
тра Псрацького відбулися 
масові арешти. Д . Грицай 
був арештований разом з 
Романом Шухевичем і Воло 
димиром Яновим. Грицая 
перевезли до в ізниці Бepe^ 
зи Картузької, в якій він 
просидів до квітня 1936 рс^ 
ку, і був там сильно п о б ^ 
тий поліцаєм за пpинaлeж^ 
ність до тайного внутріпь 
нього гуртка. 

Після деякої перерви М. 
Лебедь знову зустрівся з Д . 
Грицаєм у 1939 році у Kpa^ 
кові. Він вже був о д р у ж о 
ний. Він був учасником Дру 
гого Великого Збору ОУН, 
що відбувся у Кракові, у 
квітні 1941 року, на якому 
Степан Бандера був вибpa^ 
ний провідником ОУН. В 
другій половині 1941 року 
Грицай перебував у Львові, 
де займався і організував та 
переводив військові в и и ш ь 
ли, найбліьший з яких віпг 
бувся у Великих Мостах у 
залишених большевицьких 
касарнях. Д . Грицай був 
заарештований гестапом в 
1942 році і сидів у Львові на 
Л онцкого , де в той час діяв 

відомий гітлерівський кат 
В. Вірзінг, який замордував 
І. Климова Легенду. Д . Гри 
цай, Я. Старух і В. Лобай на 
Лонцкого перейшли н е ^ 
мовірні тортури. У травні 
1943 року заходами perj^ 
рентури С л у ж б и Безпеки 
вдалося викрасти з тюрми 
Грицая і Старуха, а Лобай 
не був настільки в силах, 
щоб втекти. Д о згаданих 
епізодів М. Лебедь подав 
цікаві деталі, які присутні 
слухали з великою увагою. 
В дальшому розповідач дав 
оцінку праці Д . Грицая, як 
військовика,генерала УПА. 
Він розказав про те, як прий 
шли курЧри з України, які 
принесли інформації, що Д . 
Грицай і Д. Маївський виби 
раються закордон для з у ^ 
трічі з проводом ОУН, а 
зокрема з С. Бандерою. М. 
Лебедь подав точні дні і 
дати, як вони, Д . Грицай і Д. 
Маївський,прнїхали до Пра 
ги коло 17 грудня 1945 року 
з зв^зковим з Німеччини, 
Мюнхена, виїхали під чес^ 
KGfнімецький кордон 19^0 
грудня 1945 року. Під час 
спроби переходу їх заареи^ 
тувала чеська пограннчна 
сторожа, в околиці чеські 
Кубіце, де Фто грудня був 
вже Д е м н д Під час ревізії 
Д . Маївський витягнув зa^ 
ховану пістолю і сам себе 
застрелив, а Д. Грицай пере 
везений до Прази 2 2 ^ о гpy^ 
дня поповнив самогубство, 
щоб під тортурами не підг 
д а т и с ь в о р о г о в і . Цс б у л а 
надзвичайно цікава розікь 
відь про забутого керівного 
члена ОУН ̂  УПА Дмитра 
Гpицaя^ Перебийноса. М 
Лебедь підкреслив, що це не 
є ще всі дані, але стільки 
йому вдалось зібрати з oco^ 
бистих зустрічів з ним та від 
інших людей. 

Про другого провідного 
члена ОУН — революційно 
го публіциста Дмитра Маїв 
ського ҐГарасаК який загть 
нув у той же час, як Грицай 
Скілька днів скоріше^ про 
що було повідомлено у в ^ 
щеназваному журналі „Ідея 
і Чини , не менш цікаво і 
успішно розказав визшнь 
ний член ОУН .УГВР д р 
Мирослав Прокоп. Д о п о в ^ 
дач підкреслив, що наша 
підпільно^извольна і peвo^ 
люційна боротьба вiдбyвa^ 
лась ізольовано від захі,^ 

нього світу. Західній світ не 
знав про нашу боротьбу, 
про наших визначних peвo^ 
люційних людей. 

Дмитро Маївський нарс^ 
дився 8 ^ о листопада 1914 
року у селі Реклинець жoв^ 
ківського повіту. За пpинa^ 
лежність до Юнацтва ОУН 
був виключений з семінарії, 
так що був примушений 
закінчити середню освіту у 
середній Польщі. Коли зa^ 
гинув, йому було всього 31 
рік життя. 

М. Прокоп розповів, що 
вперше зустрівся з Маївс^ 
ким у 1942 році, коли він 
повернувся з Києва, де пpa^ 
цював разом з Дмитром 
МирономЮрликом й ініш^ 
мн на протинімецькому піог 
піллі. Він був членом Крайо 
вого Проводу. Д о речі, Ma^ 
ївський за польських часів 
був провідником жовківщи 
ни, сокольщини і п о л і п ^ 
ним в^знем Бригідок. Маїв 
ський був вище середнього 
росту, міцної будови з cмa^ 
глявим обличчям, темні очі, 
з хвилястою чорною ч у п р ^ 
ною. М. Прокоп відмітив, 
що їхня зустріч мала офіцій 
ний характер. Прокоп мав 
їхати до Києва на його м і ^ 
цс. Маївський інформував 
про ситуацію в Києві. В той 
час ситуація для н а ш о г о 
підпілля у Києві була нaд^ 
звичайно складна. Наукрань 
ськс підпілля наступали дві 
с т і н з одної сторони oзбpo^ 
сні по туби німці,і б о л ь и ^ 
вицька агентура . я к а с п р и ^ 
но використовувала н імеш^ 
ку окупаційну владу. Biдo^ 
мо, що в той час весь провід 
ОУН на чолі з С. Бандерою 
сидів ja ґратами, а фaктич^ 
ним, себто діючим провіол 
ником до травня 1943 року 
був Микола Лебедь. а після 
Роман Шухсвич 

Доповідач відмітив, що 
Маївський мав особливий 
змисл спостереження подій. 
Він дуже скоро збагнув ситу 
ацію на САІдньоукраінських 
з е м л я х і п і д к р е с л и в , щ о 
програма, яку мала О У Н , 
не підходила до тих oбcтa^ 
вин і ситуації. Без виразних 
п р о т и н і м е ц ь к н х клич ів і 
акцій ОУН проти обидвох 
окупантів України україись 
кс підпілля не мало б жад^ 
ного успіху, а т о н а й в а ж л ^ 
віше, населення було б не 
піддержало. В таких oбcтa^ 

Хмари над філядельфійським „Тризубої^ 
Вже три людські поколі^ 

ня виросли в Америці від 
часу, як УСО „Тризуб^ у Ф^ 
лядельфіі почав свою д і я л ^ 
ність. Щоб бути точним, 
..Тризуб^ святкував свос 35^ 
ліття 1985 року. 

