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Ню Йорќ. — У четвер, З-
го вересня ц.р., президент 
Американської асоціації ад-
вокатів (ААА) , Роберт 
МекКрейт, від'їхав у Моск-
ву для розмов про співпра-
цю із Асоціяцісю совєтсь-
кнх адвокатів (АСА). Про 
співпрацю між обома асо-
ціяціями ААА схвалила від-
повідну деклярацію. 

У вівторок, 11-го серпня! 
ц.р., Данило Шумуќ був у 
Сан Франсіско, де саме від-
бувался конвенція амерн-
канських юристів, і мав 
нагоду виступти там, але 
дуже коротко, лише дестяь 
хвилин, з яких п'ять хвилин 
забрав переклад його висту-
пу. За п'ять хвилин він не 
міг сказати й третини того, 
що мав на увазі сказати. 

У зв'язку з цим Д. Шумуќ 
написав президентові ААА 
Робертові МекКрей відкри-
того листа, в якому остері-
гає його перед ускладнсн-
нями, що їх може виклика-
ти його візита в Москві, і 
перед загрозою, що виник-
не через відмову асоціяції 
уневажнити схвалену дек-
лярацію про співпрацю з 
совстськими юристами. 

Для умотивування своїх 
поглядів Д. Шумуќ подав у 
своєму листі гіркий досвід 
минулих років, з яких 31 рік 
і 7 місяців він провів в ув'яз-
ненні. Ні один день із цього 
довгого терміну перебуван-
ня в тюрмі і на каторзі, 
пише він, не .був справедли-
вим. 

Д. Шумуќ згадує, що він 
був комуністом-ідеалістом, 
але таким, що був готовий 
за свої переконання сидіти в 
ув'язненні, а не таким, як 
тепер, що ув'язнює інших за 
їхні переконанняў Комунізм 
захопив 18-літнього Шуму-
ка своїми ідеями, фальш 
яких він побачив лише пізні 
ше. Він стурбований, що і 
президент. ААА спокусився 
обманною принадою і став 
на шлях, який може привес-
ти до шкідливих наслідків в 
СССР. За ці наслідки частко 
во буде відповідальною дек 
лярація про співпрацю і 
візита президента асоціяції 
адвокатів у Москві. 

Після цього вступу Д . 
Шумуќ спинився в листі 
головним чином на судових 
розправах, які він мав у 
минулому. 

Вшановано Президента У HP 

А, Раєн і жидівські лідери зайняли 
становище до архівів ООН 

Ню Йорќ. — Газета „Дей 
лі Нюз" інформує у числі з 
10-го вересня ц.р„ що Ал-
лен Раєн, колишній ксрів-
ник Бюра спеціяльних інвес 
тигацій (ОСІ) при Департа-
менті справедливости, а 
також жидівські лідери в 
З'єднаних Стейтах Амери-
ки висловили своє задово-
лення з рішення генераль-
ного секретаря Організації 
Об'єднаних Націй Гавіє Пс-
реза де Куеяра відкрити 
досі закриті архіви з часів 
Другої світової війни, що їх 
зібрала спеціяльна комісія, 
яка складалася з представ-
ників 17 держав. 

Кажуть, що архіви вклю-
чають 40,000 прізвищ, поді-
лених на чотири категорії; у 
першій (24,500 прізвищ) — 
запідозрілі у воєнних зло-
чинах, яких можна буде 
притягнути до судової від-
повідалььости; у другій (бі-
ля 10,000 прізвищ), на оскар 
ження яких немає достатніх 
доказів; у третій — кілька 
сотень прізвищ, які можуть 
служити тільки матеріалом 
для обвинувачень, і у четвер 
тій також кілька тисяч пріз-
вищ осіб, яких фактично не 
можна зідентифікувати. 

А. Раєн, який, як відомо, 
написав книжку „Тихі сусі-

ди" із самовільним обвину-
ваченням українців і осіб 
інших національностей, зоќ 
рема балтійців, радий, що 
документи відкриті і доступ 
ні для „істориків" і ‚дослід 
ників". Очевидно, ніхто не 
знає хто скриватиметься 
під цими двома категорія-
ми осіб — „істориків" і 
„дослідників", але вже сьо-
годні можна здвгадуватись, 
для якої цілі і з якою метою 
архіви будуть використову-
ватись. Раєн скромно каже, 
що „ви потребуєте чимало 
доказів в цій країні, щоб 
притягнути до суду колиш-
ніх нацистів", `бо, мовляв, 
Департамент справедливос 
ти не дуже спішиться при-
тягати когось до суду тіль-
ки на підставі обвинувачен-

'ня. 
Натомість Еяль Арад з Ізра-

їльської місії до ООН заявив, 
що архіви воєнної комісії 
ООН не є „дитячою забав-
кою, чи списками зібрани-
ми некомпетентними осо-
бами. Над ними працювали 
адвокати із 17-ох країн". 
Оптимізм Арада підтрима-
ний ще й тим, що, мовляв, 
також прізвище „воєнного 
злочинця" Курта Вальдгай-
ма було знайдене в цих ар-
хівах. 

ПАПА ПРОСИТЬ ДОПОМАГАТИ 
ЕМІГРАНТАМ З 

ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 

Мюнхен, Західня Німсч-
чина. (ОУПС). — Користа-
ючи з перебування тут в 
столиці Баварії Президента 
У HP Миколи Лівицького з 
дружиною, голови Уряду 
проф. Ярослава Рудницько-
го з Монтреалю Й голови 
УІБ Тетяни Носко-Оборон-
ців із Ляшіну Квс., влашто-

вано в суботу, 29-го серпня 
ц.р. заходами ЦПУЕН зуст 
річ із гістьми і при цій наго-
ді вшановано Президента 
У HP з нагоди його`80-річчя. 

Зібрання, що пройшло в 
товариській атмосфері, про 
водив мґр Антін Мельник 
голова ЦПУЕН і віцепре-
м'єр Уряду У HP в екзилі. 
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У Трентоні починають святкування 
Тисячоліття концертом 

Трентон, Н. Дж. (Ю. Мі-
зюк). — Місцевий Комітет 
Тисясчоліття Хришення Уќ 
раїни влаштовує святочний 
концерт місцевих хорів в 
суботу, 3-го жовтня ц.р., о 
год. 7-ій вечора в залі укра-
Інської православної церкви 
Св. Юрія Переможця, при 
839 Аллентавн ровд в Ярд-
віллі. Вступ — 5 дол. від 
особи. 

У концерті візьмуть 
участь церковні хори пер-
шої укр. баптистської церк-

ви, української католнць-
кої церкви св. Йосафата, 
української православної 
церкви Пресвятої Тройці, 
української православної 
церкви Св. Юрія та жіночий 
хор „Троянда" з Українсь-
кого Народного Дому Трсн 
тону. 

За дальшими інформація-
ми слід телефонувати до 
д-ра Омеляна Коцопея на 
число (609) 393-6891 або 
Софії Верик-Шулц на число 
(609)448-9176. 

Д-р М. Диміцький отримав 
державну нагороду винахідника 

Філядельфія. — Згідно з 
повідомленням Патентово-
го бюра у ЗСА з 30-го черв-
ня ц.р„ д-р Михайло Димі-
цький отримав патент ч. 
4,677,119 та нагороду Де-
партаменту торгівлі за ви-
найдення нетоксичних ре-
човни для консервації пожн 
ви. Д-р М. Диміцький є 
науковим працівником в 
Східньому регіональному 
дослідному інституті при 
Департаменті хліборобст-
ва. 

Від кількох літ він пра-
цював над тим, щоб з пожи-
ви усунути токсичні кон-
сервуючі середники і на їх 
місце впровадити нетоксич-
ні. У зв'язку з тим він синте-
зував декілька десятків мо-
ноестрів фумарової і малеі-
нової кислот ‚які є у приро 
ді у дуже маленьких кількос 
тях у овочах і ярнні. Ті 
сполуки є дуже важні тому, 
щоќ вони не є токсичними 

СОЮЗІ ВЌ А ВИБИРАТИМЕ СВОЮ ‚МІС' 
Союзівка. — Сюди, на 

відпочинкову оселю Укра-
інського Народного Союзу, 
кожної суботи і неділі при-
їжджають десятки відвіду-
вачів, переважно українців, 
щоб весело провести час, 
зустрітися з друзями, зна-
йомимн, вирішити громад-
ські справи. Союзівка при-
ваблює українську спільно-
ту, бо тут, як сказав би поет, 
український дух, тут Украї-
ною пахне. 

Цікавою на імпрези буде і 
субота ,19-го вересня. У цей 
день, за традицією, тут від-
значатиметься День Ўкраїн 
сьќого Народного Союзу. 
Після концерту, в якому 
візьме участь відомий тан-
цювальний ансамбль „Чай-
ка", відбудеться забава, під 
час якої обиратимуть „Міс 
Союзівќў" на 1988 рік. 

Вибір „Міс Союзівки" 
теж мас свою давню істо-
рію. В цьому році її вибира-
тимуть 33-ій раз. Хто стане 
нею? Відповісти на це поки-
що не рішається ніхто. Ад-
же вродливих українок тут, 
на землі гостинної Амсрн-
ки, яка стала для нас дру-
гою батьківщиною, є бага-
то. Але бути лише вродли-
вою — замало. „Міс Сою-
зівка" повинна, перш за все, 
бути активною в українсько 
му громадському житті, а 
не стояти осторонь нього. 
Приємно, що серед нашої 
молоді таких немало, бо 
молоді українки радо наслі 
дують приклад батьків, не 
цураються всього того, що 
є рідним, дорогим. Майбут 
ня Міс мусить говорити 
українською мовою. І ще 
одна умова: вона повинна 
бути членкою Українського 
Народного Союзу або ж 

. 

Кульмінаційна точка контесту — коронація краль і.. Міс 
Союзівки" минулого року (зліва): перша краля Калина 
Чоіган, ..Міс Союзівка'87' " Ганя Клим відходяча ..Міс" 

Аня Богачевська і друга краля Маріянна Гаврилюк. 

виявити бажання вступити 
до УНСоюзу. 

Вибирати кандидатку 6у-
де незалежне жюрі, до скла-
ду якого входитимуть відо-
мі українські громадяни і 
громадянки. На підставі 
певного ‚‚іспиту" (нехай цс 
слово не лякас наших кан-
дидаток: іспит є ‚‚лагідний") 
жюрі обере не лише саму 
‚‚Міс Союзівќў '88' ", але Й 
першу та другу дружку. Тут 
на забаві жюрі проголо-
сить. хто носитиме це зван 
ня. 

Обрана ‚‚Міс Союзівка" 
буде мати певні зобов'язан-
ня, з якими вона, як і 32 її 
попередниці, без сумніву, 
справиться. Вона репрезсн-
туватиме Український На-

родний Союз на імпрезах, 
які відбуватимуться тут про-
тягом року. Тї чекас також 
нагорода - безкоштовне 
перебування один тиждень 
на оселі. А час для перебу-
вання вона вибере сама 
Для її почетў першої і 
другої дружки резервується 
без оплат один повний кі-
нець тижня. 

У програмі Дня Україн-
ського Народного Союзу 
відбудуться також тенісові 
змагання за нагороди Бать 
ќа- Союзу. 

Можна сподіватися, що 
День Українського Народ-
ного Союзу, як і щороку, 
збере на Союзівці багато 
гостей і постійних відвіду-
вачів. 

