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HA3HA ЧЕНО ВТРЕТЄ 
НА ЧАЛЬНИМ ПЛАСТУНОМ 

Ню Йорк. — Г о л о в н а 
Пластова Рада враз із Ko– 
місіею для вибору Началь" 
ного Пластуна подали до 
загального відома, що згід" 
но із грамотою про Началь" 
ного Пластуна, схваленою 
5–HM Збором Конференції 
Українських Пластових Op– 
ганізацій у 1970 році та npa– 
вильником вибору НачалЬ" 
ного Пластуна, вони nocra– 
новили дня 18–ro червня 
1986 року проголосити втре 
тє Начальним Пластуном 
не чергову семирічну Ka– 
денцію пл. сен. керівництва 
Юрія Сіаросольського, чле 
на Куреня У П С . .Лісові 
Чорти". 

Урочисте введення в уряд 
переобраного Начального 
Пластуна відбудеться під 
час Дня Пластуна'ПластуН" 
ки в неділю. 20–ro липня ц.р. 
на пластовій оселі „Вовча 

Д'Р Ю. Старосольськиіі 
Тропа" в ЗСА в присутнос" 
ти пластової молоді. 

Відбудеться 38"ИЙ з'їзд ОДВУ 
в Лігайтоні 

Лігайтон. Па. – U,eHT– 
ральна Управа Організації 
Державного Відродження 
України повідомляє все 
членство ОДВУ і братські 
організації та українське 
громадянство, що в днях 
30–ro і 3 l–ro серпня та l–ro 
ВереСНЯ ВІДбуДеТЬСЯ 38"ИЙ 
звичайний з'їзд ОДВУ тут 
на оселі ім. Олега Ольжича. 
З'їзд буде із звичайним no– 
рялком нарад, з участю 
делегатів з рішальним ro– 
лосом і всіх членів ОДВУ і 
братських організацій з a.oj 

радчим голосом. З'їзд почи" 
насі ься в суботу. 30–'ro cepn– 
ня, о год. 9:30 ранку. 

В неділю. З l–ro серпня, о 
год. 1Ми рано буде відправ 
лена Служба Божа в кашіИ" 
ці св. Андрея за спокій душ 
поляглих у боротьбі за BO– 
лю України. О год. 12:15 по 
полудні буде соборна Пан:ь 

хида й відзначення 45"Ліття 
початків УПА „Поліська 
Січ" І Похідних Груп ОУН. 
О год. 2–ifi по полудні Bla– 
будеться обід з привітами 
представників організацій і 
установ. 

О год. б”ій вечора буде 
поминальна академія з na– 
годи 45"річчя трагічної емер 
ти полк. Миколи СцІборСЬ" 
кого і сотн. Омеляна CCHH– 
ка”Грибівського. Слово BH– 
голосить Свген Скоцко з 
Вашінгтону. 

В понеділок, l–ro вересня, 
о гоД. iO–ifl ранЬІвГЯбуд”еть" 
ся ділова нарада Координа" 
цінної Ради Братніх Oprani– 
зацій. Український Визволь 
ний Фонд матиме свій 3BH– 
чайний з'їзд, а Український 
Золотий Хрест матиме 
свою річну ділову конфе" 
ренцію. 

В Гантері починається 
мистецький сезон 

Гантер, Н. Й. – Літній 
сезон 1986 року Центру Ук" 
раїнської Культури p03no– 
чннається цієї суботи. 19–ro 
липня, о год. 8'ій вечора, 
тут в Ґражді біля церкви св. 
Івана Хрестителя. Мистсць 
ким керівником ЦУК с Д”Р 
Ігор Соневицький. 

Цього тижня в програмі 
виступить піяністка Юліяна 
Осінчук. Вона гратиме TBO– 

ри композиторів: Лисснка. 
Ліста. Лятошинського і Мо 
царта. Квитки, в ціні 5 і 4 
дол. для членів ЦУК і для 
сеньйорів, і 3 дол. для cry– 
дентів. можна набути при 
касі. 

Особи, які бажають стати 
членами Центру Українсь" 
кої Культури, можуть 3an– 
латити річну вкладку в сумі 
10 дол. 

К. Дмитру к знову пише 
каґебівські фальшивки 

Київ. – Газетач, РадянсЬ' 
ка Україна" знову надруку" 
вала серію статтей, ,.reni– 
яльних" памфлетів Клима 
Дмитрука'Гальського, cno– 
внених ненавистю, прнмь 
тивізмом його мислення, 
скерованих на адресу ,,yu– 
раїнських буржуазних наць 
оналістів" під заголовком 
..Фальшивки не пройдуть". 

У цих статтях кагебівсь" 
кий публіцист, лавреат npe– 
мії Ярослава Гадана, po3– 
глядас проблему так звано" 
го Львівського собору з 
1946 .року і, як він пише, 
„скасування Берестейської 
унії, розрив з Ватіканом і 
возз'єднання з Руською пра 
вославною церквою". 

Він дійшов до такого „ na– 
укового" висновку, що „уК" 
раїнські буржуазні націона" 
лісти і Українська KBTO– 
лицька Церква за кордО" 
ном. а не комуністична npo– 
паганда. займаються 'дез" 
інформацісю' у справі доб" 
ровільного приєднання" і 
легальности Львівського 
собору. Одним словом К. 
Дмитрук. який вже від 6ara– 
тьох років вправляється у 
фальшивках проти україН' 
ців в діяспорі. обернув кота 
хвостом догори і заявив, 
що це не Москва, не н KHIB– 
ські васали і не писаки типу 
Дмитрука фальсифікують 
справу собору і „добровіль" 
ного приєднання" католи" 
ків до , ,матірної Руської 
Церкви", а навпаки. зненв" 
ВИДЖЄНІ KOMyHO–MOCKOBCb– 
ким режимом ,,націоналіС" 
т и " і їхні , .поплентачі з 
церковних кіл". 

У статтях кагебівського 
писарчука немає Hi4oro–Ho– 

вого. К. Дмитрук мабуть 
вже постарівся. Він noBTo– 
рюс фрази, сказані ним кіль 
ка років тому, і говорить 
неправду про участь в co6o– 
рі кількох єпископів і маси 
священиків та вірних, бо, 
мовляв, тільки 281 СВЯЩЄ" 
ників”католнків не погодили" 
ся з поверненням до npaeoc– 
лав'я, а всі решта прийняли 
,.воз'єднання" і з ентузіяЗ" 
мом взялися за відбудову 
парафій. К. Дмитрук uimco– 
внто промовчує процес TO– 
тального нищення совстсь" 
ким режимом УК Церкви, 
вивезення і знищення iepap– 
хії тієї Церкви на чолі з і 
Митрополитом Йосифом 
Сліпим, який єдиний оцілів 
і завдяки Папі Іванові ., 
ХХІ11 прибув до Риму в І 
1963 році. У тайгах Сибіру 
згинули тисячі священиків., 
монахів і монахинь та eip– 
них, які. як пише Дмитрук 
„не погодилися" з pimeH– 
ням собору і вмерли за віру 
у численних СОВЄТСЬКИХ ГУ" 
Лагах. 

Довго і докладно poiica– 
зує у своїх статтях К Дмит 
рук про „протопресвітера, 
доктора теології і філосо – 
фії Гавриїла Костельника", 
на авторитеті якого, на 
жаль. Москва і П слуги 6y– 
дувалн свою теорію „BO3– 
з'єднання" і спроби зннщен" 
ня УК Церкви в західніх 
областях України після Дру 
гої окупації тієї території 
совєтськими військами. 

В Україні читач вміс BH– 
читувати правду між рядка" 
ми. З цього погляду і статті 
кагебіста К. Дмитрука мо – 
жуть стати утфигоді. 

РОЗМОВИ Е. ШЕВАРДНАДЗЕ В 
ЛОНДОНІ БУЛИ УСПІШНИМИ 

Лондон. Великобританія. 
– Розмови міністра закор" 
донних справ СССР E;ryap– 
да Шеварднадзе з британ" 
ськими офіційними oco6a– 
ми, зокрема з npcM'cp–Mi– 
ністром Маргарет Тачер і 
міністром закордонних 
справ Джеффрі Говом. були 
успішними, заявили обидві 
сторони. 

На протязі трьох годин 
Е. Шеварднадзе обговорив 
з британським колегою усі 
важливі міжнародні npo6– 
леми. а саме справи 3a6opo– 
ни хемічиої зброї, плянова" 
ну вершинну конференцію 
між президентом Роналдом 
Регеном і генеральним CCK– 
ретарем ЦК КПСС Міхаї" 
лом Горбачовим в ЗСА та 
справу затіснення співпраці 
між Совєтським Союзом і 
Великобританією в майбут' 
ньому. В кінці розмови UJe– 
варднадзе запросив Гова 
відвідати в 1987 році СССР. 
на шо він лав свою згоду. 

Прем'єр'МІністрові М. 
Тачер совгтський дипломат 
передав особистого листа 
від М. Горбачова, у якому 
він порушує і переповідає 
про всі . .совстські мирні 
ІНІЦІАТИВИ'', а також запро 
шення на відвідини MOCK– 
ви. Час відвідин, кажуть 
англійські дипломати, буде 
шеузгілнений пізніше. Крім 
вже згаданих справ. Uieeap– 

Американський журналіст пише 
з признанням про Л. Савойку 

Ню Йорк. – У щоденнН" 
ку ,,Дейлі Нюз" з четверга 
І l–ro липня ц.р., появилася 
стаття пера Мігуеля Персза 
п.н. „Ген, ви забули про 
справжню Міс Свободу", в 
якій автор з великою Ten;io– 
тою та признанням пише 
про Лілію Савойку та її 
велику працю допомоги імі 
грантам, яку вона віл років 
веде з раменн Католицької 
акції в ЗСА. На думку aBTO– 
ра Л.Савойка немов BCTa– 
новила новий острів Елліс. 
в якому вона старається 
перевести сотки Приїжджих 
до ЗСА через складні npo– 
цесн поселення в цій країні. 
Підкреслюючи це. що Л. 
Савойка українка. М. Перез 
уважає, що цс вона є тою. 
яка високо піддержує BO– 

Н. Толстой доповідав про воєнні злочини 

Оттава (С. Яворський). 
– : В п'ятницю. 20–ro червня 
п.р.. тут у великій амфітеат 
ральній залі Карлтонського 
університету відбулася ДО" 
повідь Ніколая Толстого, 
відомого історика і автора з 
Англії. Він говорив про BO– 
енні злочини і про воєнних 
злочинців, але цим разом 
йшло про злочини, які були 
доконані зразу після закін" 
чення Другої світової війни 
ПОЛІТИЧНИМИ і мілітарними 
чинниками британського 
уряду. 

Н. Толстой. автор MOHV– 
ментальної та детально удо 
кументованої праці піл 3a– 
головком ..Жертви Ялти" 
(victims of Yalta) про дасиль 
ну репатріяцію совстських 
громадян після Другої cei– 
тової війни, як і кількох 
важливих творів, говорив 
цим разом про перфідну 
видачу британськими війсь" 
ковнми властями багатьох 
тисяч військовополонених 
козаків з родинами та mi'i– 
ськовополонених ююсла" 
вів в руки совстських і югос 
лавськнх катів, які 6c3no– 
іцадно мордували своїх i;te– 
олої ічних противників. AK– 
ція цієї злочинної penaT– 
ріяції є детально описана в 
останній книзі Н. Толстого 
під назвою „Міністер і Ma– 
сакри" (The Minister and the 
Massacres). Головним mi– 
ціятором цих злочинів, ae– 
тор називає Гаролда MeK– 

Міллена, тодішнього мініст 
ра в уряді Вінстона Чсрчі" 
ля. 

Свої досліди Н. Толстой 
базував на офіційних доку" 
ментах, які були доступни" 
ми для істориків, а також на 
зізнаннях свідків, які nepc– 
жили описувані автором 
страхіття, та які хотіли про 
це говорити. За словами 
автора, цікавим аспектом 
цієї справи було те. що після 
публікації його книги всі 
головніші англійські ra3c– 
гн. радіо і телевізія суціль" 
но її бойкотували. Огляди в 
газетах, як і особисті інтер 
в'ю з а в т о р о м , які були 
влаштовані заздалегідь, 6y– 
ли раптом скасовані. Автор 
припускає, що якась HCBH– 
дима, але могуча рука хова" 
п ься за цією конспірацією. 

В своїй доповіді Н. l"o.i– 
стой говорив також про 
канадську комісію ДОСЛІІЬ 
жування нацистських 3.io– 
чинців. яка є відома під 
назвою комісія Дсшена. Він 
написав на цю гему 6poiny– 
ру під назвою „ Trial and 
Error", в якій він критикує в 
першу чергу селективність 
комісії в досліджуванню 
злочинців (лише нацистсь" 
ких, а не всіх воєнних зло" 
чинців), а також гостро 3a– 
суджус рішення КОМІСІЇ ДС" 
шена користуватись COBCT– 
ськими джерелами. Може 
найбільш ельоквентно з 
УСІХ ВИСЛОВІВ, ЯКІ були ДОТС" 

1 

пер зарскордовані. Н. ТоЛ" 
стой. ясно і недвозначно 
змальовує злочинний харак 
тер совстського правосуд 
дя. від перших років цього 
режиму до сьогоднішнього 
дня. Він сильно підкреслює 
факт, що від 24–ro серпня 
1939 року до 22–ro червня 
1941 року совгтський уряд 
був вірним партнером HT– 
лера, а совєтське НКВД 
тісно співпрацювало з rn– 
лерівським Ґестапо у BHKO– 
нуванні найбільш жахливих 
злочинів в історії людства. 
Автор особливо детально 
описав масакру польських 
офіцерів у Катині. 

Н. Толстой влучно заувв" 
ЖИВ, ЩО б р и т а н с ь к е МІНІС" 
терство війни недавно noc– 
тановило досліджувати 3a– 
кнди проти Курта Вальдгай 
via. який мав бути відпові" 
дальним за смерть двох 
британських ВІЙСЬКОВОПО; 
лонсних під час Другої CBI– 
тової війни. В тоіі сам час це 
саме міністерство відмов^ 
ляп ься досліджуваги BH,ia– 
чу большевикам і napTH3a– 
нам Тіта близько 70,000 
військовополонених ко ja– 
ків і югослав'ян, всупереч 
всім британським і міжнВ" 
родннм законам. 

Прнсутні,на доповіді (no– 
над 200 осіб) нагородили 
доповідача довгими on.ncc– 
камн. Опісля присутні мали 
нагоду ставити доповідачеві 
питання. 

І 

гонь свободи і що нікому 
так як їй не належалося 
особливе признання при 
святкуваннях ІОО”річчя Ста 
туї Свободи. Для М. Персза 
Л. Савойка є втіленням цієї 
Статуї Свободи, але він 
глибоко обурений тим. що 
їй не дано ніякого признаН" 
ня. а дістали його лише ті. 
які мають силу і успіхи у 
політичному чи іншому жит 
ті. 