Багато членів, членів у ^ 
рав і змагунів вже відійшло 
з цього світу, згадати б т і л ^ 
ки дeяких^ В. Блавацького, 
одного з перших г о л і в , Р. 
Голубінку. О. Яремка, С. 
М а з у р к а , Я. П а л а т а й к а , 
довголітніх членів управ, а 
з грачів—харизматичного 
В. Гарасима. Ще з а л и ш ^ 
лась горстка тих, які з а а ^ 
валн , ,Тризубм , і які тепер 
разом з м о л о д ш и м и а к т и в і ^ 
тами безкорисно працюють 
для цієї громадської устано. 
ви. Шість років тому „ Т р і ^ 
зуби набув 4 0 ^ к р о в у nocU 
лість в Горшемі , Па., яка яв. 
лясться гордістю цілої f^ 
шої громади . 

За 35 років своєї діяльнос^ 
тн „Тризуб^ виховав сотні 
молодих спортовців, яким 
до смерти залишаться чудс^ 
ві спомини, чи то з yкpaiнcь^ 
ких спортових ігрищ, коли 
вони, на струнко стоячи, слу 
хали український гимн, кo^ 
ли підносився на щоглі yк^ 
раїнський прапор, чи то з 
кожних лігових змагань, які 
починали викликом,,Слава? 

Мушу згадати д о в г о л і ^ 
НЬОГО тренера молодечих 
дружин Ореста Гapacнмo^ 
вііча. який дуже дбав про ці 
справи. 

Не забуваймо, що „Три^ 
syo1 був одним з перших, 
що вніс назву , ,Ukrainians^ 
на сторінки американської 
преси. Кожного понеділка, 
коли американський читач 
відкривав газету і. як звичай 
но, починав читати відспор^ 
т о в о ї с т о р і н к и , з н а х о д и в 
внелід недільних змагань 
, ,Ukrainian Nationals^. Про 
ч о т и р и к р а т н е з д о б у т т я 
„Тризубом^ першенства 
Америки у футболі знає, 
напевно, кожний українець 

діяспори і велика частина 
спортових „болільників^ в 
Україні. 

Під теперішню пору „Tpfr 
зуб и має вісім молодечих і 
дві старші дружини кoпaнo^ 
го м ^ ч а , дві дружини відбі^ 
ванки Чоловічу й жіночуі та 
шахову ланку. 

Щоб задовільнитн внмо^ 
гн молоді „Тризуб^ закупив 
у 1978 році згадану пос^ 
лість недалеко Філадельфії, 
на якій пишається чудовий 
клюбовий дім, пікнікова та 
спортові площі серед rap^ 
них дерев. 

На цій посілості, к р і м с п о 
ртових, відбуваються п ь 
кож розвагові імпрези. З вс^ 
ликих імпрез варто згадати 
7 ^ л і т т я СТ „Україна11, яка 
стягнула людей з кількох 
континентів. На ці CBHTKN^ 
вання з далекої Австралії 
п р и ї х а в н а в і т ь к о л и ш н і й 
славний змагун „Украши м . 
гоксіст Омелян Бучацький. 

Завдяки групі ентузіястів. 
ця посілість удержана в як^ 
найкращому порядку. Не^ 
українці, які все більше і б^ 
льшс в ідвідують ,,Tpизyбiв^ 
куи , подивляють що могла 
доконати частина у к р а ї н с ^ 
кої громади й горстка с і т ^ 
зіястів, які з кукурудзянім о 
поля зробили р о з в а г о в о ^ і д 
починковий центр ДЛЯ Ф і . ^ 
дсльфіі і околиць 

Все цс назовні виглядає 
чудово, але в дійсності над 
„Тризубом^ зависли чорні 
хмари. Коли будете г оворг^ 
ти з наших д іловодом С т ^ 
паном Бриндзеєм іколиш^ 
нім довголітнім г о л о в о ю ^ 
то він вам скаже, що „Tpи^ 
зуб и має 180,000 дол. л о в п ^ 
термінового боргу І м о р ^ 
ГеджО. який є великим ^я^^^ 
рем, що придушує нашу wop 
мальку діяльність 

Щоб дати змогу управі 
„Тризуба^ нормально пpa^ 
цювати, наша громада MN^ 
сить активно включитись в 
допомогову акцію, щоб тa^ 
ка чудова посілість не перей 

шла в чужі руки. Це був би 
непростимий гріх КОЖНОГО 
з нас. якби це сталось, зая^ 
вив один ^ членів Управи. 

Щоб рятувати критичну 
ситуацію, гризубівський ак^ 
і нв випрацював плян скорої 
сплати цьої о боргу, за який 
ми були імушеиі за шість 
років ишлатити 140,000дол 
самих відсотків. 

Цей плян сплати буде п р о 
ходити . .ланцюговою енсте 
мою11, яка полягає в тому, 
що жертводавець зобов^зу. 
єгься впродовж чотирьох 
років скласти 400 лол., або 
більше, виламуючи четвер 
тину свої о ю б о в ^ з а н н я ко^ 
жного рокл в початкових 
місяцях Рівночасно ж е р ^ 
в о д а в е ц ь маї інайти ще 
о д н о ю , а цей ще одного 1 
гак далі, І гим способом 
створи їй ланцюі жepтвo^ 
давців Цей спосіб сплати не 
повинен Гп їй гяі арем ні для 
кої о. ^ N мовою, пн^ ціла 
громада включиться в цю 
благоро інх акцію Кожний 
і нас СЬОЮ ІНі може ДОЗВО^ 
іи і и собі пожер і BN вати 100 
тол річної гим ЮПОМОГТН 
такій громадській установі 
як УСО ..Тризуб^ позбу^ 
і ись їй.оі о вс. гиче же і о гяга1 

рч Не до івольмо, щоб та са 
ма горстка іюдсй, шожерт^ 
гич на всі українські цілі ше 
нсплачувала сама цей вcли^ 
киїі борі Ро іділім Поі о на 
ціл^ і рома IN 

Не І.ІГП ваймо, шо .. І ріь 
iN б^ повинен бути гордістю 
нас усіх, roMj не іволікай^ 
мо і нашою ю п о м о г о ю 

Нехай ніхто не о п р а в д у ^ 
гься, що ю ньої о ніхто не 
звернувся і він не жав . Ллре^ 
са „Тризуба^ і v ф і л я д с л ^ 
фійській ге іефонічній кннж. 
ш І кга їц і .ш Л т е г і сап 
Sport Centci „ ГгугиЬи. 493^ 
^1 N Broad si Philadelphia. 
PA 19141 

винах треба було міняти 
оунівський світогляд та відг 
ходити від монопартійно^ 
сти. 