для людей і звірят, але є 
сильно токсичними для бак-
терій і вірусів. Вони мають 
сильну й специфічну актив-
ність проти бактерій з кляси 
Clostridium botulinum, тип 
т.зв. анеробічних бактерій, 
які можуть жити й множити 
ся без доступу повітря, у 
замкнених пушках. Коли 
попадають у організм то 
спричинюють параліч та 
атаки серця, у наслідок зат-
русння нервової системи. 

До цих пір поживу кон-
сервусться нітритами, які 
також мають специфічну 
дію проти тих бактерій, але 
нітрити є карціногенними, 
спричиняють недуги рака 
шлунка і нирок. Також до 
консервації поживи ужива-
ють різних сульфідів й суль 
фітів, та двоокису сірки, які 
спричинюють запалення ле 
генів та бронхітної системи, 
яка з часом перемінюється у 
емфизему. До консервації 
збіжжя і муки та до піль з 
збіжжям уживають етилен 
дібромід, знаний як ЕДВ, 
який також є сильним кар-
ціногеном. 

Згідно з повідомленням 
журналу „Хліборобські дос 
ліди" ч. 32, ІЗ, сполуки д-ра 
Диміцького заміняють всі 
токсичні консервуючі серед 
ники, включно з ЕДВ, бо 
окрім бактерій вони також 
убивають різного роду пліс 
ні і молі. 

Слід згадати, що справа 
нетоксичного конссрвуван-
ня поживи с не тільки проб-
лемою ЗСА, тою справою с 
зацікавлені всі споживчі 
фірми ЗСА, Европи та азій-
ського континенту, БКЛЮЧ-
но з Японією, про що свід-
чить лист адміністратора 
хліборобських дослідів 
д-ра Т.Б.Кснні до д-ра Ди-
міцького з 3-го серпня 1987 
року. 

Патент-дозвіл був внкуп-
лений ще перед тим заки він 
появився. Тому ідо д-р Ди-
міцький працює для Депар-
таменту хліборобства ЗСА 
патентом диспонує Уряд 
ЗСА. а саме Департамент 
комерції. 

Якщо хтось с заінтерссо-
ваний у нстоксичнім спосо-
бі консервування своїх про-
дуктів, то слід звертатися 
до згаданого департаменту 
у Вашінгтоні 

ВИСТАВКА 
Р БАГАУТДИНА 

Нюарк, Н.Дж. Знаний 
із своєї культурної діяль-
ности на терсні Нюарку і 
околиці 86-иЙ Відділ Союз% 
Українок Америки, влаш-
товує в суботу, 26-го і неді-
лю 27-го вересня ц.р.. вис-
тавку Рема ьагаутдина. Віл 
хриття у суботу в год. 5-ій в 
залі церкви Св. Івана Хрес 
тителя в Нюарку. 

j Сан Антоніо, Теќ. — Па-
па Іван Павло 11, промовля-
ючи до понад 300,000 віру-
ючих, які зібрались на місце 
вому стадіоні для вислу-
хання Торжественної Служ 
би Божої і зустрічі з ним. 
дякував усім тим особам і 
організаціям, які не прийшли 
т духовною і матеріяльною 
допомогою для емігрантів 
з країн Латинської Америки 
які масово поселились в 
південних стейтах ЗСА вза-
галі. Він закликав федераль 
ний і стейтові уряди до вия-
ву більшого милосердя у 
відношенні до покривджс-
них долею осіб і заохочував 
до переведення структур-
них реформ у тих країнах 
Латинської Америки, які не 
є здібні розв'язати пробле-
му вбогости. 

Виголошуючи пізніше 
промову до 2,500 представ 
ників харитативних органі-
зацій. в більшості католиць 
ких. Папа Римський наголо 
шував конечності більшого 
вияву милосердя до пок-
ривджених братів по вірі і 
засуджував рівночасно сто-
сування сили, при рівночас-
ному занедбанні соціяль-
них справ багатьма уряда-
ми Латинської Америки. 
„Сила і політичні маніпуля-

цп не мають нічого спіль-
ного з обороною людської 
гідности і забезпеченням 
власного населення потріб-
ними речами". — заявив 
Папа. 

Тема соціяльного забез-
псчення і елімінації вбогос-
ти була взагалі темою пап-
ських проповідей Й індиві-
дуальних та збірних розмов 
з офіційними церковними і 
урядовими особами. 

У своїй проповіді, вигодо 
шеній частинно по-еспансь-
ки. Папа запевнив вірних, в 
більшості тексасців і мекси-
канців. що він буде стара-
тнся допомогти їхнім бра-
там. які живуть в різних 
країнах Центральної і Пів-
денної Америки. Біля 50 
відсотків католиків в дієце-
зії Сан Антоніо є еспансько-
го походження і вони ста-
новлять велику силу. Папа 
перестерігав харитативні 
інституції перед поділом на 
раси, походження, місце 
народження тощо, бо така 
тенденція, на його думку, 
помітна в деяких інститу-
ціях. Католицькі допомо-
гові інституції, заявив Папа 
існують для допомоги усім і 
для поширення християнсь-
кої любови серед усіх наро-
дів. 

Генеральний секретар ООН 
відвідав Тегран 

Дўбай, Об'єднані Арабсь-
кі Емірати. — У п'ятницю, 
11 -го вересня, генеральний 
секретар Організації Об'єд-
наних Націй Гавіє Перез де 

JCyeep прибув у Тегран. На 
летовищі його зустріча`в 
міністср закордонних справ 
Ірану Алі Акбар Велаяті. 
Пізніше між А. Велаяті і Г. 
де Кусяром відбулася роз-
мова, про зміст якої не було 
повідомлено. 

У суботу і неділю відбу-
лися зустрічі де Куеяра з 
провідними іранськими лі-
дерами за виключенням са-
мого аятолли Хомейні. 

Чужинецькі спостерігачі 
відзначають, що у п'ятницю 
Іран і Ірак повністю припи-
нили бойові дії на суші і на 
морі. В наміри генсрально-
го секретаря входить збли-
ження позицій воюючих 
сторін. Іран висловив „об-
межену" згоду брати участь 
в процесі нормалізації від-
носнн, що його започатку-
вала Організація Об`єдна-
них Націй, але вимагає за-
судження Іраку як агресора. 
Ірак, в свою чергу, заявив, 
що прийме умови резолюції 
Ради Безпеки лише після 
припинення вогню іранця-
ми. 

Напередодні приїзду де 
Куеяра президент Ірану Алі 
Хаменеї заявив, що „Іслям-
ська республіка вітає візи-
ту високого гостя". Висту-
паючи перед тисячами тег-
ранців, що зібралися у п'ят-
ницю на молитву, Хаменеї 
сказав: „Ми раді прийняти 

генерального секретаря і 
раді вислухати справедливі 
слова. Ми готові вислухати 
справедливу думку кого б 
це не було". 

Кореспондент газети „Ва 
шінгтбн nbcTTrwarW Ba-fr 
нтравб пише, що прийнят-
тя, виявлене де Кусярові, 
різко контрастує з емоція-
ми тегранців під час приїз 
ду сюди Курта Вальдгайма 
у 1980 році. Вальдгайм на-
магався тоді сприяти звіль-
ненню американських дип-
ломатів-закладннків. 

Колишній співпрацівник 
Державного департаменту, 
який мас значний досвід у 
близькосхідніх справах. 
Джозеф Сиско звернув ува-
іу на певні зміни в ірансь-
кій військовій стратегії, зок-
рсма, на зайнятий іранцями 
нсвтралітст щодо танкерів, 
які плавають під американ-
ським прапором. На думку 
Дж. С'иска. вирішальну ро-
лю в цьому відіграла силь-
на військова присутність 
З'єднаних (`тентів у Персь-
кій затоці 

‚.Лише завдяки військо` 
вій присутності Заходу ста-
ла можливою МІСІЯ гсне-
рального секретаря. ска-
зав Сиско. Таким чином 
ми створили грунт для ма-
неврування. Іранці можуть 
погодитися з пропозиціями 
де Куеяра або відкинути їх. 
але в усякому випадку ство-
рена основа для дальших 
консультацій. З'єднані Стей 
ти готові дати Іранові час" 

РОЗПОЧАЛАСЬ ЧЕРГОВА СЕСІЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ООН 

Ню Йорќ. — У вівторок, 
15-го вересня ц.р., тут в 
головній квартирі Органі-
зації Об'єднаних Націй роз-
почалась чергова. 42-га з 
черги сесія Генеральної 
Асамблеї, яка триватиме 12 
тижнів. Домінуватимуть в 
першу чергу справи фінан-
сового характеру і скоро-
чення працівників з огляду 
на брак фінансових засобів 
та американський тиск, щоб 
генеральний секрстаріят ці-
єі міжнародної організації 
започаткував рсорганіза-
цію свого апарату в усіх 
країнах світу і працював в 
рамках бюджету, а не спі-
дівань. що якась організа-
ція. чи група держав пожерт 
вують більше на працю 
ООН як їм призначено. 

Не всі 159 членських дер-
жав світу сповняють свої 
фінансові зобов'язання суп-
роти ООН, наприклад, ко-
муно-московська імперія і її 
сателіти вплачують тільки 
спорадичні і радше символі 
чні суми до каси Об`єднаних 
Націй, ввжаючи себе упри-
вілейованими членами-ос-
новниками, які. мовляв, 
стратили під час Другої 
світової війни найбільше 
людей в боротьбі з нацист-
ською Німеччиною. 

Очевидно. З`сднані Стей-
ти Америки, особливо те-
пер під час президентури 
Роналда Регена, категорич 
но спротивились такому 
розподілові обтяження і 
скоротили свої вкладки до 
ООН, викликавши своїм 
потягнснням переполох і 
незадоволення серед бага-
тьох держав, які викорис-
товують форум Об`єднаних 
Націй для своїх пропаган-
днвннх цілей і для обвину-
вачення Америки за ‚"'.всі 
гріхи світу", але цілком не 
думали сягнути глибоко 
в кишеню, шоб фінансово 
підтримувати працю ООН і 
її багатьох агенцій у світі. 

Сесія Генеральної Асамб 
леї в цьому році заповіда-
ється спокійною і менш ре-

валізуючою хоч би тому, 
що у Вашінгтоні відбува-
ються переговори держав-
ного секретаря ЗСА Джорд-
жа Шулца з міністром за-
кордонних справ СССР Еду 
ардом А. Шеварднадзе у 
справі редукції нуклеарної 
зброї, і підписання договору 
про відтягнення ракет серед 
нього засягу. Делегати 
ООН не робитимуть жад-
них драстичних потягнснь 
також у відношенні до Цент 
ральної Америки надію-
чись. що п'ять центрально-
американських держав, іні-
ціяторів замирення, досяг-
нуть своєї цілі. Подібна 
ситуація існує також в Аф-
ганістані. на Близькому 
Сході, особливо у П'ерській 
затоці. Навіть починають 
поправлятися відносини 
між СССР і Ізраїлем, а в 
Єрусалимі ведуться вже від 
довшого часу ділові пере-
говори. 

Починаючи з наступного 
понеділка. 21-го вересня 
лідери членських держав, в 
тому числі президент Ро-
налд Реген, виступатимуть 
на форумі Генеральної 
Асамблеї і представляти-
муть свої погляди на уклад 
політичних сил у світі і роз 
в'язку наболілих питань у 
міжнародній політиці, еко-
номіці та інших ділянках. 
Президент Р. Реген правдо-
подібно виголосить свою 
промову таки 21-го вересня. 
На другий день говоритиме 
совстський міьістер закор-
донних справ Е.А. Шевард-
надзе. 