У розмові із Л. Савойкою 
автор довідався, що вона, 
оглядаючи всі великі CBRT– 
кування в Ню Йорку, що 
відбувалися від 3–ro до 6–r о 
липня ц.р. на телевізійному 
екрані, схарактеризувала їх 
як негідні і призначені лише 
на ефект. На її думку в ЗСА 
далі панує дискримінація у 
відношенні до імігрантів. у 
відношенні до їхнього сла 
бого знання мови чи їхньо" 
го акценту. Вона знає, що 

1 афганістанці, сальвадорці 
чи мешканці Нікарагуа npH– 
їжджають до ЗСА не тому, 
що хочуть тут жити, але 
том. що шукають за 6e3ne– 
кою, а помимо того їм не 
дають права азилю. 

М. Перез закінчує свою 
статтю, посвячену Л. Савой 
ЦІ. ПрНПуЩеННЯМ. ЩО МОЖ" 
ливо вона не одержала нія" 
кого відзначення з нагоди 
святкувань ІОО”річчя Статуї 
Свободи тому, що ніколи не 
боїться висловити одверто 
своїх думок і своєї критики 
урядових чинників. ..Якщо 
б Статуя Свободи могла 
говорити, – закінчує свою 
статтю М. Перез, – вона 
сказала б, що вона najnea– 
сться Лідія Савойка. 

ТЕНІСОВИЙ ТУРНІР НА 
СОЮЗІВЦІ 

Союзівка. – KapnaTCb– 
кий Лешетарський Клюб в 
Ню Йорку влаштовує тені' 
совий турнір у подвійній грі 
чоловіків та юнаків та у 
мішаній грі за нагороди 
Союзівки. який відбудеться 
в суботу і неділю. 9–ro і l0– 
го серпня ц.р.. тут на кортах 
оселі. Початок подвійних 
ігор чоловіків відбудеться у 
суботу, 9 –ro серпня о год. 
lO–iii рано. Подвійні ігри 
юнаків і мішаних пар відбу" 
деться того самого дня о 
год. І'ій по полудні. ВПИСО" 
ве – 4 дол. від особи. Oco– 
биста реєстрація змагунів 
відбудеться годину перед 
початком змагань. 

днадзе і Тачер порушили т е 
проблеми тероризму в світі. 
зменшення арсеналу crpa– 
тегічної нуклеарної зброї, 
афганську проблему, наслід 
ки чорнобильської нуклеар 
ної катастрофи і права ;iw– 
дини. 

Візиту совстського мініст 
ра закордонних справ po3– 
глялаять в Лондоні, як до" 
каз покращання совстсько' 
британських відносин, які 
погіршилися були ПІСЛЯ BTC– 
чі на Захід резидетна COBCT– 
ської розвідки Олега Горди 
евського і викинення З ВЄЛИ" 
кобританії ЗІ совстських 
„дипломатів". 

У Вашінітоні візиту UJc– 
варднадзе в Лондоні розгля 
лають інакше. Амсрикансь' 
кі політичні аналітики eea– 
жають, шо Москва вже від 
давна намагається забити 
клина між Вашінгтоном і 
Лондоном. 

Сенсацією у переговорах 
вважають тс. що віл імені 
совстського уряду Е. llk– 
варлнадзе підписав головір 
з британським урядом про 
сплату Совєтським COKV 
зом довгів царської Росії. 
які відмовлялися заплатити 
ще Влалімір Ленін і його 
наслілники. Агентство 
Юнайтел Пресе ІнтернешС" 
нсл. яке подало цю інформа 
цію. не знає ще подробиць 
цього договору. 

Посуха на півдні ЗСА с 
небезпекою для мешканців 

Атланта. Джа. – Хвиля 
спеки, яка панує в південно^ 
іхідиіх стейтах ЗСА. зокре^ 
ма в Джорджії і Південній 
Кароланні вже від десяти 
днів, викликує серед nace– 
лення велику журбу, тому 
що вона з'єднана із чотирії" 
місячної посухою, naiirip– 
шою. яку мали досі ці стей 
ти. Температура біля, а то і 
понад 100 ступенів є ирнчи" 
ною вже 12 смертних ВИІШДг 
ків серед населення, але 
також має вилив на звірят, 
так що навіть риби гинуть 
від неї. 
Десять днів цієї спеки в 
поєднанні із чотирма міся" 
цямн посухи, яка прийшла в 
часі, коли фармери ще не 
піднеслися господарсько 
після великої, посухи перед 
десятьма роками, створили 
у цих південних стейтах 
велику кризу. Загрожені є 
засоби бавовни, сої. KVKN– 
рудзн і земляних горіхів, 
якщо в найближчому часі не 
впаде сильний дощ. 4epeo– 
на земля, характеристична 
для цих околиць, t така 
суха і тверда, що навіть 

У СВІТІ 

АСТРОНАВТИ ПЕРЕБУВАЛИ 
ЧОТИРИ МІСЯЦІ У СТРАТОСФЕРІ 

і робокопатслі не можуть 
без полиття водою BHKOiia– 
T–H–y цій землі ями. Рівночао 
но з посухою та спекою 
Прийшов брак води, яніі 
найбільше відчувають фар" 
мери. 

В одній тільки Джорджії 
згинуло вже досі від горячі 
750.000 курей в одному THJK– 
ні. Тому, що фармери не 
мають чим годувати худО" 
би, їм дораджують npozja– 
вати її в сусідні стейти, ле г 
кращі умови, але ринок є 
так переповнений, a Tpanc– 
порт при такій спеці так 
небешечний. що й тут фар" 
мери кесуі і. волик) втрату. 

Як обраховують, в Півдсіь 
ній Каролайні в ньому році 
буде лише 25 відсотків 3BII– 
чайної о збору бавовни і сої. 
а подібне можна сполівати" 
ся із збором земляних ropi– 
хів. Спека і посуха Binnea– 
ють також на психічний 
нас і рій населення, яке г 
незвичайно пригноблене. 
очікуючи віл гих природніх 
катастроф великої фінансО" 
вої втрати. 

Москва. . Два совстські 
астронавти полковник 
Леонід Д. Кізім. 44 роки. 
Влалімір Соловйов. 39 po– 
ків – повернулися на 3CM– 
лю після чотирьох місяців 
перебування у стратосфері, 
виконавши місію на між" 
нростірній станції ..Мір", 
яка була запушена місяць 
наперед. Станція ..Мір", цс 
велика скомплікована KOH– 
струкція. 56 футів довга і ІЗ 
футів широка, збудована у 
формі літаючого корабля із 
шістьма заїздами, квартіь 
рою до життя і прані acTpo– 
навтів. обладнана naHMu– 
дернішою технологією з 
допомогою якої астронаВ' 
ти могли передавати до 
запускної станції на землю 
усі фотоінформації, cnoc– 
тереження тощо. 

Астронавти повернулись 
на землю при допомзі paKc– 
ти ,.СоюЗ"І5". кабіна якої, 
при допомозі спеціяльного 
парашута, осіла в степах 
Казахстану. Згідно з інфор" 
мацісю совстського npeco– 
вого агентства ТАСС. Ka6i– 
на торкнулася землі !6–ro 
липня ц.р.. о год. 4:34 по 
полудні, приблизно 33 милі 
від міста Аркалік. Обидва 
астронавти виглядали луже 
змучені і розгублені коли їх 
завезли до телевізійної KiM– 
нати для переведення корот 
кого інтерв'ю совєтськими 
телевізійними кореспонден" 
тамн. Обидва астронавти є 
ловголітнимн ветеранами 
міжпрост ірних полетів і 
разом з цією місією вони 
перебували 238 днів у CTpa– 
тосфері. ТАСС інформує, 
що полк. Кізім. командир 
станції і В. Соловйов. інжс" 

нер міжпростірних ракет, 
почуваються добре, але i.4– 
нє здоров'я перевірятимуть 
лікарі, щоб встановити чи 
чотиримісячне перебування 
астронавіів у страіосфері 
не підірвало їхньою up– 
рой'я. 

Експерименти, ям iicpcB– 
водили астронавт в crpa– 
тосфері при допомозі поміч 
ного Повітряної о корабля. 
переходять межі всякої S A– 
ви. Вони, паїїрчк.і.і І. m.tui– 
:іялися луже час і о від м;і 
тірного корабля Мір" ми 
1.850 миль і фотої P4– 
фували колеги рЬних caie– 
літів. також несов(тських. 
відвідували іншу совстськл 
станцію ..СалюТ'7". яка 6y– 
ла запущена у простори т е 
в 1982 році, передана.пі по 
бажання на землю з нагоди 
першого полету у cTpaToc– 
феру' астронавта Юрія А. 
Гагаріна, день якого було 
встановлено в СССР. круж" 
ляли тільки у спеціяльних 
одягах довкола корабля, 
займаючись незначними на 
правами, фотографували 
кулю землі, включно з pcaK– 
торами в Чорнобилі. 

Очевидно, совстська npo– 
паганда намагається MaK– 
симально використати цей 
успіх для розголошення co– 
ВЄТСЬКИХ ТСХНОЛОГІЧНИХ ДО" 
сягнень у стратосфері і спро 
можність совстської acTpo– 
навтики. На Заході не вик. 
лючають . що . .Мір" маг 
також ще інше, крім Hayico– 
вого завдання, а саме: стан 
ція слідкує за подіями на 
землі, одним словом С ВСЛИ" 
ким технічним шпигуном 
для Москви. 

"'Jll' u – y 

Є АМЕРИЦІ 

ЗАХІДНІ ДИПЛОМАТИ в Москві кажуть, шо совстсь. 
кий уряд не мас довір'я до заяв Адміністрації президента 
Роналда Регена про справи роззброєння, а головно про 
зменшення стратегічної нуклеарної зброї. „Ми маємо 
сумний досвід з мораторіюмом на випробування атомової 
зброї під землею", – заявив совстський лідер Міхаїл 
Горбачов, і тому не треба дивуватися, що СССР тепер 
дуже обережно ставиться до всяких заяв речників ЗСА. У 
Вашінгтоні офіційні представники Уряду Р. Регена 
заявили, що замість складати такі заяви про недовір'я до 
ЗСА. совстський лідер „повинен подивитися спочатку на 
свої задні колеса". 

Д ' Р РОБЕРТ БАЛЛАРД із двома помічниками занурився 
у підводному човні „Алвін" на 13,000 стіп на поклад 
славного корабля ,,Титаник". що потонув 74 роки тому. 
Д.р Р. Баллард відкрив корабель у вересні минулого року і 
тепер робить дальші розшуки на ньому, накручуючи 
рівночасно на фільм все. що там бачить. Теперішні досліди 
дозволять точно визначити, шо було причиною затоплен" 
ня корабля у 1912 році. 

ВСЕ БІЛЬШЕ Й БІЛЬШЕ сенаторів ЗСА підтримують 
пропозицію поширення економічних санкцій проти 
Південноафриканської Республіки тому, що уряд білої 
меншости у Преторії не дає собі ради з більшістю чорного 
населення і є змушений застосовувати фізичну силу війська 
і поліції проти демонстрантів і насланих із закордонч 
ворохобників. Сенатори с готові другий раз голосувати 
над цією справою, якщо уряд президента Пітера Боти не 
припинить негайно репресій, не відкличе вийняткового 
стану і не проголосить лляну ліквідації політики апартеїду. 

ТУРЕЦЬКИЙ УРЯД признався що більшість опіюму. 
продукованого у Південній Азії і на Близькому Сході. 
контрабанда перевозить до Західньої Европи через 
Туреччину. Очевидно, опіюм і героїну торгівці перевозять 
нелегально, але Туреччина не спроможна сама контролЮ" 
вати цієї „торгівлі", бо має замало добре вишколених 
поліціянтів. Траплялися також перекупства серед поліціян 

L j тів і військовиків і тому не дивно, що така маса наркотиків 
гіогїадае на європейські ринки. г 

ЯК ПОВІДОМЛЯС ТИЖНЕВИК „Тайм". Білий Дім маг 
намір призначити амбасадором у ПівденнО”АфрикансЬ" 
кій Республіці негритянського промисловця Роберта 
Бравна. Призначення Р. Бравна буде свідчити про відмову 
Адміністрації Роналда Регена від політики „KOHCTPVKTH"B– 
ного діялогу" з урядом ПАР, яка основана на переговорах, 
а не на санкціях. 

ЛІТАК „ВОЯДЖЕР". який летів п'ять днів безперерви. 
закінчив свій лет у Каліфорнії. Легкий літак, шо мало 
важні ь. але величиною подібний до Боїнга 727. може 
летіти безперерви. не злітаючи на землю по бензину. Досі, 
літак пролетів 11,857 миль вздовж стейту Каліфорнії. 
Пілоти Д. Рутан і Дж. Єгер готують літак до лету навколо 
світу, який заплянований на вересень. 

ВАШІНҐТОН ПОВІДОМИВ Москву, що З'єднай. Стейти 
Америки згідні на скликання 22–ro червня позачергового 
засідання американськО”Совєтської Постійної консулЬТВг 
тнвної комісії. Совєтська пропозиція скликати поїачерго" 
ву зустріч була сприйнята багатьма співробітниками 
Адміністрації без ентузіязму і викликала різкі розХоджеН" 
ня в урядових колах ЗСА. Спочатку створювалося 
враження, шо ЗСА не погодяться на совстські пропозиції. 
Москва запропонувала зустріч комісії для тою. щоб 
обговорити рішення президента Роналда Регена про 
відмову З'єднаних Стейтів від дальшого дотримання 
договору САЛТ 11. Президент прислухався до рекоменда" 
цій Державного департаменту, який закликав відповісти 
на совстську пропозицію позитивно, щоб відмовою не 
лати Москві пропаганднвну перевагу. 

СОВЄТСЬКЕ ПРЕСОВЕ агентство ТАСС надрукувало 
коротке звідомлення про приватну візити в Москву 
колишнього президента ЗСА Рнчарда Ніксона. в якому 
сказано, що Р. Ніксон виступив перед співробітниками 
Інституту ЗСА і Канади Академії Наук СССР Зустріч 
Ніксона з колишнім амбасадором Совстського С о к т у 
Вашінгтоні. а нині секретарем ЦК КПСС Анатолієм 
ДобринІНИМ була відкладена або відкликана, бо А. 
Добринін вилетів у В'єтнам на похоронЛєДуанна. Ніксон 
відвідав московські колгоспні ринки, на яких він вперше 
побував шс у 1959 році. 

Д Е Р Ж А В Н И Й С Е К Р Е Т А Р Джордж Шулп доручив 
амбасадорові ЗСА в Сирії встановити, хто є автором кпити 
„Сіонська маца". За неперевіреннми даними, автором 
книги є міністер оборони Сирії генерал Мустаф і Глас. У 
книзі описуються події, які нібито сталися в 1840 ропі, коли 
група жидів вбила двох християн і використала їх кров длч 
виготовлення маци. В листі до рабина Марвіна Пра 
державний секретар ЗСА запевнив його, що по ііляї 
почуття обурення жидівського народу. Речник сирійськоі 
вмбасади у Вашінгтоні заявив, шо не мас поняття про 
існування такої КНИГИ. 