Десь на початку л и с т о п ^ 
да 1942 року, — сказав М. 
Прокоп, тї гестапо розкри^ 
ло зв^зкову хату ОУН у 
Львові при вулиці Жулінсь^ 
кого. Адресу розкрив аре^ 
штованнй німцями зв^зко^ 
вий, не витримавши тортур. 
7ч о листопада туди зайшов 
Маївський. Тут його злови^ 
ли гестапівці. При ревізії 
Маівського вони нічого на 
знайшли. Гестапівець повів 
Маівського на квартиру на 
першому поверсі. М а ї в с ^ 
кий добре знав цей будинок. 
Він швидко скочив на підвь 
коння, щоб відчинити вікно. 
Гестапівець витягнув зброю, 
але Маївський швидше в ^ 
тягнув свою добре заховану 
пістолю й убив гестапівця. 
Відчинив двері, але в тому 
м о м е н т і з іншої кімнати 
вибіг другий гестапівець і 
почав стріляти. Маївський, 
відстрілюючись, поранений, 
скочив з вікна на вулицю. З 
простріленим пальцем і uuтy^ 
нком Маївський добрався д о 
хати брата своєї дружини. 
Тут зробили йому, що було 
можливе , і перевезли д о 
шпиталю, де ним зайнявся 
д ^ Володимир Верцьона, а 
операцію провів д^р К о л ^ 
ман, українець. Зрозуміло, з 
огляду на безпеку його т р ^ 
малн у підвалі шпиталю, а 

згодом вивезли зі Львова, 
де вигоював свої рани. Вже в 
1943 році Маївський наTpe^ 
тій Конференції ОУН був у 
свіїй попередній формі. 

В 1943 р о т . у і равні, Маїв 
ського вибрано до тричле^ 
ного Бюра Проводу як е ^ 
зскутивного тіла ОУН на 
чолі з Романом Шухевичем, 
другим був Зиновій Матла, 
а третім Маївський. Через 
три місяці пізніше на ПІ 
Великому Зборі ОУН в cep^ 
пні 1943 року на місце з а а р ^ 
штовано гестапом 3. Матли 
другим членом став Маївсь 
кий, а трет ім Р о с т и с л а в 
Волошин. 

В е л и к о ю р а д і с т ю для 
Маівського було, коли він 
о д е р ж а в вістку, що він 
став б а т ь к о м , н а о с д и в с я 

йому син Юрій, який тепер 
живе з дружиною Вірою в 
Н ю Иорку і є співредактор 
журнала „Сучасність^. 

У своїй змістовій й аналь 
тичній розповіді д^р Прокоп 
подав досить обширну силь 
встку Маівського, як людг^ 
ни, товариша і революційне 
ра, а під кінець зупинився 
над його публіцистичною 
працею. Маївський н а ^ ^ 
жав д о людей, що вмів 
швидко схоплювати cитya^ 
цію і пов ,язати в певну с н ^ 
тему. На жаль, він не мав 
можливості розвинути евс^ 
єї публіцистичної праці, це 
зрозуміло. З його публіці^ 
стичної праці нам відомі 
його чотири статті, шо були 
надруковані в офіційному 
журналі ОУН „Ідея і Чиня . 
Всього разом це становило 
50 сторін друку. В порівг^ 
нні д о інших — це небагато. 
Перша з трьох була нaпиca^ 
на за німецької окупації, а 
інші вже за большевицької 
дійсностиГ підписані 
псевдом П. Дума. У своїх 
писаннях Маївський умів 
аналізувати і nepeдбaчyвa^ 
ти і ставити вирані сво ї 
прогнози, — наголошував 
доповідач. Він підкреслив, 
що Маївський, розі лядаючи 
комуністичне суспільство в 
Совєтському Союзі значно 
скоріше за югославського 
Джіласа писав і підкреслкн 
вав нову большевицьку и ^ 
су. Він також визначив деякі 
процеси, що будуть нарск^ 
тати і розвиватись у больше 
вицькій д ійсност і . І так 
справді сталося. Шкода що 
такі люди не мали можливо 
сти далі і вільно творити. 
Сьогодні ми тільки згадали 
їх пам1ять. 

Після цікавих і добре в ^ 
голошеннх доповідей, які 
присутні прослухали з вc^ 
ликою увагою, та ставили 
додаткові питання на які 
прелегенти давали вичерпні 
відповіді. Треба сподіваті^ 
сь, що обидва доповідачі 
доповніть сюГрозповіді ще 
додатковими даними і їх 
для історії надрукують, себ^ 
то утривалять для м а й б у ^ 
нього історика. 

М. Галів 

П О Д Я К А 
В тих скромних кількох рядках хочу передати мою невимож і 
ну вдячність моїм дорогим Дітям, Родині, Приятелям і З н ^ 
йомим, які були з нами до кінця відходу на вічний спочинок 

мого Незабутнього Мужа 

бл. п. ОСИПА ХОВАЙЛА 
Дякую за пожертви в сумі 1.200.00 дол. на українську 

православну церкву свв. апостолів Петра І Павла в Ґлей 
Спеи, І 120.00 дол. на Гарвардський Фонд. 

Дякую за численні вислови співчуття. Хай Вас Бог винаа 

городить стократно. 
Вдячна — ЮЛЯ МЕДВІДЬ^ХОВАЙЛО 

t 
В ТРЕТЮ БЕЗМЕЖНО БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ 

НЕСПОДІВАНОГО ВІДХОДУ У ВІЧНІСТЬ 
мого Найдорожчого І ніколи Незабутнього 

ЧОЛОВІКА. БАТЬКА, БРАТА І ДІДУСЯ 

бл. п. 

Ярослава Лугового 
будуть відправлені 

СВЯТІ ЛІТУРГІЇ 
дня 31 ̂ о січня 1986 p., о год. ЇМй ранку 
в Монтреалі ш церкві Успення М. Божої, 

в Люрді й Парижі в українських церквах. 
Горем прибита — 

дружина — ЛІДІЯ з ріднею 

Ярослав Качай Щ 

У глибокому смутку позідомлясмо Друзів І Знайомих, 
що у платницю, Ю^о січня 1986 р. а Маямі. Фла. 
по довгій серцевій хворобі відійшла у Вічність 

наша Найдорожча Дружина І Мама 

бл. П. 
ІННА КОЛОС 

ПОХОРОН відбувся 13^0 січня 19Вв р. на цвинтарі Церк^ 
ви Там ятника са. ап. Андрія Первозванного у С. Бавнд Бру. 
ку, Н. Дж. 