Генеральний секретаріят 
ООН ще й досі не може 
погодитися з думкою, що 
ЗСА вплачують до 800 міль-
Йоновогд бТдджету тільки 
25 відсотків, замість колиш-
ніх 35. ЗСА натомість по-
годжуються відтягнути з 
ООН 15 відсотків своїх пра-
цівників. якщо буде прий-
нятий бюджет у рамках яко 
го ООН повинна працюва-
ти. 

В АМЕРИЦІ 
РОЧЕСТЕРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ змінив своє поперед 
нє рішення про недопущення на студії японського 
студента. Аплікант цс працівник фірми Фуджі. а 
Рочестер є осідком конкуренційної фірми Істаман-Кодак 

ПЕРЕСЛУХАННЯ В СПРАВІ одобрсння судді Роберта 
Борќа до Верховного Суду перед Сенатською юридичною 
комісією розпочалися у вівторок, 15-гс вересня ц.р 
Політичні аналітики передбачали, що ці переслухання 
будуть гострі і контроверсійні. Не зважаючи на те. чи цю 
номінацію буде одобрено чи відкинено, відіб'ється вона на 
політичних кар'єрах багатьох, не говорячи вже про 
престиж самого президента Роналда Регена. 

ЗГІДНО ІЗ ЗАЯВОЮ офіційних чинників Пентагону 
Конгресу, Департамент оборони ЗСА старається випроду-
кувати нову не-нуклеарну ракету, яка могтиме вдаряти 
кілька інчів від цілі В дальшому виявляється, що морська 
фльота мала успіх у випущені одної такої ракети з 
підводного човна і вона віднайшла свою ціль у віддалі 
3,000 миль. Знавці кажуть, що цей успіх матиме великі 
політичні і мілітарні наслідки, однак сумніваються, чи це 
матиме будь-яке значення на розмову Державного 
секретаря Джорджа Шулца з совєтським міністром 
закордонних справ Едуардом Шеварднадзе 

СІЯМСЬКІ ДВІЙНЯТА, що були зросли головками і 
яких розділено у 22-годинній операції 5-го вересня ц.р.. у 
Джонс Гопкінс лікарні в Балтиморі, почали поволі 
пробуджуватися з медично спонуканої коми. Лікарі після 
опреації тримали їх тиждень зумисно в цій штучно 
викликаній комі, щоб дати можливість мозкові працювати 
виключно над загоєнням 

У СВІТІ 
М1НІСТЕР ЗАКОРДОННИХ справ Ізраіля Шімон Перст 
заявив кореспондентам, що під час сесії Генеральної 
асамблеї Організації Об`єднаних Націй в Ню Йорќу він 
зустрінеться і розмовлятиме з міністром закордонних 
справ СССР Едуардом А. Шеварднадзе. Головною темою 
розмови буде нібито питання еміграції совєтських жидів 
до Ізраїля й інших країн, але політичні спостерігачі 
думають, що Перез в першу чергу говоритиме про 
відновлення ізраїльсько-совстських дипломатичних 
відносин. 

АГЕНТСТВО АССОШІЄЙТЕД Пресе повідомило. ЩО 
Палестинська Визвольна Організація і ливанські мусулма-
ни-шіїти знайшли між собою формулу замирення і 
проголосили, що від п'ятниці, 11-го вересня ц.р. ВОНИ 
припиняють всяку внутрішню боротьбу для того, щоб 
дати лідерам обидвох сторін можливість розпочати 
переговори про повне перемир'я і нав'язання конструк-
тивної співпраці з передумовою, що палестинці не будуть 
вмішуватись до внутрішніх справ мусулманів-шіїтів. 
Докладні пляни договору будуть підписані незабаром, 
заявили лідери обидвох ворогуючих між собою організа-
цій. Палестинці з полегшою відітхнули, почувши про 
замирення, бо мусулмани-шіїти дуже часто атакували їхні 
бази, а також табори з переселенцями в Бейруті 

СОВСТСЬКІ ЦЕНЗОРИ, які затримали були понад 50 
книг, написаних в більшості російською мовою і виданих у 
видавництві ‚.Ардіс". повернули книги власникам. Як 
відомо, видавництво „Ардіс" знаходиться в Енн Арбор. 
Миш. Як повідомляють особи, які брали участь у виставці 
книг в Москві, совѓѓи не повернули 20 книг ізраїльським 
книжковим видавництвам, а також затримали 25.000 
платівок і магнетофонних касетоќ, які ізраїльтяни 
привезли зі собою в Москву для подарунків тим совєтсь-
ким громадянам, які куплять виставлені книги 

ВИСТУПАЮЧИ НА ПРЕСОВІЙ конференції, в Бейруті, 
дружина американського закладника Джозефа Сісіппю. 
ливанська мусуманка Ялям Гандур. звернулась до 
ливанських мусулманів-шіїтів з проханням звільнити П 
мужа Гандур заявила, що захоплення її чоловіка і 
держання його у невідомій місцевості у полоні нагадує їй 
середньовічні часи, коли людей схоплювали на вулицях, а 
потім обмінювали їх за золото, чи інші коштовності 
Джужина Дж. Сісіппіо підкреслила, що її чоловік закінчив 
57 років життя і що він працював в американському 
університеті книговодом й не займався політикою 

МАДЯРСЬКИЙ ПРЕМ'ЄР-міністср Кароль Ѓрос заявив. 
що економіка в його країні дещо погіршилась і в цьому 
завинили чимало також мадярські господарники. Ґросбув 
назначений на пост прем'єра в червні цього року і його 
особу зарахували навіть до тієї категорії осіб, які мали 
зайняти місце теперішнього лідера компартії Яноша 
Кадара В інтерв'ю для преси Ґрос пропонує скликати 
надзвичайний з'їзд компартії, не чекаючи на 1990 рік. ..Нам 
треба обговорити багато важливих справ, а в першу чергу 
зміцнити економіку, без здорових основ якої компартія і 
уряд не можуть забезпечити народові покращання 
життєвого рівня Тепер Мадярщина винна закордонним 
країнам 9 біл дол 
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Забагато cnpaa у Конґресі 

1 Коли після Дня Праці зібрався знову Конг'рес 
на осінньо-зимову сесію, останню перед прави-

:. борами й виборами Президента, то опинився 
перед горою або остаточно незакінчених зако-
нопроєктів, або нових, зголошених у найваж-
ливіших державних справах. Діло ускладнює-
ться ще фактом, що у численних тих преважли-

фих справах немає згоди між самими демократа-
'ми, — яких тепер більшість в обох палатах 
^Конгресу, і ні в ‚одній справі немає згоди між 
$Конгресом з його демократичною більшістю та 
республіканським президентом Роналдом Ре-
геном. .. . , 

Щоби назвати тільки кілька з-посеред най-
важливіших таких оправ, на першім місці назвім 
кризу в американському хліборобстві. У 1985 
році прийнято закон про признання 85 більйонів 
дол. на субвенції хліборобству на час трьох років. 

Наступного року той закон уже вигасає. 
Американський фермерський світ переживає 

фажк^ кризу;г,Оо.іііни на хліборобські продукти 
:̂ суди нижчі, як ціни на всі ті фабричні вироби, що 
Зх потребують фармери. Далі, щораз більше 
'.'розгалужений промисл харчових продукців 
підрізує збут свіжих хліборобських продуктів. 

^Однаково у Конгресі, як у білому Домі є при-
^ильники вільної тортів#ізтЗй$жГ у ділянці xfi-
^боробства і є конГресмеии`Г`сенатори з фармер-
ських виборчих округ, які наполягають на 
асигнуванні державних субвенцій фермерам. 

;^` Тісно в'яжетьЩіЗ ДО справою міжнародна 

американської закордонної торгівлі викликав 
.голоси за обмеження чужинецького імпорту 
чінакладенням на імпорѓтовані товари додатко-
-Вих мит. Президент РеГен є прихильником 

:;:еільноі торгівлі-з приватною ініціативою ісупер-
ництвом. Накладені мита на деякі яконські 
товари спричинили `напруження у відносинах 
між Америкою з її .важливим союзником Япо-
нією. Японський прем'єр Накасоне прилетів до 
Вашінгтону і трохи'відносини наладнав, але 
проблема все жива й актуальна. Це саме торкає-
ться нового державного бюджету. Вимога Пре-
ізидента, щоби схвалити новий Додаток до 
Конституції, який забороняв би видаткувати 
більш, я ќ'становлять прибутки, не знайшла 
прихильного ВіДгукў у конгресі.' 

Гостро актуал`ьною справою є затвврджен-
ня сенатом кандидата13 Президента на вакантне 
місце у Верховному Суді, Роберта Борќа. Пре-
зидент заповів, особисто переконуватиме ок-
ремих сенаторів у користь Роберта Борќа. Але 
проти цього кандидата є голова сенатської 
Правничої Комісії у Палаті Репрезентантів 

-демократ Родїнр, є ̀ чорні; робітничі спілки і 
'жіночі цеиралі і всі вони мають у Конґресі свої 
^^Юббі".;:т; ^ ...' . . . , . , _ . . , : , , 

::;': Окремою кеитріоверсѓйною справою є нова 
вимога Президента до Конгресў відновити 

- допомогу антикомуністичним партизанам у 
:'- Нікарагуа. Конгрес прийняв був резопюцію 
` конгресмена Едверта Болена проти такої даль-

:'. шої допомоги. П'ять президентів Центральної 
: Америки підписали ппян мирного гіопагоджен-
'; ння конфлікту з Нікарагуа, але немає ніяких 

виглядів, щоб диктаторський, президент Нікара-
ґуа відмовився від дальшої спілки з Москвою і 
Кубою і перевів демократизацію своєї країни. 
Справу ррпрЉ?и %борі$м` за свободу" в Ніка-
раґуа,як їх наіиває РеГ^н,зактуалізував своїми 
зізнаннями на 25-ти членній Комісії Конгресу, яка 
розглядала так зђаний -^ іранський скандал, — 
підполковник Олібер Норт, який переконливо, 
датами і фактами доказував у своїх зізнаннях, 
яка величезна небезпека загрожує Америці від 
скомунізовйної Нікарагуа. 

і ` ` 
Теперішня — 100-ня з черги — сесія Конґре-

су стоятиме вже під знаком президентських 
виборів у настудному році. Значить, при розгляді 
кожної з названих справ законодавці будуть вже 
мати на увазі реакцію виборців. Це нездорова 
ситуація і нездорова атмосфера. А тут — в 

'$ обширі Перської затоки зосереджено понад 40 
-;' американських військових кораблів плюс фран-
-$ цузькі, англійськігСавдійської Арабії І коли б там 
$5 прийшло до воєнного зудару — всі найважливі-
УІ$ІІІ справи КеіВі?рвСУ підуть в кут. 

Тепер уже маємо оста-
точну відповідь уряду Ґор-
бачова на домагання укра-
їнців, а зокрема українсь-
ких офіційних літераторів, 
в справі української мови. 
Як я уже раніше згадував, 
до агання ті — від мініма-
льного до максимального 
— можна склясифікувати у 
такий спосіб; 1) Діти всіх 
мешканців України зобов'я-
зані навчитись української 
мови; 2) виклади на вищих 
школах України повинні 
вестись українською мо-
вою; 3) українська мова має 
бути урядовою мовою по 
урядах країни. (Недавно 
один український щоденник 
видрукував форму для від-
новлення передплати. Хоч і 
як тяжко повірити, форма 
та була російською мовою 
— MM) 4) Українською мо-
вою має вестись усе діло-
водство по всіх підприєм-
ствах. 