ГРУПА АМЕРИКАНСЬКИХ вчених з цозволх совстсь' 
кого уряду прибула на місце проведення нуклеарних 
випробувань J центраЛЬНОМ) Казахстані. Американські 
спеціялістн іможуть фіксувати підземні поштовхи, 
викликані іемлетрусами, промисловими вибухами і 
роботами R шахтах. Вони мають намір також іробнти 
експеримент для фіксації власного підземної о вибуху, 
призначеного на наступний четвер ч Невалі. Знаючи 
наперед потужність вибуху, вчені можуть порівняти 
одержані дані з контрольними цифрами. ..Я лосі не можу 
фозуміти, чому совстські керівники пішли на цей крок, 
заявив геофізик Каліфорнійського університету Джан 
Всргер. Мої підозри розсіються лише тоді, як наш пункт 
стеження проіснує більше року". Доктор Томас Кокран 
заявив, що Міхаїл Горбачов дозволив на працюаМерикаН' 
ськнх вчених, не зважаючи на активний спротив військо" 
вих кіл, які трвднціййр доїім^іедь^я,жолітіиси повної 
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Чи вкінці протверезіє 
американське судівйицтво? 

Як уже інформовано, американська преса 
вкінці бачить зріст критицизму у відношенні до 
американського судівни цтва за сліпе потурання 
совєтським доказам" про мнимих воєнних 
злочинців, які живуть, як американські громада^ 
ни на терен і ЗСА і яких громадянство, а то й 
життя, залежить тепер від тих саме так сумніВ" 
них доказів, що їх залюбки подають совєтські 
каґебівські чинники. 

Те, що ОСІ іде рука в руку із КҐБ ми вже не 
один раз мали нагоду переконатися у Tenepiiu– 
ній нагінці на членів української сп ільноти, 
зокрема на колишніх членів українських зброй" 
них сил у Другій світовій війні, та інших буцімто 
коляборантів нацистської Німеччини. 

Однак наших переконувань досі не дуже то 
хотів хтось слухати. Аж ось тепер, у зв'язку з 
черговим випадком естонця Карпа Ліннаса, 
якого на підставі рішення судових інстанцій 
мають видалити до СССР, де йому вже давно 
позаочно присудили вирок смерти, починає 
змінятися загальний клімат настроїв. Щораз 
більше є прилюдних критичних завваг до праці 
ОСІ, а в наслідок того до праці американського 
судівни цтва, що видає строгі засуди всупереч 
усім засадам американських прав свободи 
одиниці. 

В Каліфорнії створена Коаліція для оборони 
конституційних прав і безпеки розпочала тепер 
акцію проти видалення К. Ліннаса в руки COBCT– 
ських сатрапів. Надиво акція має великі успіхи і 
сам колишній генеральний прокуратор ЗСА 
Рамзі Кларк погодився внести відклик К. 
Ліннаса до Верховного Суду. Також голова 
Міжнародної Амнестії в ЗСА написав до reHepa– 
льного прокуратора Едварда Mica листа в 
обороні Ліннаса. Оборонці Ліннаса висувають 
сильні аргументи, які зачинають промовляти до 
поважних американських чинників. Вониздобу' 
вають для себе і консервативні і ліберальні кола, 
даючи їм докази, що присуд Ліннаса і його 
видалення із ЗСА, яке має наступити, є побудо 
вані на недемократичних заложеннях, а кара, 
яка його чекає в СССР ніяк не відповідає вині 
неправдивого свідчення, яке він мав зробити, 
виповнюючи іміграційні папери. 

Розуміється, теперішній директор ОСІ Ніл 
Шер старається боронитися, щО інформації, які 
вони дістають від совєтських чинників є правди" 
ві, бо, мовляв, , ,Західня Німеччина у своїх 
процесах проти воєнних злочинців не один раз 
послуговувалася ними". Але тут як контрарґу" 
мент оборонці К. Ліннаса цитують статті Tene– 
рі^.нього асистента президента Р. Реґена flaT– 
риь а Бюченена. де він висловлюється дослівно 
на тему процесів проти німецьких „колябсн 
рантів так: ,,Я думаю, що видалювати амерИ" 
канського горожанина до СССР, щоб там його 
судили за співпрацю з Гітлером, нагадує мені 
книжки Орвелла чи Кафки. Як може судити 
інших цей головний коляборант Гітлера з Другої 
світово? війни, яким був совєтський уряд?" 

Маємо надію, що ці проблиски протверезіН" 
ня серед думаючих політичних і судівничих кіл 
американської сп ільноти, це перший крок у 
доброму напрямі. Побачимо чим закінчиться рух 
оборони Карпа Ліннаса і який буде тепер ocTa– 
точнии присуд Верховного Суду. На жаль, неза" 
пежно від цього який буде вислід, це вже не no– 
може ані Федоренкові ані, мабуть, Дем'янюкО" 
ві, про якого в останньому часі нічого не чуємо і 
процес якого в Ізраїлі відкладають з тижня 
на тиждень 

Але коли публічна опінія вкінці зрозуміє 
ганебну ролю ОСІ. як знаряддя совєтської 
політики, це може змінити настанову до цілої 
української спільноти і до всіх тих борців за 
Україну, що тепер живуть непевні завтрішнього 
дня, хоча живуть на віпьній землі Вашінґтона. 

НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Пакістаностанньо виробляє 
велику кількість нуклсарноі зброї, знущається над 
політичними в'язнями та збільшує виробництво опіюму, 
президент Роналд Реген гарно вітав пакістанського 
премЧр”МІністра Мохаммеда Кана Юнейо в Білому Домі. 
Речник Білого Дому сказав, що Президент є задоволений 
тим. ЩО Пакістан посувається вперед у своїй політичній 
системі Пакістан також переховує афганістанських 
повстанців втікачів. 

t 

Немало людей в СССР 
ставить собі питання яким 
шляхом піде країна? Досить 
розповсюджена думка, що 
теперішній стан може npo– 
довжитися на десятиліття. 
Одначе тут не взято до уваги 
хуткости наростання nera– 
ТИВНИХ ПрОЦеСІВ В ЄКОНОМІЧ" 
них. соціяльних і духових 
сферах. Коли відкладати 
необхідні реформи, ВОНИ 
побільшаться і їх не можна 
буде вирішити. Нерішучість 
уряду, тупцяння на місці, 
гасла замість політики і 
праці можуть покликати до 
життя великі негативні CH– 
ли. Теперішній совєтський 
уряд, як зрештою всі nonc– 
редні. боїться небезпеки і 
буде тримати курс незміН" 
ним. Все таки мусить npnii– 
ти час, коли за негативне не 
можна буде обвинуватити 
міжнародне становище, no– 
гану для врожаю погоду і 
„безсмертних" ворогів na– 
роду. Щоб прийняти карди" 
нальні рішення, необхідні 
далеко непересічні здібнос" 
ті та відвага. А таких здіб" 
ностей не мають люди, які 
автоматично рухаються від 
ШКІЛЬНОГО КОМСОМОЛbCbKO– 
го комітету до ЦК КПСС. 
Бажання за кожну ціну 
втриматися при владі несе 
їх до економічної катастро" 
фи країни. Міжнародне cTa– 
новище не буде впливати на 
внутрішній розвиток СССР. 

Президента ЗСА послаб" 
лює постійна парляментар" 
на опозиція, яка майже CH– 
лою випхнула його до 5Ke– 
неви до зустрічі „на Bepiun– 
нах". Зустріч на деякий час 

Михайло Кучер 

ЯК ДОВГО ПРОІСНУЄ 
совєтський союз? 

припинила лямент опозиції, 
але крім згоди на „культур" 
ну виміну" малощо дала. 
Яку культуру може запро" 
понуватн Совєтський Co– 
юз, що потонув в маразмі. 
Треба буде щось позичити з 
. .проклятого минулого" , 
хоч би п'єси Антона Цехова 
чи рештки царського бале" 
ту. 

У тих розважаннях не 
узгляднено ,,релігійного 
відродження" у СССР. На 
цю тему існують два ДІЯМЄ" 
трально протилежні иогля" 
ди відродження є, або 
ного нема. В кожному разі 
НеВІДОМО ЧИ реЛІГІЙНе ВІД" 
родження якось вплине на 
політичну будуччину СССР. 
Національне питання в 
СССР – також тема велика 
і відповідальна. М. Джілас 
на цю тему висловився так: 
Міжнаціональні відносини 
в Совстському Союзі все 
більше загострюються. Bo– 
єнна імперія і експансіонізм 
врешті дадуть можливість 
неросійським народам noc– 
тавнти питання про свою 
державну незалежність. Два 
відомі в цілому світі cyc– 
иільні діячі Михайло Джі" 
лас і Михайло Михайлів 
вважають, що совєтська 

система знаходиться у стані 
загнивання і той процес 
буде продовжуватися. Аф" 
риканські комуністи не Ma– 
ють жадних ілюзій щодо 
Совєтського Союзу. Він їм 
потрібен як джерело ОЗбрО" 
ення і політичний союзник, 
яким можна при нагоді ля" 
кати Захід. ІдеологічнО”ПО" 
літичний вплив СССР o6– 
межився до великої армії з 
атомовою зброєю. Це тілЬ" 
ки військова сила відсталої 
консервативної імперії. Але 
З б р о я НЄ ТВОрИТЬ ПОЛІТИЧ" 
них ідей. Одначе СССР ic– 
нує і зі всіми своїми негатн" 
вами загрожує вільному 
світові. В чому ж тоді enpa– 
ва? Чи наше знання COBCT– 
ського Союзу вистачає? Ec– 
ианський філософ OpTera–i– 
Гассет у своїй книзі „Повс" 
тання мас" писав: раніше 
маси займали задній плян 
соціяльної сцени. Тепер і 
після революції маси вийш" 
лн на аванс сцену, туди де 
досі були головні діючі oco– 
би. Герої зникли, залишн" 
лася маса без обличчя. Про 
психологію мас досі напИ" 
сано багато, але мало no3H– 
тивного. Коли пишуть про 
..совєтські маси", то дослід" 
ник натрапляє на непрнєм" 

не явище, яке трудно вняо 
нитн. Без огляду на терор, 
..маси" невільно, або й 3OB– 
сім вільно виявляли ПІДТрИ" 
мання влади і тим самим 
режиму. 

Ми, українці на цю тему 
пишемо мало, або й нічого. 
Москалі на цю тему пишуть 
і писали багато, наприклад. 
Зінов'єв і Зубов. Совєтська 
..маса" не ціла мозаїка 
совєтських народів. ПсрвіС" 
не захоплення Зінов'євим на 
Заході зменшилося. Йому 
при оцінці совстської ;niic– 
ности закинено песимізм і 
майже цинізм. Він у першу 
чергу, соціолог. На Заході 
ІфИ РОЗГЛЯДІ ПОНЯТТЯ ,.COBC– 
тський народ" зроблено 6a– 
гато помилок. Інколи так 
звану совєтську людину 
розглядають як витягнену 
зі системи, поза системою, 
на яку вона не вилинула. Це 
в якійсь мірі відноситься і 
до нас , українців. Тоді BH– 
ходить, що так звана COBCT– 
ська людина хоче тільки 
одного – свободи, без ОЗ" 
начення якої. А це веде до 
хибного висновку, що без 
огляду на провал економі" 
кн, або н завдяки йому в 
СССР існує майже револЮ" 
ційне становище. На Заході 
належить до доброго тону 
хвалити совєтську молодь. 
Вона, мовляв, знищить pc– 
жнм. Є такі, які хочуть 3HH– 
щнтн, тільки невідомо CKi– 
льки їх є. Але візьмімо MO– 
лодь, що народилася у 40– 
их, або 50'И.х роках. Це не 
відноситься до української 

(Закінчення на стор. 3) 

(м.б.) Коли б нині засудн" 
ли Івана Дем'янюка. ми 
мали б право вважати, що 
той суд мав таке саме Mopa– 
льнс право судити його за 
негуманність, як його мали 
совєтські судді, які брали 
участь у нюрнберзькому 
трибуналі. 

Пригадаймо собі відому 
з преси подію," яка потрясла 
нині державною системою 
Ізраїля: В 1984 році напало 
чотирьох палестинців на 
автобус біля 'Гель Авіву. В 
тій терористичній атаці 3ni– 
нули два палестннці й одна 
жінка”Вояк ізраїльтянка. 
Двох палестинців вийшли з 
тої сутички живими і їх 
забрали — як показують 
знімки навіть Hcnopane– 
ними агенти Шін Бет (i3pa– 
їльськс ФБ1). Відтак вийиь 
ло на яв, що ці агенти Бету 
затовкли тих в'язнів на 
смерть. Ліберальні кола 
Ізраїля висунули цю 
справу на світло денне і 
вимагали покарати винува" 
тих. У правовій державі 
недопустимий самосуд. BH– 
конавці того самосуду 6o– 
роняться тим, що вони Ma– 
ли прнказ від шефа Шін 
Бету, Абрама Шальома . 
Гой же, з черги обороню" 
ючи себе, мав заявити у 
листі до президента Tep– 
цоґа, що він мав апробату 
на цей акт від ,,вищих чнН" 
ників". Панує думка, що 
ТИМ ,,ВИЩИМ" МІГ буТН ТІЛЬ" 
ки тодішній npcM'cp–Minic– 
тер, а нині міністер зовніїїі" 
них справ, І. Шамір. Шамір, 
лідер парляментарної rpy– 
пи Лікуд. мав би у жовтні на 
підставі порозуміння? nap– 
тісю праці перебрати шля" 
хом ротації провід уряду 
Ізраїля. Нинішній прем'єр 
Перез, бажаючи не допусти1 

НОСИВ вовк... 

ти до скандалу, щоб евенту" 
ально не судили Шаміра, 
погодивсь на те, щоб цю 
справу ..зам'яти". ПрсзИ" 
дент Герцог амнестував 
Шальома і ного агентів nc– 
ред судом над ними, як KO– 
лнсь през. Форд амнестував 
Ніксона, щоб справи не po3– 
мазувати. а головно не ПІД" 
важити авторитету служби 
безпеки Ізраїля. 

Але є в Ізраїлі люди, які 
вважають, що вдержання 
авторитету правовости 
важливіше, чим політичні 
мотиви, тимпаче, що у світі 
зачинають наростати cyM– 
ніви відносно політичних 
методів Ізраїля. Завдяки 
тим е л е м е н т а м справою 
зайнявся верховний суд h– 
раїля. Розглядаючи питаН" 
ня лсгальности амнестії ne– 
ред виявленням цілої події 
на суді, суд той постановив, 
що виконна влада має nepc– 
вести поліційні досліджеН" 
ня поведінки Шін Бету в 
справі тих палестинців. 

Такс дослідження, що MO– 
гло б очевидно вияснити 

'ролю тодішнього npeM'cp– 
міністра Шаміра, могло б 
викликати серйозну кризу 
уряду Ізраїля. А уряд той у 
гарячій воді. Перед кількО" 
ма місяцями була голосною 
справа діяльности розвідки 
Ізраїля на терені ЗСА, що 
досить неприємне, коли цс 
робить „приятель". Джона" 
тан Поллард, який служив 
розвідці Ізраїля, заявив, що 
розвідчиком Ізраїля в ЗСА 
був полковник ізраїльсько" 
го летунства Авіям Селля. 
якого уряд Ізраїля охорО" 

няє перед американськими 
слідчими органами. Buii– 
шов скандал..Та ще не вти.Х" 
ла справа того Селля. коли 
останніми днями вийшла на 
світло денне друга непрнеМ" 
на для Ізраїля розвідча 
справа, яка підриває довір'я 
ЗСА до Ізраїля: Ізраїль мав 
би викрадати тайни продуК" 
ції „розривних" бомб, які 
Уряд ЗСА перестав nocTa– 
чати Ізраїлеві, коли їх BJKH– 
то в Ливані проти виразної 

' заборони ЗСА вживати їх 
для інших цілей, як o6opo– 
на. 