Горем прибитії 

чоловік — ІВАН 
син ^ ЮРІЙ 

Ш 
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Реформа... 
іЗамнчення зі crop. 2j 

послабленням впливів иар. 
тійннх чинників, а чміцннло 
б впливи робітників у фаб. 
рукахі цього партійні і д е о 
лої н не хотять, бо цс в їхню 
нскорнсгь. Тому посилення 
ринкових елементів всовет. 
ськііі е к о н о м і ц і , м а б у т ь , 
с ь о г о д н і н е м о ж л и в е , бе з 
більших соціальних потря. 
сень у цій системі. Експери. 
мемтальнореформна ексь 
номіка Мадярщнни буде і 

надалі центром уваги країн 
С х і д н ь о . Е в р о п е й с ь к о г о 
бльогу з Україною включ. 
но. Східня Европа чекає на 
економіста ^ реформатора. 
Промислова революція 
ХУІІІ та ХІХ сторіч надд. 
ла людству іншого житте. 
вого напряму. Тоді нехай 
мадярська ініціятива в тому 
напрямі буде початком та. 
кої економічно^політики на 
Сході Европи, в результаті 
якої був би розклад остан. 
ньої колоніяльної імперії на 
національні держави. 

Ювілейний концерт УБС у Вашінґтоні 
24.ro листопада 1985 ро . 

ку в Вашінґтоні в залі Катсь 
лицького Собору Св. Родц. 
ни відбувся ювілейний КОЦ. 
церт з нагоди 75^ііття W 
раїнського Братського Сою. 
зу. 

Заступник голови УБС 
Дмитро Корбутяк у своєму 
короткому вступному слові 
відзначив заслуги Українсь. 
кого Братського Союзу в 
українському громадсько. 
му житті, зокрема в ііого 

v^^v 
^А 

УКРАЇНСЬКЕ БЮРО 
C T J H p g J ПОДОРОЖЕЙ 
^JP в ^ 1 Марійки Гельбіґ 
scope ttzauel іпс 

C201J 3 7 1 4 0 0 4 ^ 845 Sanford Ave.. Newark. N.J. 0 7 1 0 6 

TOOL FREE 1 800 399 2509 
1986 ТУРИ В УКРАЇНУ 1986 

УВАГАЇ — АВТОБУСНІ П Р О Г У Л Ь К И — УВАГАІ 
на деяких нище поданих турах, транспортація по цілім маршруті буде 

приватним віденським мерседес автобусом із охолоджуванням 
І туалетою. 

БУДАПЕШТ — з Дебричина до Хусту ^ на ЛЬВІВ 

PYSANKA 
11 D a y 
П р о а , К в і т к а С е м а н и ш и и 

April 28 . May 8 
Swissair 
f l T 5 S R l E W R i 5 J 

B U D A P E S T 
LVIV jEasterj 
B U D A P E S T 

April 29 . 30 
May 1 . 6 
May 7 . 8 

S1250 00 
S100 00 

Single Supl 
іКПшгв 7П90 АРЕХІ 

LVOVIANKA І 
13 Days 
П р о п . М а р і й к а Г е л ь б і ґ 

May 12 ^ 24 
Swissair 
f l T 5 S R l E W R l 6 ^ 

BUDAPEST 
LVIV 
VIENNA 

May 1 3 . 14 
May 15 2 0 
May 21 . 24 

S1400 00 
S1SO0O 

Single Supl 
lAirUre 7Я0 APEХ^ 

Z0ZUL1A 
i? Davs 
Проо Орсста Феднняк 

May 21 .Juno 1 
Lufthansa 
11T5LH10474J 

BUDAPEST 
LVIV 
KlEvrtCanrv 

May 22 
May 24 
May 28 

23 
28 
June 1 

SS1350 00 
S120 00 

Single Supl 
lA,rtsn 7f90 АРЕХІ 

BANDURA І 
17 DJys 

П р о о Х р и с т и н а С о х о ц ь к а 

May 2 6 . J u n e 11 B U D A P E S T 
Swissair LVIV 
11T5SR1EWR4 71 KlEvnOwiv 

TERNOP1L 
B U D A P E S T 

May 27 28 S1550 00 
May 29 ^ June 2 S200 00 
June 2 . 6 Single Supl 
June 7 . 9 їК^мгщ TiltO АР6Х1 
June 10 11 

POLTAVKA 
19 Days 

Преш М а р т л К о п о м и е ц ь 

June 18 . July 6 
Lufthansa 
11T5LH104751 

BUDAPEST 
LVIV 
KlEWKanrv 
fChernyhrvJ 
POLTAvA fOpishniat 
fReshetylivkaJ 
KHARKiv 
KIEV 