У відповідь на ці дома-` 
ѓа ння маємо постанову Цен-
трального Комітету Ком-. 
партії України, де, між ін- v 

шими, кажеться іаке: „Пос-. 
тійна турбота виявляється 
про розвиток української 
соціялістичної культури. 
(Тепер навіть офіційні літе-
ратори публічно заявля-.. 
ють, що це брехня.— MM) 
І...І Переконливимсвідчен-
ням розвитку української 
мови, зростання її суспіль-
ної ролі є видання багато-
томних фундаментальних 
праць: „Сучасна українська 
літературна мова", „Історія 
української мови", „Слов-
ник української мови`', 
„Словник староукраїнської 
мови" та інших. (Навіть 
офіційні літератори припус-
кають, що коли буде про-
довжуватись ленінська на-
ціонал ьна політика в Украї-
ні, тоді хіба українці в ка-
наді будуть користати з тих 
творів. — MM) (...) Остан-
нім часом ряд питань націо-
нально-культурного харак-
теру порушує , громадсь-
кість. Ставляться вони в 
деяких публікаціях І.висту-
пах, у листах, які надходять 
до ЦК КПСС (Єдина пра-
вильна адреса. — MM), ЦК 
Компартії України, Прези-
дії Верховної Ради УССР, 
редакцій газет, журналів, 
телебачення і радіо. Звер-
таєтьс^ зокрема, увагу на 
здуження сферл застрсуван-
ня української мови, зниже-
ння рівня її викладання і 
вивчення в школі, порушен-

М. Мельник 

я ня мовного статусу украш-; 
ських театрів, скорочення 
ќќпуску кінофільмів укра-і 
шською мовою. (...) Цен-` 
Тральний Комітет затвер-
див широкий комплекс за-
ходів, спрямованих на по-
силення пропаганди ленін-
ської національної подіти-
ки, вдосконалення міжна-
ціоиальних відносин, па-
тріотичного та інтерна ціо-
нального виховання насе-
лення, поліпшення внвчен-
ня української, російської 
та інших мов народів СР-
СР, повніше задоволення 
со ці ял ьно-кул ьту рних за-
питів і потреб населенні з 
урахуванням його націока-
льної структурн. Намічено 
практичні кроки , по усу-
ненню наявних у цій роботі 
недоліків. Плянусться, зо-
крема, поряд із забезпечен-
ням ` всіх умов для глибо-
когсі вивчення російської 
мови як засобу міжнаціо-
нального спілкування здій-
снити ряд заходів для під-
вищення рівня викладання 
й вивчання української мо-
ви в середній і вищій шкоді. 
Міністерству освіти і Мін-
вузу республіки рекомендо-
вано підвищити якість під-
готови вчителів української 
мови і літератури, вдоско-
налити навчальні програми 
з цих предметів, розширити 
мережу шкіл (класів) з поѓ-
либленим вивченням ўкраїн-
ської мови і літератури, 
створити для шкіл з украін-
ською мовою навчання з 
участю досвідчених педа-
гогів, письменників, нові 
навчально-методичні комп-
лскти (підручник, хресто-
матія, посібник для вчите-
лів, словники, довідники), 
передбачити проведення 
свят рідної мови і писемнос-
ті; (Ці спеціалісти від під-
дурювання людей стара-
ються робити враження, що 
проблема кількостн ўкраїн-
ських шкіл не існує, що 
єдина проблема, це якість і 
як багато вони збираються 
в тій ділянці зробити!f— 
MM) у дошкільних заќла-
дах з російською мовою 
навчання і виховання вес-
ти ознайомлення дітей з 
творами українського фол-
кльору, художньої лѓгера̂  
тури таѓ образотворчого' 
мистецтва (звичайно, росій-
ською мовою — MM). Від^ 

ЄТ!М 

.- ' ...̀  ' і . -л , V 
і повідним міністерствам і 
відомоствам запропонова-
но забезпечити школи й 
дошкільні заклади набора-
ми грампластинок і магніт-
них стрічок з записками 
уроків української та росій-
ської мов і розмовної мови,. 
навчальними фільмами, у 
тому числі відео — і муль-
типлікаційннми. Підкресле-
но необхідність поліпшення 
моацої культури в діял ьнос-
ті органів управління, до-
держання принципу націо-
нально-російської двомов-
ності при проведенні гро-
мадських заходів, у діло-
водстві, наочній агітації, в 
теле-і радіопередачах, у ре-
кламі, інформації. (...) ...при 
цьому давати належну від-
січ будь-яким проявам бўр-
жуазного націоналізму і 
шовінізму, національної об-
межності замкнутості, спро-
бам з позакласових позн-
цій трактувати події мнну-
лого, роль окремих істо-
ричних осіб. (...) Визнано за 
необхідне поглибити контр-
пропагандистську роботу, 
спрямовану на відкриття 
підривних акцій зарубіжних 
українських буржуазно-на-
ціоналістичних, сіоністсь-
ких і клерикальних центрів, 
"що спекулюють( на проб-
лемах національних відно-
син, намагаються посіяти 
ворожнечу між народами 
нашої країни. (Тут автори 

- мають на думці наростаю-
чий рух національного спро 
тиву проти російського оку-
панта. — MM)W. 

Постанова ця була пода-
на до відома населення усі-
ми засобами інформації. 
Вона, мабуть, на довгий час 
закриє публічну дискусію 
на цю тему. (Ледве, чи мож-
на сподіватись, щоб Шер-
бицький дозволив на пуб-
лічні вислови невдоволення 
з цієї постанови.) В дійснос-
ті, уряд Ґорбачова пішов на 
поступки, та вони є дуже 
малі і цілком неформальні. 
Одна JM4 — це обіцянки, а 
цілком піша справа це, на-
приклад, формальне знасе-
ння добровільности у вив-
ченні української мови, чи 
указ або закон про те, що 
діловодство по всіх урядах 

людей, яка в цілому ряді 
найбільших міст України 
зліквідувала українські 
школи. 1 t 

Цього роду реакцію оку-
панта не важко було перед-

' бачити. Тане зважаючи на 
це — події ці незвичайно 
важливі. Вони без сумніву є 
показником росту націо-
нального спротивў проти 
окупанта серед широких кіл 
української інтелігенції без 
огляду на н ідеологічні за-
барвлсння. Не є виключене, 
що балаканина про ленінсь-
ку національну політику, 
про „радянський патріо-
тизм та інтернаціоналізм в 
сім'ї вольній новій" та ви-
мога окупанта, щоб україн-
ські „комуністи" в ім'я „ідеЃ 
вели боротьбу з українськи-
ми „націоналістами" ста-
нуть в очах загалу такими 
абсурдними, що навіть ук-
раїнським коляборантам 
стане соромно відограва-
ти ролю витресованих мавп 
і публічно повторювати цьо-
го роду пропагандивну лі-
нію окупанта. 

Така зміна в настроях 
української публіки, зда-
ється, тепер уже не є тільки 
побожним бажанням. Нам 
тільки треба пригадати, як 
перед Щсрбицьким україн-
ські офіційні літератори з 
почуттям вищости і само-
певности говорили нам про 
існування,української су-
веренн,ої держави у цілкови-
тій рівноправності з інши-
ми народами СССР. Яксмі-
шно воно було б повторю-
вати сьогодні цього роду 
нонсенс. Не диво, що цього 
роду пропаганда цілковн-
то зникла зі засобів інфор-
мації СССР. 

Події останніх літ та за-
клики не тільки Щербицько-
го, але тепер уже й Ґорба-
чова і ЦК КПССРдо „ідей-
ноГ боротьби з „націона-
лізмом , а в дійсності з 
українськими та іншими 
самостійниками, вказують 
на загрозливий для імперії 
ріст національного спроти-
ву. Ми знаємо з історії, що 
національні' визвольні рухи 
не все'поступають слимако-
вим темпом еволюції їх 
початок може бути повіль-
ним, та часто приходить 
зворотний пункт і вони на-
ростають з незвичайно ве-

^Mt^^есђгясУукр^Мсуюкг ^ggwb швяд^сту'ТІіІЙЙѓго 
иовою: 'Крім` цього тітгос^ вибзѓхаютьГ '̀̂ Іедве- чн такў 
танови буде впроваджува- можливість можна виклкь 
ти в життя та сама група чати у випадку СССР. 

У нашій заокеанській пре-
сі згадувано, що Генераль-
ннй Вікаріят для Вірних 
Греко-Католнцького СЗбря-
ду в Польщі видав у Варша-
ві Греко-Католицький Цер-
ковний Календар 1987 року 
для вжитку вірних, що сьо-
годні заселюють територію 
Польщі. 

Маючи його один при-
мірник, що його мені прис-
лали, постараюся, може не 
надто детально, передати 
його зміст для зацікавлених 
цим незвичайним календа-
рем, що, мабуть, є першим 
у цій державі. 

Календар має всього 80 
сторінок, виданий накла-
дом 300 примірників, що 
подано в польській мові, 
разом із назвою друкарні, 
та числа замовлення (56187. 
К-8). Відповідальний редак-
тор цього календаря о. Тео-
дозій Тарас Янків, ЧСВВ, 
стилістична редакція і ко-
рЄкта-Зіновій Нівуліс. об-
кладинка Богдан Боверсь-
кий. Графіка календарної 
частини — Олекса ндер Хи-
ляк, технічний редактор: 
Анатолій Кобеляк, фотона-
бір: Ірина Боберська. 

Сама обкладинка ісмно-

Мнрослав Борнеюќ 

ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИЙ 
ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР 1987 

чорної барви, посередині 
прикрашена кольоровим 
образќом Владимирської 
Матері Божої, зразу наво-
дить на думку сумну карти-
ну релігійної містики. Пер-
ша сторінка, як звичайно, 
титулярна. На другій сто-
рінці слово „Від РедакціГ. 
Зачинається так: ,,Греко-
Католицький Церковний 
Календар на 1987 рік — це 
перша писана відповідь на 
релігійні потреби нашої гро-
мади вірних, яка виповнює 
заповіт своїх предків уже 
сорок літ в новій земській 
дійсності. Своїм змістом 
намагається він охопити 
літургійні, філософські, бо-
гословські та історичні пи-
тання, що творять одну ці-
лість — християнське життя 
з його давниною ісьогоден-
ням; бажає сповнити роль 
рідної ластівки на нашому 
обрії напередодні Першого 
Тисячолітнього Ювілею". 

У дальшому Слідує ви-
правдання мови, що є в ка-

‚лендарі '„хоч^не така вона, 
яку бажали б ми видавати, 
може не всіх вона задоволь-
нить, проте сподіємося, що 
майбутність дозволить кра-
ще здійснитися нашим на-
мірам". Зчерги подяка „гур-
тові людей доброї волі" та 
читачеві, щоб дістав багато 
вдоволення, „а Богові, який 
створив людину, жадібну 
правди, краси і добра — бі-
льшу славу". Хіба так пише-
ться в обличчі цензури. 

Третя сторінќа —, це світ-
лина Св. Отця Івана Павла 
II із надрукованим Під нею 
виїмком „із промови до 
української громади в Цер-
кві Св. Володимира і Ольги 
в Чикаго: „Я особливо щас-
ливнЙ бути, разом з Вами..." 
Наступна сторінка ^ це 
фото нашого Верховного 
Архиєпископа М. І. Люба-
чівського, із його присягою, 
внголошеню у Соборі Св. 
Софії в Римі, 13-го жовтня 
1985 p.: „Беру в посідання 
святий храм..., щоб гідно 

продовжувати... діло моїх 
великих попередників, спад 
коємців спадщини, віри, 
слави і прав святого нашого 
Києва і Львова..." Відтак 
видніє поважне обличчя 
Кардинала Юзефа Ґлемпа, 
гірнмаса Польщі, із виїм-
ком з „Послання на Різдвя-
ні СВята та Новий 1987 Рік: 
‚‚В цьому — людському 
бажанні миру, визначне міс-
це займає бажання Вашого 
народу і його Церкви, яка 
сьогодні стоїть напередодні 
своєї Тисячолітньої доби". 
Слідує коротка згадка про її 
мартирологію, що служить 
свідоцтвом її існування" і 
багатовіковою 'традицією, 
яка виросла на Христовій 
правді, сьогодні увійшли Ви 
на останній етап приготу-
ваяня себе до святкувань, 
величаво і врочисто, пам'ят. 
ної даѓв Хрищення Руси-
Україїш - 988 року". 