Вже раніше була голос – 
ною інша справа, яка теж є 
доказом нельояльности h– 
раїля супроти ЗСА: внявИ" 
лось, що через руки Ізраїля 
переходить деяка мілітарна 
допомога для Хомсйні. Ko– 
ли це може бути на коротку 
мстл' корисним для Ізраїля. 
коли б Іран ще більше ocria– 
бив арабський Ірак, то на 
довшу мсту небезпека для 
Заходу у зв'язку з noiimpcu– 
ням на Близькому Сході 
шіїтського фунламенталіз" 
му. могла б бути потрясаю" 
ча. 

Клопоти... клопоти... І не 
тільки такі, де конфлікти 
виринають на тлі правовос" 
ти в державі, яка в своїх 
зачатках її так драстично 
порушувала в стосунку ло 
а в т о х т о н н о ю населення 
Держава мас серйозні BHVT– 
рішні проблеми зтеократи" 
чнимн тенденціями частини 
жидівського населення. Жи" 
ди з натури ліберали. Як 
найшлись ліберали, які не 
вагались піти до верховно" 

го суду, щоб не noBTopioea– 
лись самосуди над nanec– 
тинцями, так і ці ліберали 
зачали виступати агресивно 
проти ,.хуснтів", які, Hanpn– 
ЮШД, с проти перебування 
мужчин і жінок на одній 
пляжі. їждження авт в cy6o– 
тн і подібне. Ці ліберали, 
маючи досить теократиЧ" 
ннх тенденцій, зачали збеЗ" 
чещуватн синагоги, а навіть 
стосуватн вандалізм. Уряд 
безпорадний, бо хоч BUICO– 
ток і их ізраїльських фунда" 
менталістів дуже малий, 
вони є тим живчиком, з 
яким мусять рахуватися з 
Партії праці Переза, і KOH– 
серватисти Лікуду під KOHT– 
ролею Шаміра. 

Афера тих двох затовче" 
них на смерть палестинсь" 
кнх терористів ,туже npoMo– 
виста Вона може cnonyKa– 
ти і нарід Ізраїля і світове, а 
головно американське, ЖИ" 
дівегво. дещо прнзадума" 
тись над їхньою надто 6VH– 
дючною поведінкою. Ka– 
жуть, т о Шамір мав CKaja– 
ти. що питання безпеки hpa– 
їля треба покласти понад 
право: ..Хто хоче права без 
безпеки''" Виглядає одначе, 
що верховний суд Ізраїля 
хоче зберегти перевагу 3a– 
кону над політичними MO– 
гнвамн в Ізраїлі. 

Маймо надію, що право 
переможе там і в стосунку 
до нашого краяна Дем'янЮ" 
ка. Хай би і доказано, що 
він. спасаючись від roho,io– 
вої смерти в німецькому no– 
лоні. навіть був сторожем 
у Треблінці, то він не мав 
права післати когось на 
смерть, як цс. закидається 
агентам служби безпеки h– 
раїля. Хочеться вірити у 
правовість народу Ізраїля 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 

Теодор ТереН”Юськів 

Концерт модерної музики 
в Ню Йорку 

Коли б мене запитав хто" 
небудь, який то концерт 
був би нам тепер не зовсім 
конечний, я відповів би: 
фортспіяновО”Клярнетовнй. 
А ще до того з мало nepe– 
конливою т.зв. модерною 
музикою. Так званою, бо 
насправді модерною вона 
вже давненько (70 роки) 
перестала бути і тепер г 
нічим іншим, за американсь 
ким висловом, як „old hat" 
(„старий,капелюх"). З KOH– 
нертом цього роду музики 
виступив 24–ro червня, в 
невеличкій залі. Мерк ін 
Голл. досить відомий наш 
иіяніст, а теж диригент , 
тепер і композитор із Ляс 
Всгас Вірко Балей замсрИ" 
канським. спосібним кляр" 
нетистом. наймення Вілліям 
Павел. 

А коли мова про iHCTpy– 
ментальний дуст, то нам 
так і знадобився б радше 
такий любитель усюди і 
побажаний концерт флейти 
і фортепіяну. Бо хоч nony– 
лярний клярнетист Бснні 
Ґудман (щойно померлий) 
зискав великий розголос 
джазовою музикою, але 
вже безсмертність здобув 
собі молодечий ЩС ІрЛЯН" 
дець Джсймс Голвсй своєю 
чарівливою грою на флейті 
виконуючи нанрізнорідні" 
шу музики, Шкода, що Ea– 
лей не подумав про співгру 
з дуже модною флейтою. 

Воно самозрозуміло, що 
ніхто не може і не буде 
диктувати комусь іншому, 
яка музика мас бути йому 
до вподоби та який музиЧ" 
ний напрям він має внзнава" 
тн. В. Балей мав час і право 
вибрати для себе т.зв. MO– 
дериу музику. Ми пережили 
вже добу цієї музики. А 
тому, що вона зі своїм iHTe– 
лектуально”Калькуляційним. 
радше безчуттєвим стилем, 
не була спроможна CTBopn– 
тн геніяльних мистецьких 
архитворів вічної вартостн. 
як композиції Баха, Monap– 
та чи Бетговена. тому і не 
потрапила здобути собі BCC– 
ціло світу. Незабутнім 3a– 
лишасться явище з Komjep– 
ту з прекрасною оркестрою 
Філядельфії, де наша піЯ" 
ністка Л. Артимів грала 
Шопена в переповненій 
залі, проте коли розпоча" 
лась музика симфонії У. LUy– 
мана (не Роберта) публіка 
почала нишком опускати 
залю. Своєрідній poMan– 
тнзм чи неромантизм мусів 
заступити яловий модер" 
нізм. Зрештою навіть І. 
Стравінський покинув yKin– 
ці свій модернізм і почав 
творити в неоклясицизмі. А 
наш А. Рудницький ще 
швидше відсахнувася від 
гарячо пропагованого ним 
самим модернізму. 

Проте цс зовсім не 3Ha– 
чнть. що модерна музика 
перестала існувати. Цей рід 
музики знайде завжди, хай і 
в малій кількості, своїх твор 
ців та визнавців. У нас 
одним із пропагаторів і na– 
віть творців цієї музики 
пробує бути саме В. Балей. 
І цс не є якимсь нашим 
нещастям". Навпаки. MHBC– 

ликий. музикальний народ, 
тому мусимо мати представ 
ників усіх родів та стилів 
музики. Балей бажає жити і 
творити для модерної My– 
знки. то цс зовсім у пори l– 
ку. Побачимо тільки чи і як 
довго витримає він у намічС" 
иому напрямі. 

Проте у зв'язку з укладом 
програми самою коннертч 
насуваються деякі запити 
Чому Балем пропагує так 
завзято маж' і”кччу і nu– 
верховну музику Валентина 
Сільвестрова з Києва, як 
ось „Сонату ч 2." (на фор" 
тепіян). коли на Україні є. 
без найменшого сумніву. 
куди більш талановиті і кра 
т і музикотворпі. от хоч би 
з великих. Скорик. чи з май 
же невідомих. Губа й ін,? 
Кілька літ тому, на відчиті 
Бался в УІ А. ХТОСЬ ІЗ публі 
ки запитав його, чи СілЬ" 
вестров гг українець0 Bin– 
повідь була потакуюча. Тим 
часом відомо, шо ..My– 
зична фундаиія KycceBinb– 
кого" (давнішій, популяр" 
НИІІ ЖИДІВСЬКО'РОСІЙСЬКИЙ 
диригент у Бостоні), НІКОЛИ 
не зробила жадного музиЧ" 
ного замовлення у якогоііС" 
будь українця, навіть у Ea– 
лея ні. але у Сільвестрова 
так. 

Балей заграв цю сонату 
бездоганне; привертало ува 
гу його гарне форте. Одмак 
щипання чи щупання 
струн відчиненого фортепія 
ну пальцями – цс одна з 
наївностей модерної музН" 
КИ – НЄ ВЧИНИЛО реЧІ СІЛЬ" 
вестрова більш псреконлИ" 
вою. 

Без акомпаньяменту. з вір 
японця Джоджі Юаса 
„Клярнетова самота" був 
виконаний Павелом віртуоз" 
но. Ця незворушлива KOM– 
позиція була написана на 
смерть японського модер" 
ного композитора Й. Іріно. 

Дуже енергійною І рІШУ" 
чою. а рівночасно найбільш 
гамірливою була ДОВЖСЛЄ" 
зна композиція молодої Ke– 
тлнн Ст. Джан із Каліфор" 
нії, на старогрецьку тему 
„Жертва ЕфігсніГ. ВдЯ" 
чний, проте складний ncH– 
хологічно сюжет, був позба 
влений, вже хоч би ДЛЯ KOH– 
трасту, найменшого ліриз" 
му і ніжности. Авторка була 
присутня на концерті і від" 
клонилась зі залі за оплески 
без більшого одушевлення. 

Само собою, що HaftuJKa– 
вішою для нас точкою Myci– 
ла бути, написана кілька 
років тому (1979–84), компо 
зиція Бался „Sculptured 
Birds" або „Різьблені HTa– 
хи" (автор не заподав у 
програмі свого украінсько" 
го заголовку для клярнету і 
фортепіяну, що складалась 
із трьох частин. Друга 4ac– 
тина „Орел" написана Ha– 
віть за повштохом праць 
геніяльного Архипенка. І 
навіть, як cav..; музика не 
зовсім зворушила мене то. 
однак, з цілою певністю Tpe– 
ба заперечити необ'єктивну 
і сторонннчу писанину Kpn– 
тнка з „Ню Йорк TaHM– 

(Закінчення на crop. 3) 

Василь Ленцик 

ГАДЯЦЬКИЙ ДОГОВІР І 
ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ 

Подібного листа написав до короля Виговський. 
Бснєвськнй здав дуже прихильну реляцію королеві про 
свою місію, особливо ж підкреслював прихильність до 
замирення Виговського. Король написав до Виговського 
окремого листа з висловами надії. 

Коли Бснєвськнй прибув до Кракова, там був iiicapcb– 
кий посол Лізоля (3–ro червня 1657 p.). який після зустрічі з 
Бєнсвськнм звітував про свої враження про переговори 
козаків з Польщею Лізоля підкреслює, що Хмельницький 
обурений на Москалів за недопущення козацької делегації 
на переговори у Вильні, й тому радий заключити з поляка' 
ми договір і годиться на посередництво цісарського двора. 

Г олінськнй каже, шо Польща погоджується на вимоги 
Хмельницького, а саме, щоб Україна була окремим 
князівством". 

Після своєї першої місії до Чигирина, Бснєвськнй 
одержав широкі повновласті від короля, щоб вести далі 
переговори. Але закн він поїхав до Чигирина, він написав 
листа до Хмельницького і Виговського. і вже 9–ro липня 
одержав відповідь від гетьмана, який йому пише, щоб 
чимскоршс приїздив і особисто обговорять усі справи 
Бснєвськнй вирушив до Чигирина,, але вже не застав 
великого гетьмана живим, – він приїхав кілька днів після 
смерти гетьмана. 

Тепер ситуація цілком змінилась. Перед козацькою 
старшиною^:тдар питання наступства в гетьманстві, чи 
мас fjjjffn :ЙтЬІГаном син Богдана, 16–літній Юрій, юнак 
недосвідчений у політиці, ні у воєнному ділі, до того Юрій 
не мав тих прикмет, шо батько Богдан, ні фізичних ні 

інтелектуальних. А ситуація вимагала людини з досвідом. 
і таким був довголітній сподвижник гетьмапа Іван 
Виговський. писар військ запорізьких, рівночасно шеф 
гетьманської канцелярії та керівник закордонних справ. 
Отже Виговського обрано гетьманом 26–ro серпня 1657 
року. 

Політична програма Виговського була така сама, як і 
Хмельницького, бож він її провадив за життя ХмельницЬ" 
кого. Головним його бажанням було запевнити Україні 
незалежність. Таке домагання він поставив два місяці 
після смерти гетьмана Богдана представникові Швеції, з 
якою заключив договір 6' 16 листопада 1657 р,. на основі 
якого ..військо запорозьке з підлеглими йому всіма 
землями мало бути визнане як нарід вільний, нікому не 
підлягаючий (про лібера генте ет нуллі суб'єкта) А границі 
мали йти аж ло Висли, ба віл Литви мало прийти 
восвідство БерестейськО”Литовське і Новогродське по 
Березину. Коли б шведський король хотів укласти який 
договір з Польщею, то має вимогтн на Польщі, щоби 
Польща визнала Військо Запорозьке за вільний нарід і щоб 
Польща зреклася всяких претенсій до України. 

Цей договір у Корсуні підписав збоку Війська 3anopo3b– 
,кого Іван Ковалевськнй(стражніквойскови), ІванФедорО' 
вич полковник і підкоморій київський, староста ОвруцЬ" 
кий і Кременецький Юрій Шемирнч (Лнпинськнй: ,,З 
дзєюф України", сі. 578–9). Це був один із світліших 
розділів державницького життя України. 

На жаль, міжнародна ситуація не дозволила Швеції 
стати арбітром у цій частині Східньої Европн. бо Швеція 
була зайнята війнами в Данії і не могла паралізувати акції 
Польщі і Москви на Україні. 

Москва, яка досі була більш стримана в агресивній 
політиці щодо України задля великого престижу Хмель" 
ннцького, тепер стає чнмрат більше агресивною. Вона 
вимагає своїх залог не тільки в Києві, але також в інших 
містах; вмішується у внутрішні справи України і хоче 
знести незалежність Української Православної Церкви. 

Виговський договорився з Бснєвським про завішення 
зброї. Тим часом з Москвою відносини погіршились, бо 
Москва нахабно вмішувалась у внутрішні справи України. 
ГеТьман Виговський не хотів бути васалом Москви, тільки 
партнером, як рівний із рівним: „Нехай Велнкоросія буде 
Великоросія, а Україна Україна, ми є військо непсремоЖ" 

І 

не", заявив Виговський. 
Москва була незадоволена з вибору наслідника на 

митрополичому київському престолі Діонізія Балабана, 
єпископа Луцького, що був прихильником Виговського. 
Вона послала військо під командою Ромоданського і 
підтримувала бунт проти Виговського. а саме – під'юджу" 
вала проти гетьмана переяславського полковника MapTH– 
на Пушкаря і кошового Запорозького Якова Барабаша. 
Виговський здушив повстання Пушкаря і домагався від" 
Москви видачі Барабаша. Москва хотіла схопити підступ 
ством Виговського і вивезти його до Москви, але 
Виговський був обережний і чуйний. Він не дався схопити 
агентам Москви. 