June 19 
June 21 
June 25 

S1875 00 
S250 00 

Single Supl 
ЮТ T90 АЯЕХ1 

June 30 . July 3 

July 3 . 5 
July 5 ^ 6 

KALYNA І 
16 Days 

H p o e . O n П о н о с ь 

June 25 . July 10 
Sw.ssair 
d T 5 S R l E W H i 6 l 

BUDAPEST 
LVIV 
KlEvmanr . 
LVIV 
VIENNA 

June 26 . 27 
June 28 . 30 
Juno 30 . July 4 
July 4 6 
July 7 . 10 

S1700 0 0 
S225 00 

Single Supl 
ШЧ 1ГТ. АРСХ, У 

BANDURA 11 
17 Oays 

П р о о . М и р о с л а в а В о л о ш и н 

June 30 . July 16 
Swissair 
11T5SR1EWR191 

BUDAPEST 
LVIV 
KlEWKanrv 
TERNOPlL 
BUDAPEST 

July l . 2 
July 3 . 7 
July 7 11 
July 12 . 14 
July 15 16 

B1L1 ШЖ 
18 Days 

П р о о . Б о г д а н К о б з а р 

July 9 . 26 
Swissair 
OTSSR1EWR20J 

BUDAPEST 
LVIV 
KlEWKamv 
LENINGRAD 
HELSINKI 

July 10 11 
July 12 . 1b 
July 16 . 20 
Jury 20 ^ 23 
July 23 . 26 

S195O00 
S250 00 

Smgio Supl 
1G1T A j r fa^ i 

PODOLANKA 
15 Days 

July 15 29 
Swisses 
H T 5 S R 1 E W R 2 H 

BUDAPEST 
L V I V 

TERNOPlL 
BUDAPEST 

July 16 . 17 
July 18 23 
July 24 . 27 
July 28 . 29 

S1500 00 
S175 00 

Smglo Supl 
не 7M8C АРЕХІ 

VINOK 
18 Days 

П р о о . У л г н а С м с р е ч к н с ь к а 

July 23 ^ Aug . 9 
Swissair 
0 T 5 S R l E W R 2 2 i 

BUDAPEST 
LVTV 
KlEvrKaniv 
LVIV 
KOSiCE^Pnasnn 
VIENNA 

July 24 . 25 
July 26 . 29 
July 29 ^ Aug 2 
Aug 2 3 
Aug 4 . 6 
Aug 6 . 9 

S1800 00 
S 2 5 O 0 0 

Single Supl 
vt 7МЄО АРЄХІ 

LASTIVKA 
19 Days 

П р о о . О к с а н а Т р и т я к 

August 2 . 20 
Swtssair 
11T5SR1EWR231 

BUDAPEST 
L V I V 

YALTA 
KlEvTKanrv 
LENINGRAD 
M O S C O W 

Aug 3 4 
Aug 5 . 9 
Aug. 9 . 12 
Aug 12 15 
Aug 15^ 18 
Aug 18 20 

S1950 00 
S250 0 0 

Single Supl 
lAjrUwe 7.40 АРЕХ1 

HALYCHANKA 
18 Days 

August 7 . 24 
Swissair 
0T5SR1EWR241 

BUDAPEST 
TERNOPlL 
LVIV 
CHERNIVTSI 
BUCHAREST 

Aug 8 . 9 
Aug. 1 0 . 13 
Aug 13 . 18 
Aug 19 21 
Aug 21 . 24 

S1650 00 
S2O0 00 

Single Supl 
ІА.ГІ1СІ 14MS АРЕХ1 

KALYNA 11 
i 6 Days 

August 13 28 
Swissair 
f lT5SRlEWR25J 

BUDAPEST 
LVIV 
KlEvrtCamv 
LVIV 
VIENNA 

Aug 14 
Aug 16 
Aug 18 
Aug 22 
Aug 25 

S1700 00 
S225 00 

Single Supl 
fAjrf ire 7У90 АРЕХ1 

RUSALKA 
19 Days 

August 20 . Sapt 7 BUDAPEST 
Swissair L V I V 
i l T 5 S R i E W R 2 6 l KlEvrKanrv 

YALTA 
KISHINEV 
BUCHAREST 

Aug. 21 ^ 22 S1750 00 
Aug 23 . 27 S2O0 00 
Aug 27 . 30 Single Supl 
Aug 30 . Sopt ЗІАІГГІГФ І4ма АРЕХІ 
Sept 3 . 4 
Sept 5 . 7 

LVOVIANKA I I 
І , Days 

September 15 21 BUDAPEST 
Swissair I . V I V 
11T5SR1EWR271 BUDAPEST 

Sept 16 17 
Sept 18 24 
Sept 24 25 

S1250 00 
S100 00 

Smglo Supl 
ІАіГІагв 7ПВО АРЄХ1 

OLENKA 
11 Oays 

Saptembar 15 25 BUDAPEST 
Swissair U Z H O R O D 
l l T 5 S R l E W R ? 8 i BUDAPEST 

Sept 16 17 
Sept 18 23 
Sept 24 . 25 

S12O0 00 
S100 00 

Single Supl 
fAjrtir^ 7,MftO АРГХІ 

BANDURA ill 
17 Days 

П р о в С т е ф а В о в к о м 

Sept . 29 . Oct 15 BUDAPEST 
Swissair L V I V 
11T5SR1EWR291 KlEv^Kaniv 

TERNOPlL 
BUDAPEST 

Sept 30 Oct 1 S1450 00 
Sepi 2 6 S150 00 
Sepi 6 ^ 9 Single Supl 
Sept 10 13 ІАІГЮТ 7ИІ0 АЯСХ1 
Sept 14 15 

LVOVIANKA HI 
12 Days 

H D O B С т е ф а Ч а п л и м с ь к а 

October 13 24 BUDAPEST 
Swissair L V I V 
dT5SRiEWR34 , i OP 

TERNOPlL 
BUDAPEST 

Осі 14 15 
Осі 16 22 

Oct 16 22 
Oct 23 24 

S1150 00 
5100 00 

Smgle Supl 
г„ м а с APtyt 

DIRECT SWISSAIR CONNECTIONS FROM CHICAGO TO ZURICH 
DIRECT SWISSAIR CONNECTIONS FROM TORONTO TO ZURICH 

additional S146 00 fsubj lo change^ 
ffKlucttori S165 0 0 lsubj to changol 

B O N U S S 5 0 . 0 0 ^ 
LOWER YOUR 1986 UKRA1NE TOUR COST TH1S COUPON MUST REACH SCOPE 

jj TRAVEL INC. BY J A N U A R Y З І . 1986 WITH A 5 250.00 PER PERSON DEPOSIT 
i1 FOR ANY OF АВ0УЕ TOURS SORRY ̂  ONE COUPON PER PERSON 

t 

діяльності для збереження 
української національної с ^ 
мобутности. 

Обов^зки конферансьє з 
великим успіхом викoнyвa^ 
ла досвідчена в цій ділянці 
Аня Дидик. 

Американський дepжaв^ 
ний гимн виконала відома 
співачка Галина Андреадіс 
під фортепіянний акомпан^ 
яментпроф. Ольги Cyшкo^ 
Наконечної. 

Голова УБС Іван О л с ^ 
син виступив із промовою, 
в якій подав коротку і г л ^ 
рію та підкреслив головні 
досягнення Союзу, з а в д а ^ 
ня ного та пляни на майбут^ 
нс. 

У першій частині к о н ц ^ 
ту Софія Наконечна і М ^ 
хайло Губчак проспівали 
стрілецьку пісню на слова 
Романа Купчинського „Чo^ 
вен хитається^, музичне о ^ 
рацювання С. Людкевича, 
та пісню „ Л ю б л ю A H a i m ^ ^ 
музика о. О. Нчжанківськчь 
го. Фортепіянний супровід 
проф. О. Cyшкo^Haкoнeч^ 
ної. 

Талановита скрипачка І р ^ 
на Koгyт^Ільчишинaпiдфo^ 
ртепіянний акомпаньямент 
С. Каланан виконала сольо 
дня скрипки „Медитації з 
Таї с Массенета і „ЧардапГ 
Монті . Г. А н д р е а д і с п і д 
фортепіянний aкoмпaнья^ 

мент проф. О. Cyшкo^Haкo^ 
нечної виконала такі мyзич^ 
ні твори і , ,Псаломм , слова й 
музика Б. Барвінського, , ^ 
сумуй, трембітои , слова Р. 
Купчинського, муз. Н. Н ^ 
жанківського, „Спи, д и т и ^ 
ко моя м слова П. К а р м а н с ^ 
кого, муз. С. Людкевича. З 
о с о б л и в и м п іднесенням і 
експресією співачка викoнa^ 
ла славнозвісну пісню Воло^ 
димира Сосюри „Любіть 
Україну Л 

У другій частині концерн 
ту голова І. Олексин вручив 
похвальні г р а м о т и д в о м 
заслуженим діячам УБС Д. 
Корбутякові та О. Дерієві, 
за їх віддану працю для У^ 
БС. 