На сторінках від 6-18-ої 
по місяцям, разом із січнем 
1986 року слідує церковний 
календар обох стилів, а при 
кожному місяці — прекрас-
ні наші рідні церковці, із 
поданням рідних наших міс-
цевостей внизу. 

Закінчення буде. 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 

Теодор Тереи-Юськів 

Українські пісні й оперові 
арії на касетці 

Воно, особливо останні-
ми роками, тут у нас майже 
небувала річ: поява клясич-
ної платівки чи касетќи з 
нашими рідними піснями й 
аріями світових композито-
рів. І ось, якраз, приємна 
несподіванка, бо ліричний 
тенор, оперовий співах Ва-
силь Мельничин із далекого 
Кентакі, спромігся наспіва-
ти, навіть у супроводі Фі-
лармонійної оркестри з Лей 
сінггону — а це дуже склад-
на справа — деякі із кращих 
оперових італійських арій 
та дещо з наших, головно 
новіших, пісень. Одні з цих 
пісень відомі, інші нові для 
слухачів. 

В. Мельничин — це співак 
зі Стрийщини, з приємним 
теноровим, високим голо-
сом. Він замало відомий 
серед нас, гадаю, головно 
через його далеке прожи-
вання від скупчення україн-
ців. Я самий почув його 
голос таким, яким він на-
справді є, щойно зі стрічки 
цієї касетќи. А студіював 
він спів із різними вчите-
лями, навіть зі славетним 
тенором Тѓѓо Скіпа в Римі. 
Виступив він у концертах і з 
концертами, теж в оперо-
внх виставах, осягаючи га-
рні успіхи та критичні оцін-
ки з признанням в ЗСА, Ка-
наді і в Европі. 

Як доказ цього слухаємо 
тепер його голос і мистец-
тво його співу саме на влас-
ній касетці. Першу частину 
наспівання розпочинає 
Мельничин щасливо ста-
ринною, релігійною арією 
„Помилуй Боже" (Страдел-
ля), у супроводі згаданої 
уже оркестри, під керівниц-
твом Джорджа Зака. Опе-
рові арії із „Богеми", „Тоски" 
(Пуччші) чн з ^голетго'(Ве-
рді), співає він вирівняним 
голосом, переконливо з дуже 
добрими високими тонами. 
А це останнє у тенорів чи не 
найважливіше. Тоді кали в 
кінцевій фразі відомої арії з 
„Ріголетто" бажалося б де-
що чистішої біглости, то 
зате розмрійна арія із „Лю-
бовного напою" (Доніцет-
ті) показала тенор в найкра-
щій формі з його оперової 
ділянки. 

Коли йдеться про україн-
ські пісні, то тут знайдемо 
дещо, чим можна навіть 
одушевитися. Більшість пі-
сень у виконанні Мсльнн-
чина.це вдячні й улюблені 
пісні нашого дорогого юві-
лята віденця, Андрія Гна-

†ишина. Вони, хоч може 
музично не зовсім схомплі-
ковані, зате виїмково щирі і 
дуже безпосередні. Такі ре-
чі, як „Мамо моя" (текст 
композитора), „Жита" чи з 
новіших, якби з танцю-
вальним відлунням „Люб-
лю" (Олесь), виконані в 
супроводі фортепіяну, на 
якому бездоганно грають 
Джанел Повп або доня спі-
Вака Адріяна Мельничин. 

Ліризм і м'якість голосу, 
а передусім глибоке відчут-
тя тематичности пісень, ду-
жс допоміжні у сприйманні 
слухачем виконуваних спі-
ваком композицій. Почує-
мо тут ще і пісню О. Бо-
бнкевича „О, слово ріднеи 

(Олесь), що її ми знаємо 
теж, як твір Я. Степового. 
Пісня оця має наспівність 
мелодики, проте хоч би фра 
іа „левів рев" тут компо-
зиційно не наголошена ав-
тором. Виконав тенор і твір 
І. Соневицького „Я чую піс-
ню" (Загул). ; 

Отже, коли прослухавши 
цілу касетќу, кортить вам 
почути знову ще раз деякі 
пісні, то це означає ефек-
товність і успішність звуко-
залису. А такими речами 
були „Крилець" за Матю-
ком, як зазначує автор ор-
кестрації, Р. Придаткевич. 
Хоча це в оригіналі хорова 
пісня, вона тут, як сольовий 
спів подобається. Далі ще 
кращий спів маємо у вла$-
ній, знаменитій оркестрації 
Гнатишина „Діброво зе-
лена" з характеристичним, 
журливим „Ду-ду, ду-дзг 
(пісня і записана від співа-
ка Мих. Дуди). А кінцева 
річ, сповнена енергії, висо-
ко патріотична „Пісня" Ѓна 
тишина, до слів розстріля-
ного большевнками Гриць-
ка Чупринки, таки лоло-
нить вас. Ця композиція 
знову з блискучою оркес-
трацією автора, без сумнї-
ву не тільки дорівнює наЙ-
кращій пісні Гнатишин'а 
„Жита", але може навіть 
перевищує її, особливо свф-
єю патетичністю і драм‡-
тизмом. Крім цього в Ще 
так мало патріотичних ггі-
сень з акомпаньяментом 
оркестри — з України воі̂ и 
до нас тепер не прийдуть -†-
що було б варта, щоб ѓу 
наших радіових передачах 
почули слухачі цю пісню 
частенько. Хай же і пісня ця 
запевнить нас, „Що скоро 
неволя минеться". 

З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ 

ЩЕ ПРО ПАМ'ЯТНИК 
Допис д-ра Я. В. Моцюка 

у .‚Свободі" ч. 145 з 31-го 
липня 1987 року п. н. „По-
свячення пам'ятника на мо-
гилі св. п. Т. Витвицького". 
дуже мене засмутив. Дуже 
шкодую, що я не знав про 
перебування св. п. Теодора 
на еміграції, зокрема у схід-
ніх ЗСА, а то я напевно був 
би шукав зв'язку із добрим 
колегою з університетських 
часів. 

Спершу маленька фактич-
на коректа, а далі півспо-
мин. Кінцеві випускні іспи-
ти на агрономії у Львові-
Дублянах були при кінці 
березня 1944, не 1943 року. 
(Мій документ, „Мельде-
бух", датований 25-го бере-
зня 1944 року.) Професор, 
що при Його гатедрі був 
асистентом студент Ви-

твицький, це добре ВІДОМИЙ 
у Галичині д-р М. Холе‡-
чук, а не, як подано, Холе$-
ха. Проф. Холевчук був ф 
німецької влади керівником 
гатедри тваринництва і п̂ -
ловою студійної ради (ч)і 
відділу) інституту. J 

Думав він про майбутнєі 
шугав здібніших студентів 
щоб доповнювали кадри 
українцями; пам'ятаю як на 
третьому році по іспиті з 
годівлі тварин звернувся до 
мене зголоситися у проф. К. 
при гатедрі полеводства. 'Я 
відмовив, бо я вже „грів 
собі місце" при катедрі екс^ 
номії. що нею керував 
проф. Поніковський (поляк) 
і де викладав, доїжджаючи 
зі Львова, інж. Е. Храплн-
вий. 

(Закінчення не crop. 3) 

Дарія Мельникович-Рнхтицька 

СОН РЕҐЕНСБУРЗЬКОГО 
СТУДЕНТА 

Євген, прочитавши у „Свободі" повідомленняпро 
з'їзд регенсбурзшв, який мав відбутися у жовтні — голосно -
позіхнув і. гинувши газетўна долівку, сказав до своєї жінки: 

— Та хто властиво має охоту і гроші туди їхати та й 
зрештою пощо9 

Це правда, що колись давно, ще будучи молодим 
хлопцем, він разом з батьками жив у Регенсбурзі. Та це 
вже призабулося, хоч не можна сказати, що йому так зле 
жилося Певно, то післявоєнні часи не були упорядковані і 
дехто переходив різні несподіванки, але до того якось 
звикалося Щось там виринало з призабутого часу: ось 
будинки мешкансві. чистенькі, а побіч невисока гора 
покрита зеленою як надія травою. 

Євген пригадував собі, що будучи студентом хеміі в 
університеті УТТї побіч викладів, як мав час, любив, 
приглядатися змаганням копаного м'яча. Добре грали 
наші хлопці, стріляли голі до воріт противника, аж любо 
було дивитися! Та й спокійно встояти на площі було годі'' 

Та площа раптом зникла, бо жінка підійшла до 
Євгена цніжно притулившись, пробувала рукою по-^ 
дитячому крутити собі на палець рештки кучерів, яких^ 
чимраз менше було в нього на голові. Лисину важко було` ' 
прикрити, хіба ще можна спробувати модерний спосіб 
посадження волосся, та це дуже болюче, но і що сказала 6ІЄ 
стара мати 

Жінка, заглянувши в очі чоловікові, спитала: 
Може поїдемо на цей твій зізд, маючи чотири дні 

вільного, а властиво можеш собі добавити цілий тиждень " 
Євген недбало махнув рукою і сказав: 

— Не хочу, придумали якусь зустріч, краще Поїхати до 
Каліфорнії, чн на якісь острови, а може до Палестини, ми 
дорогенька Асю, ще там не були. 

Розмова урвалась, Євген вигідно витягнув свої ноги 
на вибагливому фотелі, прикрашеному крокодилячою 
шкурою з одного боку, а— з другого заглядала випхана 
леопардова голова. Цей незвичайний фотель закупив 
Євген у Гндії, будучи там на дуже важливій конференції 
інженерів. Він гордився кріслом і любив на пляжі відпочв-
вати. 

Є вѓен пробував заснути, адже мав ще годину часу заки 
почнеться його улюблена телевізійна передача, „Одир з 
Голлнвуду" Почав він западати у провалля забуття, але 
властиво Євген не спав, та якимось дивом почав бачити 
марива. Добре хоча, що жінка була у другій кімнаті, та й 
важливо, що вона не могла читати його думок, бо коли б 
було інакше — пропав би Євгей цілковито. Він справді 
любив свою Матнльду, яку здрібніло звав Асею, але 
деколи деякі переживання належали тільки до нього. 

Та повернувшись до своєї стежини, яка провадила до 
реґенсбурзької оселі, десь так ніби з хмарки забутої 
минувшини почало виринати дівоче личко, яке чимраз 
ближче наближалось до Євгена. 

Та цур йому — перед ним виринало ніби знайоме 
обличчя дівчини. Господи треба більше часнику їсти, це 
склероза починається у нього, це ж Галя — нарешті 
впізнав! Вона жила у шостому бльоку в таборі регенсбур-
зькому 

Раптом Евгеи чітко побачив одне недільне пообіддя, 
коли він з товаришем кудись спішив, може на якісь 
сходини, може в кіно, но а може так прямо пройтися. Була 
чудова днина, бабине літо спадало багряно-золотим 
листям на оселю, якась не заспокоєна туга вкрадалась у 
серця юнаків, і рівночасно штовхала їх шукати пригод 

-— переживань. 