В такій ситуації Виговський уважав, що треба чнмекор" 
ше дійти до ЗГОДИ з поляками, тому висилає львівського 
купця грека ТЄОДОЗІЯ Томкевнча з листами до короля, до 
гетьмана Потоцького, Бенсвського і канцлера. Після 
інформацій від Томкевича. Бснєвськнй пише до короля, 
щоб справи не проволікати. Бснєвськнй пише також до 
Виговського. щоб негайно вислав посольство до короля. В 
березні 1658 року, з'явився на Волині Тетеря .який мав 
приготувати грунт під угоду. Тут йшло про те, щоб 
випередити Москву, яка мала намір погодитись із 
Швецією, якій обіцяла землі Польщі по Вислу і сама 
очевидно, мала б зайняти решту на схід від Висли, в тому 
самозрозуміло цілу Україну. Виговський домагався від 
короля приготовити військо на війну з москалями 
(посполите рушене). Псртрактації Тетері тривали досить 
довго і закінчились т.зв. Артикулами Тетері, підписаними 
5–ro липня 1658 року в Гощі. Виговський ставив інші 
вимоги як Тетеря, бо він домагався окремого статусу своєї 
держави і також вільного набирання війська. За тими 
проектами криється дипломатія Юрія Нсмирича, одного 
із найбільш освічених людей того часу. 

Після довших переговорів остаточно прийшло до 
кінцевих розмов. Зі сторони польської на переговори 
приїхали Станислав Бснєвськнй, шляхтич Євлашевський і 
Криштоф Перетятковіч. Виговський прийняв послів у 
ЛИПОВІЙ ДОЛИНІ, КУДИ П р и б у в т а к о ж ПОСОЛ ВІД МОСКОВСЬКО" 
го царя Кікін, якому козацька старшина і гетьман 
висловили своє невдоволення з політики царя, закидаючи 
цареві зраду. 

Продовження буде. 

І 
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Відбулась ґрадуація в Академії св. Юра в Ню Йорку 

Частина учасників посвячення Дому молитви. 
(Фота 0 )”П,іНИК) 

Ню Йорк. – В суботу, 
l4–ro червня ц.р. після Boro– 
служсння в церкві св.Юра 
відбулась ґрадуація студсн" 
тів Академії св. Юра, під 
час якої 32 градуанти OTpn– 
мали дипломи. 

Дипломи роздав CTCM– 
фордський Єпископ Василь 
Ло'стен, який також роздав 
слідуючі нагороди студеН" 
там: нагорода в сумі І,ООО 
дол. найвизначнішій учениці 
з фонду Михайла й Сабіни 
Туранські – учениці Соні 
Решітник; почесну Haropo– 

ду в сумі 750 дол. дала YK– 
раїнська Кредитівка „Само 
поміч" учениці Любі Beco– 
ловській; нагороду за yKpa– 
їнознавство дав Батьківсі." 
кий Кружок учениці Ірині 
(, ислк:'ію KM)то.і. іавЛ кра 
їнський Народний Союз С. 
Решітник. А. Оберишинові. 
М. Тома шевському. Р. 
Яцушко й О. МалнновсЬ" 
кііі нагороду в сумі 100 
дол. дав УБС учениці Ромі 
Павлюк; українську Haro– 
роду в сумі 100 дол. дав 83– 

ий Відділ СУА учениці Ha– 
талі Маслій; спортову Ha– 
городу в СУМІ 100 дол. дав 
УСК Ню Йорк Михайлові 
Томашевському; бондн на 
100 дол. дав Д'р В. Барон К. 
Бродменові, М. Тіямсікові і 
М. МкМегон; нагороду в 
сумі 100 дол. дав КОУАО 
учневі Л. Оберишинові; na– 
і про її п ех чі "'" М 
і р ІМІ ичкії v'pi ” і' 
Маслій. 

Кожний градуант orpn– 
мав 50 дол. бонл в нам'ять 

ПРИНАЙМНІ 150 АМЕРИКАНСЬКИХ вояків, деяка 
КІЛЬКІСТЬ СЛУЖбОВЦІВ Ф Б І І ПОЛІЦІЯНТІВ”СПСЦІЯЛІСТІВ п о 
боротьбі з наркотиками та кілька гелікоптерів прибули до 
Болівії, щоб допомогти тамошньому урядові перевести 
чистку серед контрабанди наркотиками. Американський 
транспортовий літак C–5A приземливсвя в місцевості 
Санта Круз і американські помічники зараз включилися до 
болівійських поліційних частин по боротьбі з наркотика" 
ми. велику частину яких торгівці перепачковують до 
З'єднаних Стейтів Америки. Канади, а навіть до багатьох 
європейських країн. Уряд Болівії хоче унешкідливнти 
принаймні 35 головних пунктів вирощування і приготуваН" 
ня наркотиків до висилки за кордон. 

На ,,Новому Соколі 

^Jllllliinilllllllllinillllll!lllllllillllllllllllt 
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Любов Коленська 

ДЗЕРКАЛА 
НОВЕЛІ 

Ціна S13 00 з пересилкою 
Мешканців стешу ню Джерзі зобо 

вязус 54 стеитового попаду 
S V O B O O A BOOK STORE 

ЗО Montgomery Street 
Jersey City. N J 07302 

fl–p БОГДАН НОВАК 
ЛІКАР ВНУТРІШНІХ НЕДУГ 

145 Е. 15–Ta вул. (ріг 3–ol Авеню), Ню йорк, Н. й. 
Medicare приймається. Тел.: (212) 533–5748 

Українська Радіопрограма 
„ГОЛОС НАДІЇ" 

кожної суботи на станції (WNYM) 1330. AM – 
9:30 ранку 

Шановні Громадяни. Приятелі і люди доброї волі1 . 
Ми віримо – ви згідні з нами, що світ переживає зараз невідрад' 

ні часи, часи морального занепаду. 
Це люті часи, про які проповідував св. апостол Павло, майже дві 

тисячі років тому назад. В другому листі до Тимотея і в третьому 
розділі, від 1–4–ro вірша читаємо Знай, що за останніх днів настануть 
скрутні часи Бо пюди будуть самолюби, грошолюби, зарозумілі. 
горді, наклепники, батькам непокірні, невдячні, безбожні, без 
любови, непримирпиві. осудливі , розбещені, жорсток і , 
недобролюбні, зрадники, нахабні, бундючі, більше розкошопюбні 
ніж боголюбні. 

Це наш час Це наша доба — чи не,остання в історії машоіппяметм 
А понад те все, марево нуклеарно^о ,.Голокосту” наче „Демоклів 
Меч" висить над нашими головами 

Це не секрет, що безбожниііькі сили намагаються тут і там 
вносити недовіря І заколоти, запрягаючи до свого воза християн із 
релігійним формалізмом. 

Будь чим хочеш – роби що хочеш, це життєве ,.мотто" 
сьогоднішнього покоління, чи не має воно бегативного впливу иа 
спосіб сприймання і думання сьогоднішньої людини? Чи наш лютий 
час немає вппиву на формування життя Вашої дитими7 Наш Клич — 
назад до Бога' Тільки Бог є відповідь на морально хворий світ 
Тільки Бог є відповідь на наші і Ваші проблеми. 

Скептик каже: нема Бога. Із грудей багатьох т з віруючих людей 
виривається голос розпуки; Де є Бог? Чому допускає таку ..мізерію" 
на світ? Чому опустив нас? НІ. Ми опустили його 

Псалмопіавць поглянув на небо, на сонце, місяць і зорі, вірою 
признає, що це діло рук Бога живого Людина двадцятого віку, не 
спроможна пізнати Бога в природі, бо загубила або вигнала його із 
власної душі 

Вір'ю, що є Бог Творець всвсвіта? Якщо так – то що Він хоче від 
мине7 Яке Його відношення до мене? Яке моє відношення повинно 
бути до Бога7 Ось питання над котрими кожний із нас повинен npn– 
задуматися 

Шановні Друзі' Слухайте радіопрограму ..ГОЛОС НАДІЇ" Ви 
знайдете відповіді на багато турбуючих Вас питань Ви віднайдете 
себе , 

Інформативний Центр 
Українських Адвентистів 

12 West 4oth Street, New York, NY. 10018 
(212) 533–4679 

У суботу, 5–ro липня u. p.. 
відкрито на ,.HOBOMV COKO– 
лі”бідя Баффало. H. Й. .16–ii 
літні внховнО”Вишкільнілла' 
стові табори. 

На високих маштах, ne– 
рел таборовою капличкою, 
знову замаяли американсь" 
кий і український прапори, а 
лісові поляни вкрилися ша r– 
рами пластового юнацтва. 
Новацтво живе в просторих 
куренях під опікою своїх сео 
гричок і братчиків. Чудова 
погода сприяла розбиттю 
юнацьких таборів, а горяч 
соняшних липневих днів 
охолоджує купсль в rapno– 
му. таборовому басейні. 
Про порядок і безпеку в часі 
купелі дбає залога басейну. 
Вони мусять притримувати 
ся точно приписів місцевого 
уряду здоров 'я . Інспекції 
цього уряду контролюють 
стан води басейну, чистоту 
приміщень і загальний no– 
рядок. 

На „Новому Соколі" ra– 
борують пластункн і iuiac– 
тунн з різних частин npocro– 
рої Америки, як теж із cyci,i– 
ньої Канади. З далеких cm– 
рін прилітають літаками, з 
ближчих приїздять автами. 
І так цього року до нас завн 
та.іо пластунегво з таких 
міст: Денвср. Міннеаполіс, 
Чикаю. Дігройт. Клівленд, 
Рочестер, Сиракюзи, Hio– 
арк, Ню Йорк. Баффало. 
Оттава, Торонто, Гами.ь 
гон і Сі. Каїарінс. 

Команди підлягають керЬ 
вництву таборового реферс" 
НТа ПЛ. сен. Ярослава ПриШ" 
ляка Брагчнка Славка. A i– 
мінісі рацією таборів iani– 
дують: періннй гиждень пл. 
сен. Юрій Паїпковський, 
другий сі. пл. Оресі (скало 
і третій гиждень п.і. сен. Бої. 
дан Пашковський. Всі jra– 
дані пластунИ”адміністрат^ 
рн включно І п і сен. Я. 
Прніпляком працюють cni– 
льно протягом цілого року 
при розбудові і адміністру" 
ванні оселі, і юму іміна 
особи адміністратора, TVMO– 
ВЛСНа фаховою працею MO– 
ЛОДНХ, не має вплину на 
життя таборів. 

В таборовій кухні, піл 
проводом пл. сен. Марій 
Сгасюк, працюють матері 
таборуючої молоді. AocTa– 
ва харчів спочиває в досвідг 
ченнх руках Ксені Депутат. 
Іаборовнм лікарем ( i–p 
Апсксандра Правах. ()6OB'H– 
вкн ці виконує вона вже 
довгі роки і заряд таборів г 
їй за це невимовно вдячний. 
ОбОВ”ЯЗКИ МЄДСЄС ГрИ”'СПОВ" 
няс, теж вже Довгі роки. пл. 
сен. Люда Коритко. Залога 
басейну складається ^ грьох 

1 

Баптистська церква в Чикаго набула новий Дім молитви 

Господь поблагословив 
українську баптистську ucp– 
кву в Чикаго новим гарним 
Домом молитви –– хра" 
мом. 

Урочистість посвячення 
цього храму відбулася 28– 
го і 29–ro червня ц. р. У 
суботу о годині 7–ift вечора 
був початок святкувань з 
УРОЧИСТИМ МОЛИТОВНИМ Б О " 
гослуженням. Співав uep– 
ковний хор під орудою nac– 
тора Івана Поліщука, брали 
участь гості – з Дітройту 
на чолі з асистентом nacro– 
ра Іваном Строїчем, з Bina– 
зору, на чолі з пастором 
Лукою Підгорсцьким, а ro– 
ловне слово про Славу Bo– 
жу в храмі виголосив голо" 
ва Українських БаптистсЬ" 
ких Церков Східньої Kana– 
ди, пастор Йосафат ieacb– 
ків. 

У неділю, 29–ro червня, о 
годині ІО”ій ранку, всі вірні 
гості наповнили українську 
баптистську церкву для 3Be– 
личення ї прославлення Bo– 
га за Його добродійства. 
Співав хор про Церкву HCH– 
вую і проповідями Слова 
Божого служили пастори 
Й. Іваськів по”українському 
і Різ Джансон, репрезентант 
Генеральної асоціяції pery– 
лярних баптистів Америки, 
по”англійському. 

О годині І2"ій дня Жіно" 
чий гурток церкви, під npo– 
водом Олі Поліщук, enpa– 
вив прийняття'гостину для 
всіх учасників урочистости. 

Акт посвячення відбувся 
о годині 2–ifi після полудня. 
Сотки людей зібралися ne– 
ред входом святині й після 
молитви та читання Слова 
Божого під спів церковний 
,,О, друже, йди в Церкву 
живу", після традиційного 
розрізання жовто”синьої 
стрічки пастором Церкви, 
всі побожно ввійшли в HO– 
ВИЙ Д І М М О Л И Т В И Д Л Я ПОСВЯ" 
чення його. Акт посвячення 
по”українському й no–an– 
глійському урочисто 3Bep– 
HJHB голова Світового C)6'ca– 
нання Українських БаптнС" 
тів пастор Олекса Tap6y– 
зюк. Церковні й хорові cni– 
ви звеличували Господнє 
Ім'я,а проповіді Святої 
Свангелії будували серця 
учасників акту посвячення. 

Д”Р Луки Луцсва, a ,,CaMo– 
поміч" і Фун;іація УВУ no– 
дарувала кожному градуаН" 
тові книжки. 

Головним доповідачем 
був ;i–p Ігор Савчук, профс" 
сор урології в медичній 
школі Колюмбійськогоyni– 
верентету. Визначні УЧНІ С. 
Р іі him ; Л ч ,. ',. і 
також дали короткі ionoBi– 
ді в імені своєї к.іяси. npo– 
грамою проводив парОХ 
церкви св. Юра о. Патрикій 
Пашак. ЧСВВ. 

осю пі.т керівництвом ст. 
ПЛ. Ігоря Бабюка. 

Духова опіка таборів: о. 
Маріян Струпь. парох yKpa– 
їнської католицької церкви 
св. Миколая в Баффало. і о. 
Богдан Сенцьо, парох yKpa– 
їнської автокефальної npa– 
вославінм церкви св. Гронці 
в Чиктоваґа. Перший Mo.ie– 
бень відправи.іи оба отці 
спільно 

Канцелярія таборів є н 
досвідчених руках пл. сен. 
(лави Шишки. Помагає ПЛ. 
сен. Стефан Шишка. 
– Загальний стан таборів 
182 особи. Юнацькі табори 
великі. Новацькі. сиеція.іЬ" 
но табір новачок, менші як 
звичайно. Юначки Taoopy– 
ють під командою пл. сен. 
Ніни Самокіш. Командан" 
том табору юнаків є ст. пл. 
Юрій Єлиїв. Новачками KO– 
мандує ст, пл. Ія Дап. a KO– 
Мандантом новаків с Bpar– 
чик Славко 

На день 12–ro липня ioua– 
цькі табори приготовили 
ватру.присвячену закатова" 
ному Москвою сл. п. поето 
ві Василев,і Стусові. На BaT– 
рі присутньою була пл. сен. 
Надя Світлична. Вона no;u– 
ли.іася з уч^ннками таборів 
своїми переживаннями на 
іасланні і своїм знаіїомст" 
вом з ПОКІЙНИМ В. Стусом. 