Потім священик українсь^ 
кої православної церкви св. 
апостола Андрія Первозваїь 
ного в Силвер Спринґ, Мд., 
о. Григорій Подгурець вис^ 
тупив з усним привітанням. 
Далі Вікторія М а л и к п р о ч ^ 
тала письмове привітання 
від президента Роналда Pc^ 
гена. Письмові привітання 
від місцевих церковних, на v 
кових та громадських о р ^ 
нізацін прочитала Аня Ди^ 
дик. 

Микола Француженко з 
піднесенням по^истецьки 
прочитав поезію Івана Фpa^ 
нка „Каменяріи . 

На закінчення концерту 

відомий в Америці українсіг 
ісий ансамбль „Намисто^ 
^кepiвник Петро Круль, а д . 
міністратор Олег Звадюк, 
СПІВЗЧКИ—Наталія Зaхapчe^ 
нко, Віра Звадюк, Марічка 
Круль, Віра Пилипецьі Ma^ 
рта ЯсінськчО проспівали 
три пісні сучасних українс^ 
ких композиторів на слова 
сучасних пoeтiв^ „ОЙ, верби^ 
ченьком слова Забашти, муз. 
Шамо, „Полтавський рупь 
ничокм муз. Середи, „Гомін 
Карпатм, муз. Вербицького, 
обробка П. Круля. 

Співом „Ще не вмерла 
Україна^ в інструментал^ 
ній обробці о. Петра Бyднo^ 
го та у виконанні ансамблю 
„Намисто и закінчився к о ^ 
церт Українського Бpaтcь^ 
кого Союзу. Д. M.Kopбy^ 
тяк висловив подяку всім 
учасникам цього концерту. 

Присутні гучними о п л е ^ 
ками вітали кожний виступ 
учасників концерту, зoкpe^ 
ма пісню „Любіть Україну^ 
у виконанні Г. Андреадіс та 
чудові пісні у виконанні а ^ 
самблю „HaMHCTOM під кe^ 
рївництвом П. Круля. 

Чистий прибуток з коїь 
церту^735Д0Л.—пpизнaчe^ 
но на кампанію проте знe^ 
славлення українців. 

П. О. 

У світлу пам9ять Дфа Н. Лукіяновича 
Дня 2Ф^го липня 1985 po^ 

ку відійшов у вічність на 78 
році життя сл. п. д ^ Нарциз 
Лукіянович. 

Народився він в Чepнiв^ 
цях у сімЧгмкільного діяча й 
письменника Дениса Лyкiя^ 
новича. Дитячі роки провів 
у Львові, де ного батько 
вчив в українській гімназії 
та був секретарем НТШ, а 
після Другої світової війни 
був професором українс^ 
кої літератури у Львiвcькo^ 
му університеті. Вбатьківсіг 
кому домі доводилось моло^ 
дому Нарцизові зустрічати 
багатьох діячів української 
літератури, науки й мистец^ 
тва^Івана Франка, Mихaй^ 
ла Грушсвського, маляра 
Івана Труша та інших. 

Після складення іспиту 
зрілости в українській riмнa^ 
з іНфілі^ у Львові, студікь 
вав він медицину на м е д і ^ 
ному факультеті Львiвcькo^ 
го університету, де й з а х и ^ 

Тчш у 1932 році докторську 
працю на тему „Умові хвo^ 
роби і злочинством. Після 
цього і^р Н. Лукіянович 
спеціялізувався в нeвpoлo^ 
гії і исихіятріїу проф. Г а л ^ 
бана в університетській кл^ 
ніці. 

Першу приватну лікарс^ 
ку практику почав у Львові, 
де очолив невролог ічний 
ВІДДІЛ в українській полікль 
ніці і шпиталі „Народної 
лічннці ім. м и т р о п о л и т а 
Шсптицькогоп, а також пpa^ 
цював у відомому закладі 
для умово хворих на К у л ^ 
паркові. В 1938 році д ^ Лy^ 
кіяновнч став примарем нев^ 
ропенхіятричного шпитa^ 
ЛЮ ім. Раппапорта, а в 1940 
році став викладачем у мe^ 
дичному інституті. 

Під кінець війни виїхав 
він до Відня, де працював у 
невропсихія тричному вiддi^ 
лі університету і у пенхія^ 
рнчному шпиталі Марії Te^ 
резієншльосель. 

Після війни, опинившись 
у таборах біженців у п і в д е ^ 
ній Австрії, працював він як 
невропсихіятр для УНРРА. 

В 1946 році д ^ Лyкiянo^ 
внч виїхав до Англії, де став 
сунерінтендантом пcихiят^ 
рнчного шпиталю для р е г ^ 
білітованих вояків в Ьрай^ 
тон, і працював там аж до 
кінця існування цього ш п ^ 
та.ио, до 1951 року. Опісля 
вступив до Англійської Слу. 
жби З д о р о в і в Брістолі , 
Барров Госпітал.а в 1962 ро^ 
ш переїхав до Північної 
Ірляндіі, де став лiкapeм^ 
консультантом в Голнвелл 
Госпітал в Антрім. Крім 
цього, д^ф Лукіянович був 
клінічним вчителем для мo^ 
лодших лікарів при Квінс 
університеті в Белфаст. Він 
також заснував сітку клінік 
під назвою „Чайлд Гайденс 
енд Фемілі Тсрапі^ в Бaлли^ 
міна і Нютонаббей та п с ^ 
хіятрнчну службу в Байт^^ 
бей і в школі для глухони 
мнх д ітей у Ґ р і н а й л е н д . 

Під час своєї активної і 
всебічної кар^ри д^ф Лyкiя^ 
новнч написав понад 33 нay^ 
кові праці про відношення 
батьків і дітей, злочинність 
молоді, парагалюцинаційні 
явища, п а р а с а м о г у б с т в о , 
про різні аспекти сексуал^ 
них девіяшй, які друкуваліь 
ся в міжнародних психіятрі^ 
чннх журналах. 

Л ф Н. Лукіянович був 
членом Королівського Mc^ 
днчного Товариства, члe^ 
ном Королівського Пcихi^ 
ятричного коледжу в Англії 

та членом НТШ і Українс^ 
кого Лікарського Товарис^ 
ва. 

В 1973 році відійшов він 
на заслужену пенсію та жив 
у Кембридж, Англія, до ca^ 
мої смерти, д о 1985 року. 