Власне тоді попали на Галю, яка задихана скорою 
ходою пробувала перейти вулицю. У цю хвилину очі 
Євгена зупинились на стрункій постаті дівчини, яка біліла 
красою невловимостн. 

Він почав усміхатись крізь сон, його мандрівка пр 
шляху минулого почала набирати різні напрями. 

Почалось від викладів в університеті, а потім вечірки 
за Дунаєм прн звуках настроєвої музики, від якої шуміло в 
голові, немов від шампанського. Сила молодости, 
заквітчана наївністю, може глупотою, а над усе прекрао-
ною весною. Все це було тісно пов'язане з Галею, дівчиною 
яка була для нього, а може і для інших квітом конвалії. До 
якої хотілось тільки доторкнутись, вдихнути аромат 
незбагненного чару. Але це були тільки мрії юнацькі 
перев'язані крайкою невинности першої любови. Прожите 
ясиття Свѓена ожило силою картин, які він заховав десь 
глибоко у душі, покривши пилом забуття у своїй підсвІдо-
МОСТІ. 

А от він на п'єсі, яку ставить регенсбурзький театр-, яка 
вдала постановка знаменита гра акторів, позем наскрізь 
професійний. 

Там трохи далі церква католицька, православна; 
до яких люди спішили щонеділі і свята, щоб помолитись 
Богові. На самому розі, поліція таборова порядок тримає; 
часами саджає п'яниць у тюрму!. На видному місці 
головний будинок, лікарня. Гімназія, там гарні дівчата, 
тільки д-р Вслнчко коротко держить у своїх руках 
гімназистів. Парлямент видик, де збиралися управителі 
чи міністри, як хочете так називайте,, управа табору. Мала 
Україна рясніє багатогранним культурним життям на 
регенсбурзькій оселі. Усе це потопає у якомусь ясному, 
прозорому, може невидному кольорі, цей табір, чи місто 
притрушене снігом, а може густою мрякою забуття. 

(Закінчення на crop. З} 



4.177. СВОБОДА, СЕРЄОДТв-го ВЕРЕСНЯ 1987 

Пластова Станиця ш Ню Йорќу 
ПОВІДОМЛЯЄ, що 

ЗАЙНЯТТЯ на РІК 1987788 
розпічнуться 

в п'ятницю, 18-го вересня 1987 р. о ѓод. 7-ій веч. 
Для юнацтва 

їв суботу, 19 вересня 1987 р. о год. 1:30 по пољ 
для новацтва 

Присутність на відкриттю зайнять а повних пластових 
одностроях обов'язкова. 

Станична Старшина 

10-ий Курінь УПС „Чорноморці" 
- '̀ ' . влаштовує . . 

в днях 2в-го І 27-го вересня 1987 року 
на кортах осел) УНСоюзу СОЮЗІВКИ 

ТЕНІСОІЗИЙ ТУРНІР 
У ПОДВІЙНІЙ ГРІ ДЛЯ ПЛАСТУНІВ 
СЕНЮРІВ і ЧЛЕНІВ ПЛАСТПРИЯТУ 

, {ЗО років І старших) 
за ПЕРЕХІДНУ ЧАШУ 

св. п. пл. сен. ЯРОСЛАВА ЛУЧКАНЯ Ч.М. 
Зголошенмя до змагань враз із вписовим по $20.00 від . 

дружини приймає провідник змагань: 
пл. сен. ОЛЕКСАНДЕР ПОПОВИЧ Ч.М. 

251 Kirvgsland Terrace, South Orange. N.J. 07079 
(201)763-9331 - (212)263-6500 

) Оголошення приймаємо до 25-го вересня 1987 р. 
Чеки виставляти на: PLAST CHORNOMORTSI 

а' Початок змагань — субота. 26-го вересня. 10-та ѓод. ранку. 
' Приміщення проситься замовляти через Управу Союзівки. 

о:. 

Години Зустрічей: 10-та ранком до 4-ої по пол. 

Н в ^ я , 4 - г о Ж О Д Щ ^ -
Округа ЧИКАГОЃ' ^ " " 
GALAN'S 
2212 W. Chicago Avenue. Chicago. Illinois 

Голова Округи: M. Ольшанський (312) 227-0590 

Субота, 10-го ЖОВТНЯ 
Округи: СИРАКЮЗИ7ЮТИКА - ТРОЙ70ЛБАНІ 
СОЮЗІВКА. UNA Estate 
FoordTnore Road. Kerhonkson, NY 

Голови Округ: 
СиракюзиЛОтика — д-р І Гвозда .... (315) 488-3616 
ТройУОлбані - П. Шевчук (518) 785-6793 

Неділя, 11-го ЖОВТНН 
Округи: РОЧЕСТЕР - БАФФАЛО 
ЎќраЃйський Народний Дім 
331 Joseph Avenue, Rochester, NY 

Голови Округ: 
Рочестер — П. Дзюба (716) 621-5230 
Баффало — Р. Конотопський (716) 877-2182 

або 877-0057 

Субота, 17-го ЖОВТНЯ 
Округи: БОСТОН — НЮ ГЕЙВЕН — ВУНСАКЕТ 
St. Michael's Ukrainian Orthodox Church Hall 
74 Harris Avenue, Woonsocket. R.I. 

Голови Округ: 
Бостон —`В. Гетьманський (617) 323^2382 
Ню Гейве`н — д-р М Снігурович (203) 469-9707 
Вунсакет -г Л. Гардінк (401) 767-1957 

Субота, 24-го ЖОВТНЯ 
Округа ПІТТСБУРҐ 

— -..UNA-St. Nicholas Вѓ 120 (Ukrainian Club) 
-. . 838 Broad head Rd., Aliquippa, Pa 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

повідомляє, що 
у зв'язку Із введенням в дію 1-го вересня 1987 року 
нових грамот І нових ллянів забезпечення УНСоюзу 

відбуватимуться 

ОКРУЖНІ СЕМІНАРІ 
для секретарів Відділів, організаторів та союзоаих діячів 
'Округ для пЬзнайомленки їх Із новими грамотами І новими 

планами забезпечення та для роздачі учасникам 
Інформативних матвріяліа. 

Голова Округи А Джупа (412) 266-2686 

Неділя, 25-го ЖОВТНЯ 
Округа ЯНГСТАВН 
St. Ann's Ukrainian Catholic Church Hall 
4310 Kirk Road, Youngstown Ohio 

Голова Округи: E Волошин (216) 757-4712 

Субота, 31-го ЖОВТНЯ 
Округи: АЛЛЕНТАВН — CKPEHTOH 

ШАМОКІН - ВІЛКС БЕРІ 
Ukrainian Homestead 
Rd 2-375, Lehighton. Pa 

Гопови Округ: 
'Аллентавн — А Гарас (215) 867-4052 
Скрентон — М Мартинюк (717) 489-5373 
Шамокін — Т Бутрей (717) 759-1541 
Вілкс Бері — В, Стефурин (717)696-1572 

`Для всіх присутніх на зустрічах подаватиметься 
ранком КАВА і ПЕЧИВО та повний ПОЛУДЕНОК. 

УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ Вашої Округи прошу не-
гайно згопосити до Гопови Округи, який занимається 
приготуванням зборів. З огпяду на замовлення хар-
чів, Ваше зголошення участі є необхідним. 
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Сон... 
ЇІНЧВННЯ зі стор. 2 Т'і 

Довкола люд% приятелі — ніби близькі, рідні — то 
знову видавались ‚чужі незнайомі, бо Іх постаті були 
прикриті власне тим дивним пилом, пилом забуття. Тільки 
очі вдивлялись глибоко, зі смутком а Євгена .питаючись 
його: — Невже ж ти забув про нас? 

Краплі поту виступили Євгенові на чоло, він переляка-
ио закричав, І скочив з. фотеля на ноги. 

Затривожена жінка підбігла до нього: 
— Ну що ж, мій любий, тобі знову цей опир приснився, 

прийдеться віск зливати. 
Євгенові бракувало віддиху, він навіть голосу не Міг! 

видобути зі себе. А потім, уже трохи спокійніше сказав до і 
жінки, а радше до себе: ` Щ ! 

— Добре, добре зараз подзвоню на „ВерховийЎ і 
замовлю кімнату на з'їзд реґенсбурзців. . 

А за вікном бриніла пісня минулого, яка хвилювала 
душу Євгена, і ќдихала його до себе... 

Дорогі реґенсбурзці! 
Приїжджайте на ваш з'їзд, який відбудеться 3-4-го 

жовтня 1987 року ял „ВерховинЃ, щоб вас не мучили 
кошмарні сни, як бідного Євгена. Зустрічаємось yd на 
товариській зустрічі реґенсбурзцівѓ 

ЮГОСЛАВСЬКЕ АГЕНТСТВО ТАНЮҐ повідомило 
про страйк робітників на двох фабриках в Беоґраді. 
Страйкує 8,200 робітників, які домагаються підвищки 
платень і кращого забезпечення. Обрані'робітниками 
делегати розпочали вже переговори з представниками 
уряду, який також переживає кризу у зв'язку з викриттям 
хабарництва і перекупства. 

72-ий Відділ Союзу Українок Америки 
мав шану запросити Шановна Громадянство на 

ОСІННІЙ 
СРІБНИЙ РАВТ 

з нагоди 25'Піття свого існування 
що відбудеться 

у суботу, дня 26-го вересня 1987 року 
на СОЮЗІВЦІ 

оселі Українського Народного Союзу 
у Кергоиксоиі, Н. й. 

Коктейл ѓод. 6:30 а#ч. Банкаѓ гад. 7:30 веч. 

Грає орквстра Дорка й Алгка 
ВСТУП: 75 дол. включає також нічліг, сніданок і обід у недК 

лю, 27-го вересня 1987 р. 
ВСТУП на БЕНКЕТ 4 ЗАБАВУ 25 дол. ОДЯГ: святочний 
Виграші на льотврію подарували: 

в Ковбаснюќ — Агенція Подорожей 250 дол. (як завдаток 
на подорож) 

" п. Стефаиія Гніздовська — дереворит Жака Гніздое-
ського 

" Союзівка — В Іќєн д для 2 осіб 
- „Маруся" — кераміка виконана Д, Жуковським 
- ..Оксеигорн"ЮеілорськаРобггм—ювілернийдарунок 
' п. Соня Гречило — вишивана подушка 
^ п. Гелен Петришин — балева торбинка 

Забавовий Комітет очолюють: 
пані Марія Лисогір — (201) 232-5304 

І пані йеамиа Бойко — (710) 200-0530 

Успішний вечір молодих талантів 
на Союзів%џ 

:.^:`у-::-

Виступас тріо Дурбаків — Олександра. Катруся 
та Івась. 