День Пластуна під rac– 
лом „За Прадідну славу" 
відбудеться В ДНЯХ з І9мо І 
20–ro липня, з великою Bar– 
рою в суботу, l9–ro липня. 
В неділю ПОПИСЙ таборую 
чої молоді, дефіляда частин 
табору і дозвілля. В часі ;io3– 
вілля родичі будуть мати 
змогу забрати своїх дітей 
на короткий час з табору. 

Центральне положення 
..Нового Сокола" створює 
п ритяга ю ч и й. н л ас то в и й 
таборовий осередок, куди 
побить приїздити пластова 

молодь з близших і ia:ib– 
ших українських поселень 
Америки і Канл:ш. 

Як минулих років, гак і 
тепер адміністрація подба" 
ла про довіз до табору піч. 
що прибули до Баффало 
літаками. На майбутні a;i– 
міністрація просить po;ui– 
чів давані обов'язково ii– 
ГЯМ число телефону табору 
або когось знайомого в Баф" 
фало, щоб на випадок 4Ko– 
ісі. ПОМИЛКИ на детовищі 
дитина могла негайно нав'я" 
зати гелефонічний контакт 
і подати місце свого nepe– 
бч вання. 

З нагоди посвячення nac– 
піло чимало привітань від 
українських і американсь" 
ких установ від ryocpHa– 
тора Дж. Томсона. Bi;iccna– 
тора. від конгресманів, від 
мейрра міста, від головного 
предсідника УНС, ;i–pa Jea– 
на Флиса. проф. ,a–pa ВолО" 
димира Янова. Івана ОлеК" 
сина, головного предсіднИ" 
ка УБС, пастора В. Дома" 
шовця. генерального ccKpe– 
таря ВСББ.і багатьох nac– 
торів і церков із ЗСА. KaHa– 
ди, Англії. Австралії й IH– 
ших місць. 

Від місцевих українських 
установ вітали церкву: Д”р 
Мирослав Харкевич. голО" 
ва Відділу УККА. Олексій 
Коновал, голова Відділу 
УАКР. предстаннки ,.Ca– 
мопоміч". – Олексій no– 
шиваннк, Богдан Ваграль 
на чолі з президентом MT– 
ром F' зм Мициком, 
предеї ііки Першого УК" 
раїнс^лого Банку „ПеВ" 
ність у заступництві Д”ра 
Юліяна Куляса, президента 
банку, інж. Степан Ґоляш і 
інж. Лев Боднар та KaTcpn– 
на Баран від УБС. Останні 
три в парі з привітаннями 
склали поважні пожертви, 
за що церква й пастор О. 
Гарбузюк висловили палку 
вдячність. Від Білоруської 
координаційної ради вітали 
Віра й ;i–p Вітольд Ромук. 

Дім молитви. 

Україна. оаптистська 
церква в чика і бере свій 
початок від 1915 року, а її 
першим провідником був 
Йосип Шкула, відомий BH– 
давець української penirifi– 
ної літератури. .Мала вона 
свої Богослуження на Чика" 
го авеню, Августа бульварі; 
від Г9"52 року иа Деймен aee– 
ню й є в новому Домі MO– 
литви під адресою: 6751 
Riverside Drive, Berwyn, 111, 
60402. Це одно з наЙближ" 
чих передмість Чикаго. 

Церква мас своє радіО" 
благовістя від 1952 року, 
гарну бібліотеку, яку' ipa3– 
ково провадить Ярослав 

Бнлень. мас свій хор на чолі 
з дириг.еьгїом пастором І. 
Поліщуком, який співас на 
радіомовленнях ..Голосу 
Євангелії в Україну", недь 
льну школу для дітей. MO– 
лоді та дорослих під npoeo– 
дом суперінтендента Олеся 
Гарбузюка, гурток сестриц" 
тва, який очолює Оля Полі" 
щук і гурток молоді під 
проводом Даси Терещенко. 
який дбає про духовний 
зріст молоді. 

Антін Кошмп ла 

Голова Церковної Ради 

Як ДОВГО... 
(Закінчення зі crop. 2) 

совстської молоді. Вона так 
само льояльна у відношен" 
ні до режиму, як були її 
батьки у 20"нх і ЗОміх роках 
Без Сталіна, без господаря, 
вона розгубилася. В її ncroci– 
ці існує відгук тоталітариз" 
му. Вона це дисиденти на 
10 ВІДСОТКІВ, але вони також 
в середині системи. Це Bi;i– 
носиться до дисидентів Ma– 
лого калібру, а не до маяків. 

Катастрофа в СССР MO– 
же настати без попереджеН" 
ня. Хоч як сказав Василь 
Стус, українського po6inni– 
ка гасла Гельсінок не oo.vo– 
дять. Вони для нього ..виша 
математика". А це нам на 
чужині чомусь не подобаС" 
ться. 

Що ж залишається? Ось 
цинічна думка типового co– 
встського кар'гриста. Не 
тільки можливе, але й IIOT– 
рібне для спасіння імперії 

відродження твердої влади 
сталінізму. Цс також nepe– 
КОНання низів апарату ЦК. 

Почалося з того, що ЖНТт 
тя доказало катастрофу i,ne– 
'ОЛОГІЇ. 1 ось теперішній 
стан. Наслідки праці багато 
нижчі як в будь”якій Kanira– 
дісгичнііі країні. Рівень JKH– 
11 я один з самих низьких у 
світі. Культура? це o6– 
ман. який харчується HC;IO– 
їдкамн Заходу. Ніби ілікві" 
довано рі іницю поміж siic– 
TOM І СеЛОМ ЦІНОЮ ЗНИЩСН" 
ня села. Росія з Україною 
на межі голоду. Без asiepn– 
канської пшениці повернув 
би голод ЗО”ИХ років. ДруЖ" 
ба народів'.' Ніколи в КОЛИ" 
ШНІЙ царській імперії не 
було такої ненависти між 
народами, як тепер. ВсіфуНт 
ЕШМЄНТИ игнили. Залишає' 
ться одне палиця, lla:in– 
ця залишилася годі, коди Ї 
голів „вивітрився", шик 
П І О Н е р С Ь К О ” К О М С О М О Л Ь С Ь " 

киїі чад. 

Перша в клясі — А. Поритко 

Концерт... 
(Закінчення зі crop. 2і 

су". ЩО музика Балея 4HHH– 
ла враження ,,експеримен" 
тальноГ'. Бо якраз навпаки, 
зі всіх композицій туї почу" 
тих. була ця музика naii– 
сприємливішою. ба навіть 
ЗІ СВОЄРІДНОЮ МЄЛОДІЙНІС" 
тю. З відомих і зрозумілих 
причин, цей самий критик 
щипання струн фортепіяну 
пальцями в речі Сільвестро" 
ва назвав ..дзвіночками", а в 
Бадеєвій ..деренчанням" чи 
..брязкотінням". Дует цей 
був дбайливо приготований 
і виведений та увінчався 
гарними оплесками 

Назакшчення почули ne– 
чнеденні слухачі . . Л о т П". 
ще раз для кдярнету і форте 
піяну Юджина Курна 
Твір цей вніс у програму 
тільки дешо цікавішого рит 
мічної о у розмані і ненця. 

Зараз біля мене сиділа 
своячка чи більше, мабуть, 
як знайома, саме музики 
Курна і по закінченні його 
дуету, вигукувала ..браво". 
О д н а к із д р у з і в Б а л е я . ЩО 
буЛИ На КОНЦерТІ, н і х т о не 
спромігся на оклик „браво" 
ПО закінченні його KOMHO3H– 
цїї. А це йому належалося 
більше, як кому іншому 
Може наступним разом. 

Андся Лідія Поритко 3a– 
кінчила середню школу Ака 
лемії Василіянок у Факс 
Чейсі. Па. з високим BI;I– 
значенням Андрея ОСЯГНУ" 
да перше місце в клясі і BH– 
сту пила на телевізії під час 
прої рами ..Bright Futures: 
The Best of the Class of 1986". 

Про Андрсю ми теж 
маємо нагоду читати в pin– 
нику ..Товариства визнач^ 
них американських учнів" 
гому. ЩО вона завжди була 
визначна учениця й Hane– 
жа.та до різних opranua– 
пій при Академії Цього 
року вона очолювала cuop– 
товий н французький КЛЮ" 
би. Андрея належала всі 
чотири роки 00 украіНСЬ" 
кого клюбу й танцювала в 
шкільній групі народних 
танців під керівництвом 
Стефанїї Чаплннської. 

Здобувши стипендію на 
всі студії. Андрея продоВ' 
жуватнме вивчати інженС" 
рію іі архітектуру при Пратт" 

ОритКО 

інституті в Ню Норку. 
Андрея Поритко налЄ' 

жить до парафії Христа 
Царя, с довголітньою nnac– 
тункою; вона працює в 
Пласті як новацька вихов' 
ннця. Андрея з родиною 
належить ю УНСоюзу. 

МІЖ СХІДНЬОЮ І ЗАХІДНЬОЮ Німеччиною ведеться 
батхзія на сторінках преси за східньонімецького вченого. 

1 економіста проф. Герберта Майсснсра. який є рівночасно 
І першим заступником генерального секретаря східньоні 
І мецької Академії Наук і якого, нібито, захілньонімецька 
І розвідка ,,насильно" схопила в Берліні і під фальшивим 
! прстекстом держала його спочатку в тюрмі, а потім 
: перевезла до Мюнхену в Баварії на докладніші допити. 
'. Випадок з Майсснером нагадує містерійну втечу совєтсько 
, го старшини КҐБ Віталія Юрчснка. бо речники Східньої 
! Німеччини кажуть що проф. Майсснер втгк З”Під опіки 

РОЗВІДКИ І СКрНВСЯ В бУДИНКУ С Х І Д Н Ь О Н І М е Ц Ь К О Ї Т О р Г О В С Л Ь " 
j ної місії. Речник боннського уряду натомість заявив, що 
І Майсснер висловив був бажання залишитися добровільно 
j на Заході. Тепер державна служба безпеки веде слідство чи 
І проф. Г Майсснер дійсно сам скрився. чи його туди 

заволікли східньонімицькі агенти. 

ФЕДЕРАЛЬНА КОМІСІЯ ЗДОРОВ'Я гвердить, ЩО 28 
ВІДСОТКІВ американців шбагато варкать. Досліди виявили, 
багато людей переїдаються і іамало вправдяють руханку. 

25"ЧЛЕННА КОМІСІЯ, яка займається справами nepe– 
ЩІПЛЮВання людських органів, пропонуї щоб Конгрес 
створив якусь систему такого перешіпдювання. Причиною 
цього ( ге, ию часто особи нелегально про іліоп, органи 
іншим особам, не іважаючи на ГЄ, Що іеякі хворі пацієнти 
чекають лові о на даний орган. Комісія гакож вважає що 
повинен бути створений фон і. і якого ібиратиме гроші 
мім особам котрі не можуть соС^, позволити tan гатити ta 
потреб)ючиіі орі ан. 

Ьогдян Пашковський 

Д”Р РОЬЕРТ Б А Л Л А Р Д про ювжуч фотографувати 
затоплений корабель „Титанік". Цей пасажирський 
корабель потонув в 1ді2 році біля Массачусстс і 1513 осіб 
загинуло, Дослідники перевіряюгі коряб і ІЄ не 
плянують нічого забирати зхнього. Нони идянують 

vf 'воетавтгти дні плякати з бронзи на знак, що корабель в 
історичним підводним пам'яшиком 

У СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ 
нашого Найдорожчого 1 ніколи Незабутнього 

СВ. п. 

МИКОЛИ АНДРЕ 
буде відслужена 

ПАНАХИДА 
у неділю, 27–ro липня 1986 p., о год. 12 ЗО по пол. 

на українському православному цвинтарі 
при церкві св. Андрія Первозванного 

в Бавнд Бруку, Н. Дж. 
Про молитии за спокій душі Спочилого, просить – 

РОДИМА 
. „ r–.; ,Sjtoarvv . –'– ; „ 

І 
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!2"ИЙ З'їзд „Об'єднання Сеньйорів У Н С під знаком радости і смутку 

,, 3 журбою радість обнялася"... 
О. Олесь 

Дванадцятий З'їзд Je– 
ньйорів У НС, який відбувся 
віл l–ro до 6–ro червня ц.р. 
на Союзівці, проходив під 
знаком смутку — нуклеар" 
ноі трагедії в Чорнобилі, і 
радости – побудови домч 
,іля людей похилого віку, 
членів УНС на ..клаптику 
української землі" 

З'їзд попередила інфор" 
маційна нотатка украінсь" 
кою мовою в „Свободі" з 
повідомленням про час І 
місие з'їзду та про nepevn– 
мови отримати приміщен" 
ня на СОІОІІВЦІ. Появилася 
теж пливка програма з'їзду. 
Подібна інформація була 
опублікована в „Юкренієн 
Віклі" для англомовних 
учасників з'їзду 

У переддень з'їзду була 
поміщена в „Свободі" OKpc– 
ма ..Сторінка Об'єднання 
Сеньйорів УНС". присвячс" 
на річним питанням людей 
у пенсійному віці. Пізню 
появу ,,Сторінки" треба no– 
яснити перевантаженням 
друкарні ,.Свободи" Mare– 
ріялами. пов'язаними з 3l– 
ою Конвенцією УНС. яка 
на один тиждень nonepc;m– 
ла з'їзд. 

З'їзд сеньйорів проходив 
двома головними pyKaea– 
мн: діловим і товариськсь 
розваговим. До них npn– 
еднався ще н національнсь 
громадськнй аспект – BW– 
значення Тисячоліття ХрН" 
шення України ГарвардсЬ" 
ким проектом видання Kop– 
пусу лосекулярної українсЬ" 
кої літератури. 

З'їзд почався l–ro червня в 
год. З”ій пополудні peccTpa– 
иісю учасників, яку вели 
Мирослав Повх і Д”Р Сто 
фанія Барановська. Вони 
видавали полошеним UCH– 
тнфікаційні виказки. YH^C– 
НИКИ Ма.ІИ ІМОГУ ТеЖ ВПЛЗ" 
чуі "н членські внески, які 
"би, ! і Олена Чорномаз. 

Пер пні лень закінчився 
шпальною вечерею ПІД 

, IL іом ., Пізнаймо себе!" 
П роволив нею дотепно nafi– 
старший віком сеньйор інж. 
Степан Куропась . Після 
вебері відбулося закрите 

управи ОСУНС. 
ару, нй лень з'їзду рОЗПО" 

чався і Богом. Молебень у 
іаміренні живучих і naHa– 
хиду ja покійних членів 
Об'єднання відправив о. 
іиякон Микола Орищук із 
Чикаго Ділова частина 
изд) почалася покликан" 
ням інж. С. Куропасем до 
президіяльного столу іаких 
осіб: Марії Чучман. fl–p AH– 
ки Чопик. Ольги Літепло. 
мґр Івана Базарка. Данила 
Слободяна. 