Д^р Нарциз Лукіянович, 
крім с в о є ї п р о ф е с і й н о ї і 
наукової праці, був а к т і ^ 
ним в українській літерату^ 
рі. З молодечих літ захоплю 
вався поезією й сам почав 
писати ще в шкільні роки. 
Він дебютував у „Літератур 
ж^Науковому Віснику, пo^ 
тім містив свою лірику в 
літературному журналі ,,На^ 
зустріч^, П о л о н и л а його 
уяву постать першого напів. 
легендарного нашого князя 
Олега, що зі своїми хopoб^ 
римн русичами ходив пoхo^ 
дом на Царгород. В 1934 
році вийшла друком його 
епічна поема „Князь Олег 
Віщийм накладом „Ізмара^ 
ду^, перевидана в Англі ї 
1978 року в повній версії. 
Там же вийшли друком і ^ 
го ліричні поеми „Вона і 
ми и і „Сонети^, „Пори po^ 
ку , ї , , ,В незнані 3 y 3 i p v , 
„Мандрівки—Зелена Буїкь 
81143^ та „Ociнь^^. В останні 
роки працював над споГадг 
мн, в яких чимало місця прі^ 
святив враженням з д и т и н ^ 

Св. п. д ф Н. Лукіянович 
гва та львівському пepioдo^ 
ві свого життя. 

Д ^ Нарциз Лукіянович 
був одружений зі Cтeфa^ 
нісю Турксвнч, кoмпoзнтop^ 
кою і доктором музнкології 
яка була надхненням для 
ного творчого життя. Він 
залишив дочку Святославч^ 
Марію, доктора й виклaдa^ 
ча психології в Лондонська 
му університеті, зятя Poбep^ 
та, музиколога, та восьміь 
річну внучку Шарлету. 

Д ^ Павло Пундій 

Похорон д^а Г. Лозинського 
На грані двох років, 31 

грудня, відійшов з цього 
світу д ^ Гринь Лозинський. 
Тихо і спокійно заснув к о л ^ 
шній 18^ітніЙ стрілець 8^ ї 
бригади УГАрмії на 8 5 ^ у 
році життя. Нові хвороби 
забирають тепер старших 
віком, які не можуть вcтoя^ 
тись при житті навіть при 
допомозі модерної мелиш^ 
ни. 

Покійний не любив слави, 
не просився за головний 
стіл, був скромннй.солідннй 
і жертвенний громадянин. 
І хоч українська громада Ч ^ 
каго відспівала йому „Biч^ 
ная ПхмГяпГ під час пара^ 
тасу, панахиди і в соборі 
свв. Володимира і Ольги., 
але люди забувають тих, 
що відійшли. Приходять нo^ 
ві покоління, та лишається 
історія чину, історія гepoїч^ 

ноі ІОО^тисячної армії, наГь 
більшої збройної сили від 
часів Мазепи ^^^A4^І109^, 
яка розкаже, що діялося в 
Україні в 1 9 1 7 ^ 0 роках . 

Валка із 2 3 о х автомоб^ 
лів відпровадила Пoкiйнo^ 
го на цвинтар, а під час 
тризни прощали його проф. 
Антонович від Літсратурно^ 
го Фонду, Дф Тнм^к від 
ОбЧднання Ветеринарних 
Лікарів і Степан Куропась 
від УНСоюзу. Довші пpo^ 
мови виголосили в каплиці 
Музики і Сина інж. Степан 
Голяш, мгр Орест Городі^ 
ськнЙ і л^р Роман Ткачук, 
і олова Об^днання Ветсрі^ 
нарннх Лікарів. Релігійну 
ббслугу похорону дoвcpши^ 
ли о. Ґаладза і о. митрат 
Бутрннський. парох собору. 

Степан Куропась 

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 . 

ЗМІНА АДРЕСИ 

До Адміністрації „Свободи11 

ЗО Montgomery Street ш Jersey City, N.J. 07302 
Прошу змінити мою адрес у Ї 

„Свободйм Q „Українського Тижнееикаи Q 

„Веселки11 Q 
Моя СТАРА А Д Р Е С А булаг 

Число Відділу fwKiyo член У Н О 

ІкГя і прізвище 

Адреса 

Моя НОВА АДРЕСА така. 

Ім^ і прізвище 

Адреса 

На зміну адреси проситься 
O S O B W K O B O ДОЛУЧИТИ Ц.00, 

t 
ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 

ПАВЛО ГРИНКІВ, член УНС 
Відд. 385^го ^ва „Запорозька 
Січм в Міннеаполісі, Міни., 
помер 28нго липня 1985 року на 
88^му році життя. Покійний 
народився в 1897 році в Hoвo^ 
ставці, Повіт Бучач, Зах. Укpa^ 
іна. Членом УНС став 1951 

Кжу. Залишив у смутку дочку 
араску Ярославську з AJtv 

МНЇ дочку Марію Ннч з мужем 
Володимиром, дітьми і внука^ 
ми та дочку Теодору Вельган з 
мужем Василем і родиною на 
Україні та дальшу родину на 
Україні і в Канаді. Похорон 
відбувся ЗЬго липня 1985 року 
11 а циинта рі Св. М аріі в Ліішк^ 
а поліс і, Міни. 

ВічнаїЙому Пам^тьї 

Мнрон Крамарчук, секр. 

ОКСАНА ПОХОДЖАЙ, член 
УНС Відд. 153.ro ім. Л. Мишу. 
і и у Філадельфії, Па., померла 
29.ro липня 1985 року на 80.му 
році життя. Нар. 1905 року в 
селі Вербів. повіт Бережани, 
Західнії Україна. Членом УНС 
стала 1969 року. Залишила у 
смутку синів — Григорія з 
дружиною Анною в ЗСА і 
Дмитра і Ярослава з родинами 
в Україні, сестер — Ірину 
Андрухів, Параскевію Бездух, 
Марію Стичок і Евдокію Фед. 
чншнн з родинами в Україні та 
братів Миколу і Олексу з роди. 
нами. Похорон відбувся 3.го 
серпня 1985 року на цвинтарі 
св. Марії на Факс Чейсі у Філя. 
дсльфії. Па. 

Вічна їй ПамЧіті.І 

Управа. 

МИКОЛА ФЕДИН, член УНС 
Відд. 397.ro ім. св. Ольги у 
Філадельфії, Па., помер 25м о 
жовтня 1985 року на 65.му році 
життя. Нар. 8.го грудня 1920 
року в селі Гломча, пов. Сянок 
Зях. Україна. Членом УНС 
став 1957 року. Залишив у 
смутку дружину Анну, доньку 
Марусю, синів І— Володимира, 
Славка і Михайла з дружина, 
ми і ДІТЬМІК внуків ^ Анну, 
Андрія, Михайлнну, Ричарда і 
Самуїла, та ближчу і дальшу 
родину на Україні. Похорон 
відбувся 28.ro серпня 1985 
року ня цвинтарі Св. Марії на 
Факсчейсі, Абінгтон, Філяде. 
льфія. Па. 

Вічна Йому Пам^тьі 

М. Нич, секр. 