і 

ав 

Союзівка. (І.Д.) — Вже 
третій раз відбувається на 
Союзівці вечір молодих та-
лантів. Гості люблять такі 
вечори та нагороджують 
молодих виконавців про-
грами заслуженими оплес-
ками. Цього року вечір мо-
лодих талантів відбувся 12-
го серпня, заповідала мист-
киия живого слова, відома 
артистка Лариса Кукриць-
ка-Лисняк. Спочатку шесги 
річна пластунќа Даруся 
Мельник з Ню Гейвену 
гарно проспівала пісеньку 
‚‚Перед нами сміється зе-
мля", яку навчилася на П 
першому новаігькому та-
борі на Вовчій Тропі. Тріо 
Дурбаків з Ремзей, Н. Дж., 
— пластунќа Олександра, 
Катруся та Івась — відспі-

івало. релігійну пісню „Ген 

За посередництвом ГЕНРІ МІХАЛЬСКОГО 

Т У Р Н Е 
ФОЛКЛЬОРНОГО АНСАМБЛѓЬ 

„ЛЕМКОВИНА 99 

22 вересня — Приїзд до Монтреалю, Канада 

7 жовтня — Вільний день 

до неба" і по-мистецьки 
‚.Думи моГ Т. Шевченка, 
які сподобалися всім. Се-
стри виступають уже тре-
тій раз і завжди з успі-
хом. І І-річна пластунќа Лі-
дуся Підлуська з Мейну 
продеклямувала вірш Лесі 
Храпливої „Там далеко" і 
проспівала бадьоро пов-
станську пісню „Маширу-
ють вже повстанці". Пла-
стунка Таня Джансон, 10 
років, з Едісону, Н. Дж. 
гарно відіграла на фортепія 
ні „Взяв би я бандуру" та 
„Місячну сонату" Бетго-
вена. Мартуся Макух, 10 
років, що приїхала з Поль-
щі пів року тому, ходить до 
української школи при церк 
ві св Трійці в Кергонксоні. 
Вона продеклямувала справ-
ді по-мистецьки поему про 
княгиню Ольгу „Ольги Щу 
дра" Вона маєдекляматор-
ський талант. Катря Горн 
з Рочестерў проспівала пі-
сню англійською мовою 
..Вен ай нід ю". Вона теж 
челістка. 

Останню точку програми 
виконала на бандурі Аня 
Хранюк. Вона праїхала з 
Варшави, де живе з роди-
ною. її батьки родом з Во-
лині, її чоловік Ігор теж 
мнстець, а її донечка. 6-літ-
ня Роксоляна, ѓрас на скрип 
ці. Вона вже виступала, ко-
ли мала 3 рочки. Аня віді-
грала по-мистецьки на бан-
дурі низку творів: сонату 
Бортнянського, Лисенка 
„Ой глибокий колодязю" і 
„Ґавот", С. Баштана і М. 
Дремлюги композиції на 
народні теми. Ѓост і наго-
родили її довготривалими 
оплесками за чудову гру. 
Аня закінчила 5-літню Ки-
ївську консерваторію, від-
діл гри на бандурі. Ѓрас на 
бандурі вже 15 років, часто 
виступає в українських осе-
рсдках у Польщі. Вона вср-
тасться до Польщі 23-го 
жовтня, але до того часу ще 
матиме виступи в Америці. 
Після Дня Праці Аня Хра-
нюк виступить зі своїм кон-
цертом в Ню Йорќу 

Щв ПрО... f ( та Бориса Мигвля (сільсь-
,. t ко-господарська економії) 

на докторські студіїў Відні. 
На основі цього документу 
оптимістам вдалося вигід-
но заїхати до Відня. Воєнні 
обмеження розбили даль-
ші наші надії. 

(Закінчення зі ж. 2) 
Під кінець існування шко-

ли. коли зачали говорити 
'про евакуацію, директор Е. 
Храпливий вистарався сти-
пендії для Теодора Внтвнць 
кого (високогірське тварин-
ництво), Олександра Дро-
здовського . (полеводство) 

Борне Мнгаль 
Оттава, Онт. 

ПРЕДСТАВНИКИ ПЕНТАГОНУ заявили кореспонден-
там, що Уряд З'єднаних Стейтів Америки розглядає тепер 
прохання чадського президента 'Несена Ґабре про продаж 
Чадові американської модерної зброї Й технології, 
включно з американськими протилетунськими ракетами 
„Стінґер",' які у практичному застосуванні, наприклад, в 
Афаганістані, показались дуже ефектовними. В цьому році 
Адміністрація виділила для Чаду з фонду закордонної 
допомоги .32 мід. дол. на закуп зброї й амуніції. 

АМЕРИКАНСЬКІ АГЕНТСТВА подорожей заявили, що 
відколи в наслідок нової еміграційної полѓѓики Москва 
вперше дозволила цього року жидівським емігрантам 
відвідувати рідних в Совстському Союзі, то число 
аплікацій на візи до Совстського Союзу значно зросло. 
Виключаючи непередбачені полѓѓичні зміни в Америці та 
Совстському Союзі, речники цих агенцій сподіються, що 
кількість відвідувачів, до СССР в 1988 році помітно 
збільшиться. 

Ділимося сумною вісткою, що дня 12-го вересня 1007 р. 
на 90-му році життя відійшла у Вічність в Геќтері, H. й. 

наша Дорога 
МАМА, БАБУНЯ, ПРАБАБУНЯ, CCCTPA І ТЄТА 

бл. п. 

ОЛЬГА ГЇАХОЛОК 
з дому КОЗАК 

кол. учителька в СтрийщМиі, Sex. Україна. 
ПАРАСТАС буде відправлений у вівторок, 15-го еерес-

кя 1987 р. о ѓод. 7-ій веч. а похоронному мвадеіііа Когута, 
86 W. 14tn Street, Bayonhe, N J . 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбудуться а середу, 18-го ве-
ресия 1987 р. о ѓод 9-ій ранку,в іиюкеі Непорочного Зачаття 
Пресвятої Діви Марії при 32 Е. 25th St., Вауоппв. N.J.. а відтак 
на український православний цвинтар се. Андрія в С. Бееид 
Брук, Н. Д ж . 

В глибокому смутку: 
дочка -МИРОСЛАВА СІРА а мужем 

МИРОНОМ 
виучки — 

НАДЯ НИНКА а мужем НЕСТОРОМ 
ЛЮБА СІРА 

правиўќй — МАРКО І АНДРІЙ НИНКА 
брати — 

ЕДВАРД КОЗАК в дружиною 
ВОЛОДИМИР КОЗАК в дружиною 
БОГДАН КОЗАК в дружиною 

братанќи — , . . , , . 
' ^ - - ^ЃІЌВкокОЗАК ' ; " ``' J l M 

- ` " і ` - ` г г о ІГОР КОЗАК 1 Г 4 

НАТАЛКА ЬЮРДОЄАНЕЦЬ 
ЮРКО КОЗАК І ЯРЕМА КОЗАК 

а родинами 

† 
З глибоким жалем псаідомлявмо Приятелів І Знайомих, 

що 11-го вересня 1987 р. відійшлв у Вічність 
Htuie Найдорожче 

МАМА. БАБЦЯ. ПРАБАБЦЯ І ТЕЩА 

бл. п. 
Софія Петренко-Десяк 

з Дудосів 
народжена 1900 р. в с Гостинне не Холмщимі, 

вдова по Інженерові Ісееяое) Десяк. 
ПОХОРОН еідбувся у eteTopOK, 10-го вересня 1987 

року в год. 10:30 рейку не українському православному 
цвинтарі св. Андрія в С. Бееид Бруку, Н. Дж. 

В глибокому смутку: 
доньки — 

ІРИНА ФЕДИШИН в еоіюейюм ОЛЕГОМ 
та дггьми ТИМІШЕМ І ВІРОЮ 
ГАЛИНА МАЙСТРЕНКО В чоловіком 
ЛЕВКОМ І дітьми УЛЯНОЮ, 
ОЛЬКСАНДРОЮ І НАТАЛКОЮ 

правнучка - СОФІЯ-ГАЛИНА 
племінник - ЯРОСЛАВ ЛОТИШ 
ближче І дальша Родиие в УкраіиІ 

З глибоким смутком повідомляємо, що в п'ятницю, 11-го вересня 1987 р. 
на 76-му році життя а Балтімор, Мд., несподівано помар 

сл. п. д-р права 

ОМЕЛЯН ДЕРІЙ 
провідний член Української Громади, голова Дирекції Кредитової 
Кооперативи „Самопоміч" в Балтімор, член Контрольної Комісії Голов-
ного Уряду Українського Братського Союзу, голова місцевого відділу 
УАКРади, кол. голова відділу У К К А , голова Контрольної Комісі ї місце-
вого Ювілейного Комітету Відзначення 1000-пггтя Хрнщення України, 
організатор I активний член багатьох місцевих товариств в Балтімор, Мд. 

П О Х О Р О Н Н І В ІДПРАВИ в середу, 16-го вересня 1987 р. о год. 10-ій 
ранку в українській католицькій церкві св. Михаіпа, 524 S. Wolfe St.. Balti-
more. Md. Тлінні останки Покійного спочинуть на місцевому украінсько-
му кладовищі. 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

Управа і Членство Кредитово? Кооперативи 
І Об'єднання Українців Америки 

„Самопоміч" , р 



СВОБОДА, СЕРЕДА, 16-го ВЕРЕСНЯ 1987 4.177. 

Скористайтв з виїмково доброї нагоди! 
ПРИЙМАЄТЬСЯ 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я 
до Календаря УНСоюзу 

на 1988-ий рік 
який цього року іиходить накладом 

15 тисяч примірників. 
Цим Ви зможете познайомити ввесь український 
загал з Вашою установою, Вашою професійною 

обслугою, чи Вашим підприємством. 
ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ 

Одна сторінка $90.00 
Пів сторінки 50.00 
Чверть сторінки 33.00 
Одна восьма сторінки 20.00 

Замовлення і належність проситься надсилати 
найдальше до 30-го вересня 1М7 р. до: 

SVOBODA 
30 Montgomery Street " Jersey City, N.J. 07302 

Найкращий дарунок 

АНГЛІЙСЬКЕ ВИДАННЯ 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 
УКРАЇНИ 

за редакцією 
проф. ВОЛОДИМИРА КУБІЙОВИЧА 

ENCYCLOPEDIA 
OF UKRAINE 

ТОМ І (A-F): Перший з чотирьох томів 
$115.00 + $4.50 пересилка 

" Це перший том великого твору українських науков-
ців у діяспорі. 968 сторін^ має приблизно 2,800 гасел. 

9 Вповні ілюстрована. 
" Понад 450 ілюстрацій чорно-білих, 5 кольорових, 

83 мапи. 6 з них кольорові. 
' Велика кольорова зложена мала України з 32 сто-

ріиковим окремим додатком назв місцевостей. 

Замовляйте тепер і шліть чек на $119.50 до: 

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

Мешканців стеиту ню Джерзі зобов'язує в% продажного податку 

Український Народний Союз 
ПОШУКУЄ ДОСВІДЧЕНИХ 

АҐЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
і 

ЗАГАЛЬНИХ 
АГЕНТІВ-ПРОДАВЦІВ 

зі знанням української і англійської мов 
на околиці 

Чикаго, Ню йорќ, Торонто, Філадельфії, 
північного Ню йорќу і Нової Англії 

з метою розбудувати і керувати мережами 
аґентів-продавців в тих округах. 

9 Впроваджуючі інформації 
ь Платня у формі позички 
9 Відсотки від комісового 
m Всі бенефіти 

Звертатись до: 
Н.Р. Floyd, National Sales Director 

Ukrainian National Association. Inc. 
30 Montgomery Street, Jersey City. NJ. 07302 

Tel: (201)451-2200 

Комітет Оборони Української Спадщини 
та 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

заќпинають Вас 

СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ 
на його працю та акції дня 

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

вання українців 
3. Оборони громадянських прав українців 

Пожертви просимо пересилати тільки чеками, або пош-
товими переказами (не готівкою) иа: 

Ukrainian Heritage Defense Fund 
c o Ukrainian National Association 

30 Montgomery Street. Jersey Hity N J 07302 
враз із виповненим вирізќом иьско заклику 

ПроСИМО подати СУМў ПОЖрртви СВОЄ 'М а пр(") 
вище та адресу 

С у м а 'Ті )ЖЄРТ ВИ $ 

їм я і а прізвище 

''ИСЛО лому вупиця 

місцевість СТЄЙТ ПОШТОВИЙ КОД 

Українська Федеральна Кредитова 
Кооперативе св. Андрія 
в So. Bound Brook, N.J; 

пошукує 

ПРАЦІВНИКА м 
'і' 

з такими кваліфікаціями: 
1 Знання української та англійської мов 
2. Загальне розуміння книговодства 
3. Бажання професійно рости та брати все більші відлові-

дальності 

Бажаючих кандидатів просимо висилати свої дані на адресу 
Кредитівки св. Андрія. 