Офіційно з'їзд відкрив 
.олова ОСУНС Д”Р Олег 
Волянський. На внесення n– 
ра Тим'яка з'їзд більшістю 
голосів покликав на ведучого 
зборами Михайла ОльшаН" 
ського з Чикаго. На BHecen– 
ня Богдана Дейчаківського 
о:іноголосно вибрано на 
заступника ведучого ДанН" 
ла Слободяна, на украіно 
мовиого секретаря Cn.ib– 
вестра Мартюка. на англо 
мовного секретаря Ольгу 
Літепло 

Після прочитання веду. 
чим програми з'їзду npucyT– 
ні в основному прийняли її з 
застереженням можливоо 
гн переставлення окремих 
точок, залежно від o6cra– 
вин і потреби. На пропозИ" 
іню Б Дейчаківського збсь 
рн вибрали такі комісії : 
номінаційну (Д'р Роман 
Боркорськнй. Володимир 
Сенсжак. Б. Дсйчаківський) 
резолюційну (Володимир 
Барагура. мґр І. Базарко, Д" 
р Роман Барановський). яку 
потім доповнено двома HO– 
вими членами (Іриною Pyc– 
нак і Мироном Бучаком); 
верифікаційну (Д”Р С. Bapa– 
новська. М. Повх, Г. Чорно 
sfa І. Марія Бобечко). ripo– 
читані українО" і англомов" 
ним секретарями ВолодИ" 
миром Реннером І Д СЛО' 
бодяном протоколи З MH– 
нулорічного ї'їзду збори 
прийняли без застережень. 
Звіт із діяльності! за none– 
редню каденпію склав голО" 
на управи Л”Р О. ВолянсЬ" 
кнй. Управа мала 7 iaci– 
лань,в тому олно відбулося 
під час ЗІ”ОЇ Конвенції УНС ' 
ч Дітройті. Голова кілька" 
кратно зустрічався з rojioe– 
ним предсілником УНС fl– 

ром Іваном Флисом. 30Kpe– 
ма в справі побудови житло 
вих домів для сеньйорів, вів 
широку кореспонденцію з 
іншими членами управи, 
підготовляв з'їзд. Цей звіт 
коротко доповнив англІЙСЬ' 
к,ою мовою заступник голО" 
вн С ' н Волошин. Володи" 
v 'Р енежак присвятив 
зиіг розмовам і заходам у 
.Ірані сеньііорських домів. 

Україномовний секретар О 
Мартюн протоколував всі 
і ісіданн! срім сьомого, яке 
відбулося без його участи 
на конвенції УНС. 

За звітом касирки Г. 
Чорномаз за діловий рік 
було 1.352 дол. прибутків і 
238 дол. розходів, в касі 
залишилося сальдо 3.S62 
дол. 

Звіт пресового референта 
склав В. Барагура. який не 
жажаючи на деякі труднО" 
ші. приготовив дві ,.CTO– 
рінки Об'єднання CcHbito– 
рів УНС" у ..Свободі". 

За окремі райони звітува 
ли їх представники в Tepc– 
ні: Б. Дейчаківський за 
Фльорилу. М. Бобечко за 
Огайо, М. Ольшанський за 
Чикаго. 

Через неприбуття двох 
членів Контрольної комісії 
збори кооптували Б. Дейча" 
ківського до переведення 
контролі діловодства. 

Найважливішою enpa– 
вою. яку зібрані дискутува" 
ли після заслухання звітів 
була побудова житлових 
домів для сеньйорів. В. Ce– 
нежак пропонував, щоб цю 
життьову конечність літніх 
людей основно продумати і 
ставити її ясно й рішуче 
перед Г о л о в н и м у р я д о м 
УНС аж до її успішної po3– 
в'язки. 

Голова товариського суду 
Д”Р Микола Ценко cTBep– 
див, що ніяких спірних 
справ за його каденції не 
було. 

З дискусії виходило, що 
дві справи найбільше Typ– 
бували зібраних — доми 
для сеньйорів і приміщення 
на Союзівці всіх членів 
Об'єднання, які бажають 
брати участь у з'їздах. 

У третьому дні з'їзду 
стверджено присутність 157 
учасників, схвалено одного" 
лосно на пропозицію KOH– 
трольної комісії (М. Бучак) 
признання абсолюторії yc– 
тупившій управі і на BHecen– 
ня Д”ра Р. Борковського 
вибрано аклямаціею нове 
правління в такому складі: 
голова – інж. Степан Kypo– 
пась; перший заступник ro– 
лови – Свгсн Волошин; 
другий (екзекутивний) 3a– 
ступник голови – Данило 
Слободян; україномовний 
секретар Сильвестер Map– 
тюк; англомовний ceKpe– 
тар Іван Лаба; касир 
Олена Чорномаз; пресовий 
референт – Володимир Ba– 
рагура. Контрольна комі" 
сія: Д”Р Олег Волянський 
голова; Володимир Cene– 
жак, Мирон Бучак. Яросла" 
ва Ольшанська — члени. 
Теренові представники: 
Михайло Ольшанський 
Іллииой. Степан Зубаль 
Мішіген. Семен Чорномаз 
— Ню Джерзі. Богдан Дсіь 
чаківський — Фльорида. 
Марія Бобечко — Огайо, 
Іван Лаба — Нова Англія. 
Микола Кавка – Пенсиль" 
ванія. Товариський суд: Д”Р 
Микола Ценко, Міра Повх. 
Д”Р Роман Барановський. 

Після виборів ці сеньйо" 
ри. які брали участь у Зілй 
Конвенції УНС поділилися 
своїми враженями з тієї 
важливої події в нашому 
громадському житті. Ствср 
джено. що на Конвенції no– 
рушено дві важливі справи 
– автономії канадської 

вітки УНС і злуки з Братсь" 
ким Союзом. За одним вий" 
нятком, виступи делегатів 
із протилежними погляда" 
,ми були серйозні й гідні. 
Позитивним явищем була 
теж приявність молодшого 
покоління. Ці проблеми З'Я" 
сував присутнім В. CeHe– 
жак. який теж похвально 
висловився про промову 
голови СКВУ Петра Caea– 
рина. яка мала характер 
державного експозе. Tlpn– 
сутні виявили вдоволення, 
що в Вашингтоні постало 
бюро УНС, в проводі якого 
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стоїть Надія Комарницька" 
О'Коннел. 

В дискусії вирішено, щоб 
членський внесок і pcccTpa– 
ційна оплата виносили pa– 
зом 5.00 дол. та щоб ці 
справи полагоджувала одна 
особа. Підкреслено теж KO– 
нечність сеньйорів бути aK– 
тивними членами УНС, що 
дасть їм змогу користува" 
тися належними прнвілея" 
мн. 

Через те, що четвертого 
дня нарад відбулася ціло" 
денна прогулянка і вечірня 
ватра , д ілових нарад не 
було. Продовжувалися BO– 
ни в п'ятий день з'їзду. На 
нарадах на внесення О. 4op– 
номаз, підтримане Д”ром О. 
Волянським. рішено npn– 
значити з каси Об'єднання 
200.00 дол. на Оборону Ук. 
раїнської Спадщини й 
300.00 дол. на відзначення 
ІООО”Ліття Хрищсння УкрЗ" 
їни. 

Мгр І. Базарко подав KO– 
ротку історію УНС, згадаВ" 
ши в тому про рід ВОЛЯНСЬ" 
ких, з якого походить б. 
голова Об'єднання. Очікува 
ний приїзд Головного преД" 
сідника УНС не здійснився і 
прогалину в програмі випов 
нив виступ Д”ра Стефана 
Вороха, представника Tap– 
вардського проекту. Після 
дискусії, в якій звернено 
увагу на конечність Tap– 
вардського центру дбати 
про українську лінію HayKO– 
вої політики цієї установи, 
деякі з присутніх склали або 
заде кл яру вали поважні cy– 
ми на реалізацію rap– 
вардського проекту відзна" 
чення' ІООО”Ліття Хрищення 
України. 

Ділові наради закінчилИ" 
ся шостого дня з'їзду зібран 
ням учасників в вестибюлі 
адміністраційного будинку 
С о ю з і в к и . Заслухано і 
схвалено одноголосно 3a– 
пропоновані резолюції," fle– 
леговано Д”ра О. ВолянськО" 
го, Д. Слободяна і Д”ра Р. 
Барановського репрезенту" 
вати Об'єднання на посвя" 
ченні дому для сеньйорів у 
..День Батька" , складено 
подяку дир. Володимирові 
Квасові й його помічникові 
Володимирові Гайдареві, 
секретареві Анні Слободян 
та його господарці Софії 
Шпак й на її руки кельнерсь" 
кій обслузі та прибиральни" 
цям. 

Присутні з приємністю 
вислухали поезію О. Олеся 
..Чари ночі", проказану 84– 
літнім сеньйором Bapann– 
ком та гумористичний вірш 
власного авторства, про 
,.Союзову мишку", прочИ" 
таний Ольгою Гриньків. 

Відспіванням національ" 
ного гимну закінчено цей 
милий і успішний з'їзд о 
год. 10:30 вранці. 

Поруч ділових нарад учас 
ники з'їзду втішалися po3– 
ваговО”Товариською части" 
ною його програми. У дру" 
гий день з'їзду після вечері в 
залі „Веселки" відбувся no– 
каз озвучених прозірок із 
Аляски, які висвітлював Д”Р 
Денис Стахів. У третьому 
дні після обіду охочі мали 
нагоду відвідати під npoeo– 
дом дир. В. Кваса новозбу" 
дований під верховинський 
стиль ІО”КІмнатний дім для 

сеньйорів і оглянути його 
обстановку. Учасники з'їзду 
висловили жаль і розчару" 
вання, що посвячення npn– 
значеного для них дому не 
відбулося під час з'їзду але 
щойно у „День Батька"... 

Увсчорі цього самого 
дня власниця бюра подорО" 
жів Марія Гельбіг показу" 
вала у залі „Веселки" npo– 
зірки з України, попередиВ" 
шн показ розповіддю про 
свої враження з поїздки в 
Україну, яка відбула з rpy– 
пою туристів зараз після 
чорнобильської катастро" 
фи. 

Багатолюдна, бо 88–oco– 
бова прогулянка двома ae– 
тобусами, зорганізована a– 
р С. Барановською відбула" 
ся під проводом М. Повх і 
Д”ра О. Волянського до 
Гайд Парку. Учасники Ma– 
ли нагоду оглянути рсзИ" 
денцію родини Вандербіль" 
тів і президента Рузвелта 
та музей, здвнгнений у його 
пам'ять дружиною Елінор. 
Після вечері цього самого 
дня відбулася вечірня ватра 
зі співами й розповідками 
сміховинок. 

Вершинною ТОЧКОЮ TO– 
ьариськО”розвагової частн" 
ни програми був бенкет у 
залі „Веселки" п'ятого дня 
з'їзду. Учасники засіли за 
естетично прибраними 22– 
ма 8"Особовими столами, 
при чому не було традицій" 
НОГО „ПреЗИДІЯЛЬНОГО" CTO– 
лу з представленням no4ec– 
них гостей, бо бенкет npo– 
ходив у щиросердечній дру" 
жній атмосфері, де всі були 
рівні, всіх єднав сеньйорсЬ" 
кий стан і всі знали себе 
взаємно. Бенкетом npoeo–' 
див інж. С. Куропась. Ko– 
ротке слово сказав Д”Р І. 
Флис, який через непереД" 
бачені обставини зміг npn– 
бути щойно увечорі замість 
на пополудневі наради зІЗ" 
ду, як було передбачено 
програмою. Своє слово Д”Р 
1. ФЛИС О б м е ж и в ДО ВНСЛО" 
влення турботи про добро 
УНС як установи і про 
добро його членства, 30Kpe– 
ма тих, які стали літніми 
людьми та потребують oni– 
ки. 

У мистецькій програмі 
бенкету виступив банду" 
рист Юліян Китастий, який 
співав під звуки двох різної 
конструкції бандур і грав на 
сопілці. Два сеньйори — М. 
Ольшанський і Д”Р P. Bapa– 
новський вивели веселий 
скетч укладу невідомого 
автора на тему нашого жі" 
ноцтва, зокрема його rap– 
дероби і спізнених зацікаВ" 
лень сеньйорів гарною CTBT– 
тю. . .Скетч попередило 
увідне слово М. Повх. 

Під час з'їзду в вільні 
хвилини учасники відвідува' 
ли себе взаємно, відсвіжува" 
ли давні й робили нові 3na– 
йомства, проходжувалися 
алеями оселі, гуторили на 
лавках, грали в карти, огля" 
дали телевізійні програми, 
читали, святкували річниці 
народии, подружнього жиТ" 
тя, співали многоліття. 

Не дивниця, що учасники 
з жалем покидали гостинну 

Союзівку . вивозили з co– 
бою милі спогади й обіцЮ" 
вали за рік зустрітися знову. 
Як Бог дасть! 

Володимир Барагура 
пресовий референт ОСУНС 

ЗАСТУПНИК ДЕРЖАВНОГО секретаря ЗСА у справах 
міжнародних відносин Елліот Ейбрамс заявив, що 
майбутнє сусідів Нікарагуа тісно пов'язано з виділенням 
фінансової допомоги партизанаМ”антисандіністам. „Я не 
уявляє собі можливости існування демократичних, npoa– 
мернканських урядів у сусідстві з комуністичним режимом 
Нікарагуа". — сказав Е. Ейбрамс. Уряди сусідніх з 
Нікарагуа країн не можуть виробити чіткого ставлення до 
сандіністів лише тому, що самі З'єднані Стейти Америки 
не зформулювали свою позицію, вважає Ейбрамс. 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРАТОР Ізраіля Йозеф Гаріш 
наказав перевести докладне слідство проти кількох 
працівників державної служби безпеки, які були співвідпО" 
відальні за вбивство двох зловлених палестинців, які 
нібито плянували захоплення автобуса з пасажирами. 
Генеральний прокуратор не погодився з рішенням уряду, 
який голосами 14 до П відкинув перше прохання npoirypa– 
тора про переведення слідства. И. Гаріш каже, що таке 
рішення уряду може підірвати престиж до ізраїльського 
правосуддя в очах власних громадян і закордонних країн. 

Г шшшштшшшяшшшшшяшшнштттт 
МАЄМО НА СКЛАДІ КНИЖКУ 

Антона Рудницького 
„УКРАЇНСЬКА МУЗИКА" 

ІсторичнО”критичний огляд. 
Видавництво ..Дніпрова Хвиля", Мюнхен. 1963. стор. 406. 
Ціна 20 дол з пересилкою. Мешканців Ню Джерзі обов'язує 
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РЕЗОЛЮЦІЇ 

Дванадцятий зЧзд Об'єднання Сеньйорів Українсько" 
го Народного Союзу, що відбувся на ..Союзівці" від l–ro 
до o–ro червня 1986 p., схвалив такі резолюції: 

1. Учасники з'їзду до глибин потрясені і затривожені 
жахливою трагедією, яку спричинив вибух нуклеарного 
реактора в Чорнобилі біля Києва. Після зумисне виклика" 
ного російськО'большевицьким окупантом штучного 
голоду в Україні в І930"ИХ pp. ця чорнобильська катастро" 
фа є черговим ударом у винищуванні нашого населення на 
Рідних Землях з прицілом на дальшу мету. 

Учасники з'їзду закликають усе членство ОСУНС 
приєднатися до акцій, ведених українською спільнотою на 
поселеннях із метою освідомити вільний світ про 3arpo– 
зливе становище, в якому опинилися наші земляки в 
наслідок радіяції атомної станції в Чорнобилі. Одночасно 
зЧзд закликає своє членство підтримати вимогу нашої 
спільноти мати змогу нав'язати безпосередній контакт із 
родинами потерпілих та добитися дозволу нести їм 
конкретну допомогу за посередництвом Міжнародного 
Червоного Хреста та інших харитативних і філантропій" 
них установ. 