МАРІЯ ВОЛШ, член УНС 
Відд. 70.ro Поступового Клю. 
бу в Джерзі Ситі, Н.Дж., поме. 
р.іа 7м о вересня 1987 року на 
77чиу році життя. Нар. 30.ro 
серпня 1908 року в Ню Джер. 
зі. Членом УНС стала в травні 
1943 року. Залишила у смутку 
сина Ричарда і доньку Дольо. 
рес Санчез. Похорон відбувся 
на цвинтарі Гиллсайд в Лин. 
герст, Н.Дж. 

Вічна їй Па.чГятьІ 

Микола Шеремета, секр. 

НАДІЯ ВЕРБЯНА, член УНС 
Відд. 14.ro Т.ва УСВТ„Ч. Січ^ 
в Нюарку, Н.Дж., померла 9. 
го серпня 1985 року на 80.му 
році життя. Нар. 1905 року в 
Україні. Членом УНС стада 
1950 року. Залишила у смутку 
сина, синову, внуків і дальшу 
родину. Похорон відбувся ня 
укр. кат. цвинтарі в Гемптон. 
бургу,Н.Й. 

Вічна їй ПамЧіть? 

М. Отрок, секр. 

ОЛЕНА КЛЮС, член УНС 
Відд. 422.ro ім. С. Петлюри у 
Філадельфії, Па., померла 2Ь 
го березня 1985 року на 61 .му 
році життя. Нар. 1923 року. 
Членом УНС стала 1969року. 
Залишила у смутку доньку 
Софію. Похорон відбувся 26. 
го березня 1985 року на укр. 
кат. цвинтарі св. Марії на 
Факс Чейсі у Філадельфії, Па. 

Вічна їй Пям,ятьі 

Василь Свтушенко, секр. 

АНДРІЙ РАДЬ, член УНС 
Відд. 320.ro ім. Пресвятої Тро. 
йці в Балтиморі, Мд., помер 
29.ro серпня 1985 року на 60. 
му році життя. Нар. 1925 року 
в Сяноку Зях. Україна. Членом 
УНС став 1949 р. Залишив у 
смутку брата Івана, братову 
Любу, племінників Марію, 
Ігоря, Ореста і Адріяну Радь. 
Похорон відбувся 2ч о вересня 
1985 року ні. укр. кат. кпин і арі 
са. Михаїла в Балтиморі. 

Вічна Йому Пам^тьІ 

Іван Мальки, секр. 

ІВАН ЛКВИЦБКИЙ. член 
УНС Відд. 153.roім. Л. Мишу. 
і и у Філадельфії, Па., помер 
17.го липня 198 5 року на 90HHJ 
році життя. Нар. 1895 року в 
селі Іванівна, Зах. України. 
Членом УНС став 1960 року. 
Залишив у смутку доньок А ^ 
ну Клос і Уляну Маг ер. Похо. 
рон відбувся 20.ro липня 1985 
року ня укр. кат. цвинтарі ся. 
Марії у Філадельфії, Па. 

Вічна Йому ПачГятьі 

Юрій Данилів, секр. 

КЛОД СПЛЕЙН, член УНС 
Відд. 164^0 ім. М. Грушевсь. 
кого в Бервик, Па., помер ЗЬ 
го серпня 1985 року ня 45.му 
році жнтгя. Нар. 5^о серпня 
1940 року в Блумсбергу, Пя. 
Членом УНС стяв 1979 року, 
залишив у смутку дружину 
Діяну, 3.ох братів і сестру. 
Похорон відбувся 4^го вересня 
1985 року ня цвинтарі Пяйн 
Ґров в Бервчку, Пя. 

Вічна Йому Пям,ятьі 

Тнмко Бутрей, секр. 

ЮЛІЯ ҐАВРАДА, член УНС 
Відд. 206.ro Т.ва „Запорозька 
Січи у Вунсокеті, Р. АЯ^ по.ме. 
рля Зм о вересня 1985 року ня 
92.му році життя. Нар. 2Ьго 
грудня 1892 року в Західній 
Україні. Членом УНС стяв 
1930 року. Залишив у смутку 
сина Ґабріела, доньок Ненсі 
Мор і Марію, вісім внуків і 19 
правнуків. Похорон відбувся 
6м о вересня 1985 року ня укр. 
кат. цвинтарі св. Михаїла в 
Блекстоні. Масс. 

Вічна їй Пам^тьї 

Л. Гардінк, секр. 

Вступайте 

в члени УНС 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

НЕДІЛЯ. 
19 го СІЧНЯ 1986 р. 

Лудлов. Масс. — Збори 253 
Відділу УНС відбудуться о 
годині 2мй по пол. в залі укра. 
інської католицької церкви По 
зборах вибір делегата наЗЬшу 
Конвенцію УНС. Приявність 
усіх членів обов язкова. 

С. Михайлишин 

ПАМЯТНИКИ 
і р ізних г р а н і т і і . с т а в и м о иа 
цвинтарях с а . А н д р і я в Б а в н д 
Б р у к у , са . Д у ж а ш Г с м л т о м б у р . 

гу. та І Н Ш И Х 

В І Д О М А С О Л І Д Н А 
Ф І Р М А 

Cypress Hills 
Monuments 

Власник — українець 
В О Л О Д И М И Р 
Б І Л Я Н С Ь К И Й . 
K. М . К А Р Д О В И М І 
О. Л О Б А Ч Е В С Ь К А 

8 0 0 J a m a i c a A v e n u e 
Brooklyn. NY. 1І208 
TeM718J 277 2332 

В і д к р и т о к о ж н о г о д н я . ч с у б о . 
ту в к л ю ч н о , оїд 9 5 n o n o n . . а 

н е д і л ю оїд 1 0 1 по п о л . 
Н а б а ж а н н я 1 д л я в и г о д и к л і е ^ 
тів р а д о з а і д о м о д о В а ш о г о 
д о м у з п р о е к т а м и й п о р а д а м и . 

^ FUNERAL D1RECTORS ^ 

UKRAINIAN Ш NATIONAL 
FUNERAL ^Г SERviCE 
Український Національний 
Цвинтар.Пам,ятиик пола. 
годжують всі справи по. 
в^зані з похороном І по. 
хованням в ЗСА. 

4111 Pensylvania Ave.. SE 
Washington. DC. 20746 

Tel.. p O D 568 0630 ^ Oays 
O O D 855 8864 ̂  SaL. Sun.. 

Eve. Si Holidays 
MA1L. PO Вох 430 

Dunkirk. MD 20754 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONy. BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

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

f212J 6742568 

LYTWYN 8, LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
AIR CONDITIONED 

О б с л у г а Щ И Р А і Ч Е С Н А . 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 
Також займаємося похоро. 
нами на цвинтарі в Бавнд 
Бруку і перенесенням Т п і ^ 
них Останків з різних країн 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 

Ccomer Stanley Тагт^ 
UN10N. N.J. 07083 

C20D 964Ч22Д 
— W М И — і 

^ 