2. У зв'язку з ювілеєм ІООО”Ліття Хрищення України в 
1988 р. з ' їзд закликає своє членство дати всебічну 
підтримку Крайовому Комітетові для відзначення цієї 
епохальної події, як теж допомогти одночасно тим 
установам, які готують на пю тему наукові публікації 
різними мовами, зокрема монументальному ГарвардськО" 
му проєктові видання корпусу української досекулярної 
літератури, щоб опрокинути історично викривлені TBep– 
дження російсько”большевнцької окупаційної влади й 
режимної Церкви, яка стоїть на його послугах. 

3. З'їзд вітає УНС із відбутою 31–OK) Конвенцією і 
бажає Урядові дальших успіхів у розбудові і скріпленні 
економічного та громадського секторів організованого 
життя української спільноти в Америці. 

4. З'їзд вітає закінчення побудови ІО”КІмнатного дому 
для сеньйорів на „Союзівці" і закликає Головний Уряд 
подбати про здійснення проекту побудови житлових домів 
на закупленій площі в околиці „Союзівки" для винайму і 
продажу сеньйорам, членам УНС на певних умовах. 

5. З'їзд закликає своє членство взяти участь в акції 
допомоги проти знеславлювання українського імени, 
пишучи листи до Президента ЗСА і до сенаторів та 
конгресменів своєї округи. 

6. З'їзд доручає новому проводові ОСУНС nopo3y– 
мітися з управою „Союзівки", щоб для учасників з'їзду, які 
не могтимуть отримати приміщення на союзовій оселі, 
була встановлена знижка за харчування в їдальні „Coio– 
зівки". 

7. ЗЧзд висловлює свою турботу недавнім поступуван" 
ням американських урядових чинників в справі Медведя і 
Дем'янюка. 

8. З'їзд пропонує, щоб на Окружних нарадах Відділів 
УНС завжди були обговорювані справи сеньйорів і 
людей потребуючих опіки, членів УНС. 

9. З'їзд закликає сеньйорів творити клюби сеньйорів в 
осередках наших поселень і при їх помочі планувати та 
здійснювати допомогову акцію. Нав'язувати контакти з 
іншими клюбами сеньйорів для взаємної інформації й дії 
та використовування можливостей допомоги з міських, 
стейтових чи федеральних фондів. Там, де немає клюбів 
сеньйорів, допомогову акцію повинні взяти на себе Відділи 
У Н С у співпраці з різними нашими харитативними 
установами. 

За Резолюційну Комісію: Володимир Барагура, мгр Іван 
Базарко, Д”Р Роман Барановський, Мирон Бучак, Ірина 
Руснак. 

Патріярх Любачівський 
поблагословив землю 

під Філію УКУ 

У суботу, 2l–ro червня, 
в полудневі години під 
сяйвом теплого сонпя 
Патріярх Мирослав Іван 
Любачівський поблагосло' 
вив землю під будову Ka– 
надської Філії УКУ – 1H– 
ституту Патріярха Йосифа. 
В супроводі Владики Ізидо' 
ра Б о р е ц ь к о г о та PUMO– 
католицького Владики Тома 
са Фултана, Патріярх CTBep– 
див важливу ролю Св. Софії 
в „надробленні утрачено" 
го". За словами Блаженні' 
шого Патріярха „Початок 
праці товариства Святої 
Софії в Канаді був благо" 
словенний і успішний. Вона 
своєю активністю вже баї a– 
то добра зробила для нашої 
Церкви й народу". 

Також присутні на благо" 
СЛОВЄННЮ буЛИ ЧЛеНИ ДИ" 
рекції товариства, включно 
із співслужителями: о. MH– 
трат І. Татарин, о. В. Даць" 
ко; отці гості – В. Сорока, 
ЧСВВ, та римО”Католик Д. 
Лазотті; о. диякон Б. Bi– 
линський та около 300 Bip– 
них, котрі перейшли на Co– 
фійську площу після Патрі" 
яршої Літургії в сусідній 
парафії Св. Івана Borocno– 
ва. Представники урядів 
були міністер онтарінсько" 
го уряду Дж. Брадлі, посол 
до федерального парлямсн" 

ту Дж. Рід. та представники 
місцевого уряду Іван Bauiy– 
та Брас:, Бейкер. Привіти 
від урядових представників 
ствердили, що праця Tofla– 
риства Св. Софія є високо 
оцінена не'українцями. Bo– 
ни дякували публічно за 
інформації, які висилається 
їм про стан Церкви в Украї" 
ні. Цей факт надалі noTBep– 
джує потребу скріпити npa– 
цю товариства Св. Софія та 
будови Інституту Патріяр" 
ха Йосифа. 

Програма закінчилася 
врученням дару від Toea– 
риства Патріярхові в сумі 
5,000 дол. Цей дар на Патрі" 
ярший Фонд був вручений 
Владикою Борецьким в iMC– 
ні Дирекції товариства. Цей 
дар підносить прямі датки 
канадського товариства до 
Риму в 1986 році на суму 
15,000 дол. в додатку до 
співпраці товариства із pi3– 
ними проектами римської 
Св. Софії. 

Патріярх Любачівський 
закінчив свої слова гарячим 
закликом: „Нехай Господь 
благословить цю землю, 
нехай благословить цю фі" 
лію, що виросте тут, нехай 
береже товариство Свята 
Софія, нехай пішле великі і 
спасенні плодИ'ОВочі тієї 
інституції для нашої trrpa– 
дальної Церкви й народу". 

МАРҐАРЕТ ПАПАНДРЕУ, дружина грецького npcM'cp– 
міністра. яка недавно відвідувала Сирію і розмовляла з 
тамошнім президентом Гафезом алЬ”Ассадом, заявила 
кореспондентам на атенському летовищі, що Сирія 
пообіцяла співпрацювати з Грецією для звільнення 
закладників. які перебувають в руках мусулманіВ”ШІЇтів в 
Ливані. Про справу закладників М. Папандреу говорила із 
сирійськими офіційними особами, після розмови з 
американкою Пеггі Сей, сестрою Террі А. Андерсона, 
кореспондента Ассошісйтед Пресе. Крім того Греція 
намагається бути посередником в цій гуманітарній справі, 
що принесло б її визнання інших держав світу і збільшило 
б престиж теперішнього соціялістичного уряду. 

ЛІВІЙСЬКІ ВОЄННІ кораблі і літаки, не зважаючи на 
присутність у Середземному морі американської воєнної 
фльоти, перевели маневри у заливі Сідра без жадного 
випадку. Лівійське пресове агентство повідомило пізніше, 
що завданням маневрів була ціль оборони передевентуаль 
мою спробою американців ще раз нарушити лівійські води 
в заливі Сідра, які Лівія вважає своїми територіяльними 
водамн. В'їзд до заливу Сідра Лівія вважає . .лінією 
смерти", яку ЗСА відмовляються визнати і 4ac–Bi.a–4acy 
порушують, головно під час маневрів военньої флоти і 
летунства. 

І 

Редагує Омелян Твардовськнй 

УСВТ „Ч. Січ" – Берген 
Кікерс С.К. – 0:0 

В п'ятницю, ll–ro липня 
ц.р.. розпочалися ігри фут" 
больного турніру, ЩО його 
спонзорує фірма Західньої 
Німеччини. Д.А.Б. В nep– 
ших із двох календарних 
змагань вечора зустрілися 
дружини УСВТ „Ч. Січ", 
минулорічний чемпіон Ubo– 
го турніру, і німецький 
клюб Берген „Кікерс". один 
із кращих КосмополіталЬ" 
ної Ліги Ню Йорку – Ню 
Джерзі. 

Не зважаючи на ,,oripKo– 
вий" сезон, літню перерву, 
змагуни обидвох дружин 
виявили добру кондицію, 
особливо Берген „Кікерс". 
Крім швидкості!, змагуни 
тієї дружини виявили теж 
иепересічну завзятість, яка 
одначе в окремих моментах 
переходила в недозволену 
твердість. Якщо йдеться 
про перебіг змагань, то в 
них домінувала „Ч. Січ". 
При кращому порозумнінні 
між собою наш напад міг 
здобути щонайменше 4o– 
тири голі. Двократно таку 
ж можливість створили нім 
ці, але остаточно вислід 
залишився 0:0. 

В своїй підгрупі „Ч. Січ ” 
має ще дві зустрічі з двома 
сильними клюбами, якими 
є Кларкставн, Н. Й. і відо" 
мий Юніон Ленсерс. 

В другій підгрупі 3Mara– 
ються: Юніон Кавнті С.К., 
Галедон С.К., Спортфрендс 
С.К. і Польський клюб, 
МИНУЛОРІЧНИЙ ЧеМПІОН ВИ" 
щої дивізії Ґарден Стейт 
Ліги. По дві дружини, що 
займуть кращі місця в цих 
підгрупах, ввійдуть до pi– 
шальної рунди змагань за 
трофей і найбільші фінаїь 
сові нагороди турніру. 

Склад „Ч. Січ": Хамуляк. 
Ромійо, Сабрій, Гунчак, 
Баєр, Санчез, Василак, А. 
Бакун, Торій. Брієнза. Д”Р 
В. Бакун, Коміка. Салим. 
Провідник — Володимир 
Бакун. 

З ЖИТТЯ ФУТБОЛЬНИХ 
ЗІРОК СВІТУ 

Черговий фільм 
з участю Пелс 

Понад 100.000 глядачів, 
що зібралися на велетенсь" 
кому стадіоні Мараканя в 
Бразилії оплескували з eH– 
тузіязмом Едсона Арантсса 
де НасіментО”Пеле. який 
зайняв місце воротаря. При 
хильників Пелє попереди" 
ли, що на стадіоні знімають 
черговий фільм з участю 
Пелє. Фільмове акторство 
Пелс є його другою ПрОфС" 
сією. 

Чотири мільйони 
за футбольну зірку 

Відомий французький 
клюб з Парижу „Расінг", 
який повернув до найвищої 
ліги Франції, набув нового 
футболіста з аргентинсь" 
кого клюбу „Рівер Плейт" 
за суму 4 міль. дол. Цим 
змагуном є Ензо ФранчеС" 
колі, футболіст збірної ypy– 
ґваю. 

Завдяки молокові 

Одним з найкращих Ha– 
пасників на світовому 4eM– 
піонаті в Мехіко був змагун 

РОЗШУКИ 

– –– РОЗШУКУЮ 
ОЛЕХВІРЕНКА ПЕТРА 

ЙОВДОКИМОВИЧА І ЧОРНОМАЗА 
ГРИГОРІЯ ПЕТРОВИЧА 

з села Полова м. Прилуки Чврнігів^ 
сьиа овл Писати Микола Маиенко. 
1913 Голидон Авеню. Клівленд, 
Огайо. 44109. 

РОЗШУКУЄТЬСЯ 
п. ВАСИЛЬ ЙОСИФОВИЧ 

КАРПЕНКО 
родом Із м. Шосткв. Сумської обл 
Розшукує сестра Валя Писати на 
адресу 
AHA JANCENOWSKA Соіха Postal. 
2919. 90 000 – Portok АІвдю. RS 

Brasil 

9 S E R V I C E 9 

^ Ukrainian 
Restaurant 
О Caterers 

132 2nd Ava. (1 St.) 
M.Y., ШХ 100CJ 

2125336765 
– PRIVATE PABTUS – 
Chflrtiafnft – traAuotM 

Shown " Wtddlnn 
Annivenufni 

Mwtinfі tiMJ Waket 

збірної Англії Лайнікер. 
Вже 18 річним він дебюту' 
вав в клюбі „Лестер" і нічим 
особливим не відзначався. 
Одначе вперто й завзято 
тренував і... пив щоденно по 
три літри молока. Висота 
цього футболіста 180 цм. 
вага 77 кг. 

Перехід Брігеля 
Т . Берігель, один з 

кращих змагунів збірноі 
Західньої Німеччини, в MH– 
нулому сезоні змагався в 
італійському клюбі Верона. 
В наступном) сезоні він 
виступатиме в ..СамплоріГ. 
Ґенуа. 

Один з кращих змагунів 
Данії, Бергрсгн. змагатИ" 
мсться в складі клюбу ..Po– 
ма" в Італії. 

В складі чемпіона Англії 
не було англійців? 

В заключних )маїаннях 
минулорічного футбольть 
го сезону, в якому ВІДОМІЙ! 
клюб Ливсрпул здобув зван 
ня чемпіона, в його складі 
не було ні одного англійсь" 
кого футболіста У вирі" 
шальннх за чемпіонат 3Ma– 
ганнях виступало чотири 
шкоти, три ірляндці і по 
одному змагунові з Валії. 
Данії. Південної Африки і 
Зімбабве. 

Збірна світу 

Згідно з традиційним BH– 
бором акредитованими жур 
налістамн на світовому фут 
больному чемпіонаті в Mc– 
хіко до символічної збірної 
світу вв ійшли: Шумахер 
(Зах Німеччина). Жосімар 
(Бразилія), Сезар (Bpa– 
зилія). Босі (Франція). 
Аморо (Франція), ФернаН' 
дез (Франція). Кулєманс 
(Бельгія), Марадоня (Аргсн 
ти на). Ігор Бсланов (CC– 
СР), Карека(Бразилія). Лав 
друп (Данія). Згідно з oni– 
нісю Анрі Мішсля (збірна 
Франції); Ігор Бсланов – цс 
иеоцінений футболіст, мрія 
будь”якої дружини І буДЬ" 
якого тренера. Я заздрю 
Лобановському". 

Лвівські „Карпати" 

Львівські „Карпати" npo– 
довжують виступати в ncp– 
шій лізі СССР. в якій г 24 
клюби. Досі ..Карпати" віД" 
були 19 змагань і в показнн" 
ку табелі ігор займають 
дев'яте місце. На місце Tpe– 
нера Буліакова призначили 
його заступника Андрія Ka– 
рімова. В складі ..Карпат" 
виступають' Расулов. ilJii– 
повський, Береський BO– 
ротарі . Пасічник. Буняк. 
Когут, Журавчак. Снверін 
— оборонці, Гамалій, Pa– 
фальчук, Кулішевич. Ду" 
бровний, Войтюк. Тищенко. 
Іванов – помічники, ban– 
дура. Кухлевськнй, Лендсл, 
Пй, Малишенко. Bo;map– 
чук, Шквирін напасники. 

(от) 

^ьиірцБ 
^імГїтіЯмгТтв 11 

?б First Avenue 
Tel '? l?) 4733550 

New York. N Y T0009 
ВСІ НАЙНОВІШІ КНИЖКОВІ 
ВИДАННЯ Одержите в АРЦІ 

; FUNERAL D1RECTORS ̂  

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займастьсп похоронами 
в BRONХ BROOKLYN. 
NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK. NY. 10009 

(212) 674 2568 

LYTWYN 8. LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обспуга ЩИРА і ЧЕСНА 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey 
Також займаємося похоро 
нами на цвинтарі в Бавнц 
Бруку і перенесенням Tnm– 
мих Останків з різних країн 

С В і т у 

UN10N FUNERAL HOME 
1600 Stuyvetant Avenue 

(corner Stanley Terr.) 
UN10N. N.J 07083 

(201)964 4222 