St. Andrews Federal Credit Union of So. Bound Brook 
P.O. Box 116. Scotch Plains. N J. 07076 or call (201) 7549052 

M l l l l t i I І 

Маємо на сќпаді ще деяку спільність книжки 

д-ра Юліяна Рабів: 

САМБІРСЬКА БОГОРОДИЦЯ 
МОНОГРАФІЯ 

Юти ќа — Ню йорќ, 1970. Накладом Комітету будови нової 
украіськоі католицької церкви в Ютиці, 1970, друком 

Свободи. ЃДжерзі Ситі, стор. 81, ціна $5.00. 
Замовляти: 

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

Мешканців ствйту Ню Джерзі зобов'язує в% продажного податку. 
I І І 

Маємо на складі книжку 

МАРТИРОЛОПЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ЦЕРКОВ 

(у чотирьох томах) 
Т О М И . 

УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА 

Документи, матеріяли, християнський самвидав України. 
Упорядкували і зредагували Осип Зінкееич і а Тарас 

Лончина; Українське Видавництво „Смолоскип" ім. Василя 
Симонеика, Торонто. Балтимор, 1985. сторін 839. Ціна з пере-

силкою $31.00. 
Мешканців ствйту Ню Джерзі обов'язув 0% продажного податку. 

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

Діяльність парафії се. Юрія Переможця є Міннеаполісі j 

'Лагідна зима і рання 
весна цього року були не 
абияким явищем для мінне-
сотців, коли на Фльориді 58 

"Ступенів Ф., а в Міннеапо-
^ісі-Сейнт Пол 73, тому 
то й настрій був кращий і 
'робота спірно йшла. Відбув 
ши 8-го березня Річні за-
іальні збори та урочисто 
відсвяткувавши Великдень. 
перед нововибраною упра 
вою стояв перший місяць 
зобов'язань — травень: Хра 
мове свято і День Матері. 
Храмове свято було запля-
новано на неділю, 24-го 
травня, день, коли зміг би 

ѓприїхати Архиспископ Кон 
стантин, щоб звеличати це 
небуденне свято — 36 літ 
існування цієї парафії. Всім 
була робота, кожний мав 
своє зобов'язання. Настоя-

. тсль парафії о. прот. Михай 
ло Куданович з диригентом 
хору переглядали, додава-
лн все те, що необхідно 

. буде для урочистого прове-
дення Храмового свята. Пн 

8 льне око настоятеля нічого 
н̂е проочувало. За час пере-
бування о. прот. М. Куда-
новича в цій парафії багато 

{змінилося. Дякуючи кропіт 
кій праці Кіри Цареградсь-
кої і о. настоятеля бібліотс-
ка церковного хору попов-
нилася речами, які ніколи не 
співалися і не вживалися 
ѓтри попередніх настояте-
лях, і прийняло форму лег-
ку до вживання хористами. 

Своїм життєвим досві-
дом і довголітньою пра-
цею на релігійній ниві о. М. 
Куданович зумів направити 
наш церковний корабель з 
бурхливих хвиль океану на 
тихе плесо міннесотських 
озер, і за це Управа парафії 
з парафіянами, оцінивши 
віддану працю о. М. Куда-
новича, звернулася з про-
ханням до Блаженнійшѓо 
Митрополита Мстислава і 
до Консисторії про нагород 
ження о. М. Кудановича 
митрою. Прохання парафії 

і було узгляднено. Повідом-

І 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ 
для покращання забезпеченевої служби своїм членам впровадив 

від 1-го вересня 1987-го року 

ТРИ нові кляри 
ТЕРМІНОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

з низькими вкладками, 
основаними на таблицях смертности 1980-го року 

' 

Т23 — ТЕРМІНОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДО 23-го РОКУ ЖИТТЯ 

' з вкладками $7.50 річно за перших $5,000 та по $5.00 річно за 
кожних додаткових $5,000 

' Ці грамоти кляси Т23 видає УНСоюз дітям у віці 0-15 років 

ART — ЩОРІЧНО ВІДНОВЛЮВАНЕ 
ТЕРМІНОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

в з вкладками, які кожного року зростають з віком забезпеченої 
особи 

' Ці грамоти кляси ART видає УНСоюз аплікаќтам у віці 16-65 років 
на суми $25,000 і більше 

DT30 — ТЕРМІНОВА ГРАМОТА 
НА 30 РОКІВ ІЗ ЗМЕНШУВАНОЮ 

СУМОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
9 корисна для осіб, які мають ѓіпотечні позички-морг'еджі 
# Ці грамоти кляси DT30 видає УНСоюз аплікантам у віці 16-45 років 

на суми $25.000 і більше. 

НИЖЧІ ВКЛАДКИ ЗА ВСІ НОВІ 
ГРАМОТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Всі нові грамоти забезпечення УНСоюзу, видані після 1-го вересня 
1987 року, матимуть значно нижчі вкладки, основані на таблицях 
смертности 1980 року. З 1-им вересня 1987-го року припинено видачу 
грамот кляс Т16 та ТР65, а на їх місце введено грамоту "нової кляси 
Т23. 

МІНІМАЛЬНІ СУМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Рівночасно введено в життя з 1-им вересня 1987-го.року ось такі мі-
иімальні суми забезпечення: 
$2.000 для грамот кляс WSP і Е65 SP з одноразовими вкладками на 

ціле життя та вивінування у 65-ому році життя 
$3.000 для грамот кляс Е18, Е20, Е65, Р20. Р65, DP65 та W, 
$5,000 для грамот кляс Т5 і ТЮ — термінового забезпеченн на 5 і 10 

років 
тільки $5,000 забезпечення для грамот кляси ADD — акциденово-

го забезпечення. 

МЕЖІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗ 
ЛІКАРСЬКИХ ОГЛЯДИН 

УНСоюз приймає аплікації на забезпечення без лікарських оглядин 
є таких межах сум забезпечення та віку 

$100,000 до віку ЗО років 
50,000 до віку 40 років 
25.000 до віку 45 років 
10,000 до віку 50 років 
5,000 до віку 55 років 
3,000 до віку 60 років у 

Сума забезпечення з лікарськини оглядинами необмежена. УНСоюз 
видає грамоти забезпечення аплікантам до 70-го року життя. 

лення з Консисторії про 
нагороду о. М. Кудановича 
митрою, управа і о. настоя-
тель отримали на Велик-
день, але чин возложення 
мав довершитися в день 
Храмового свята. Управа 
парафії придбала гарну мит 
ру своєму настоятелеві. 

Владика Константин при 
їхав напередодні свята і мав 
зустріч з членами нашої і 
інших парафій, під час якої 
поділився думками про юві 
лей Тисячоліття Хрищення 
Руси-У країни, хто і як має 
його відзначати. 

В суботу, 23-го травня, 
Владика Константин відслу 
жив в асисті о. настоятеля 
М. Кудановича, настоятеля 
парафії св. Арх. Михаїла о. 
Ст. Репи, протодиякона о. 
Юрія Кореўня, диякона о. 
С. Новицького та іподияко-
нів Всенічну і Панахиду за 
душі спочилих парафіян 
нашого храму. У неділю, 
24-го травня, було свято із 
свят. Відзначаючи день пат-
рона нашого храму св. 
Юрія Переможця,о 9:30 ран 
ќу перед церквою діти з 
квітами і староста церкви 
Іван Мороз з традиційним 
хлібом-сіллю щиро від ці-
лої парафії і всіх присутніх 
вірних привітав Владику 
Константина. Отець М. Ку-
данович з хрестом і кропн-
лом змістовним словом при 
вітав Владику Константи-
на, після чого вся процесія 
рушила до храму в асисті 
духовенства всіх українсь-
ких православних парафій в 
Міннеаполісі-Сейнт Пол: о. 
настоятеля парафії св. Юрія 
Переможця прот. М. Куда-
новича, о. настоятеля пара-

фії свв. Володимира і Оль-
ги прот. М. Метулинського, 
о. настоятеля парафії св. 
Арх. Михаїла С. Репи, про-
тодиякона о. Юрія Кореўня, 
диякона о. С. Новицького, 
чотирьох і'подияконів і шес-
тн вівтарних хлопчиків. ̀ Цю 
процесію супроводжував 
хор своїм чудовим співом. 

Під час Святої Літургії з 
благословенства Блаженні-, 
шого Владики Митрополи-
та Мстислава митру, яку 
тримав' голова парафії О. 
Цареградський, Владика 
Константин возложив на 
голову о. Михайлові Куда-
ноВичу з правом її носити 
після возгласу Владикою 
Константином тричі „Аксі-
ос!" та могутнього співу 
всього духовенства і хору. 
На Великій Ектенії прото-
диякон о. Ю. Корсунь виго-
лосив прохання до Господа 
Бога, щоб обдарував Вла-
дику Константина міцним 
здоров'ям і допоміг ще дов-
гі й довгі літа правдиво 
навчати слово Христової 
Істини, бо в цьому часі при-
падали ювілеї дорогого Вла 
дики Константина — 20-
ліття священства і 15-ліття 
перебування в сані єпископа. 
Хор і все духовенство від-
співали потрійне „Господи 
помилуй". 

На прохання парафії свв. 
Володимира і Ольги Влади-
кою Константином було ру 
кололожено в іподиякони 
і пострижено в читці їхньо-
го парафіянина Володими-
ра Араша. ‚.Аксіос!" і 
„Многая літа" могутньо 
витали в склепіннях Божого 
Храму. 

В піднесенно-молитовно-

Тисяча років Володимирівських 
монет — незаперечний 

історичний доказ 
На сторінках нашої пре-

си, а то і наукових публіка-
цій, багато місця, уваги, 
часу та енергії присвячусть-
ся питанням й шуканням 
доказів, як би найкраще 
переконати західніх істори-
ків та опінію світу, що в 988 
році христилась в Києві 
Україна, а не Росія, та що 
Володимир Великий — цс 
український, а не російсь-
кий володар. Є багато істо-
ричних, як і географічних 
доказів, але все таки світові 
легше і простіше прийняти 
версію російських, а то й 
совстських істориків, мов-
ляв: „Rus — Russia" мають 
етимологічний спільний ко-
рінь і тому вся дискусія на 
цю тему дуже скомплікова-
на, неплідна, а то й незро-
зуміла пересічному жите-
леві сьогоднішнього світу 
та навіть і самим україн-
цям. 

Тем по щоденних життс-
вих акцій та проблем пере-
вантажус мозок навіть не-
псресічної людини, і від неї 
не можна сподіватися витра 
чування часу на студіюван-
ня довгих публікацій чи 
старинних літописів і дже-
рсл. Ці студії — діло по-
трібне і похвальне, але воно 
для науковців та істориків, 
а таких небагато. Нам тре-
ба переконувати пресу та 
маси, а їм треба дати дока-
зи короткі й ясні. 

Ось перед моїми очима 
фотознімки оригінальних 
тисячолітніх володнмирів-
ських монет, що зберігають 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

НЕДІЛЯ, 
20-го ВЕРЕСНЯ 1987 р. 

Рочестер, Н. й. Місячні збори 
Б-ва с і . йосафата 217 Відд о 
гоя 2-ій по пол. у приміщенні 
церкви се. Йосафата Просить-
ся членів прийти на збори тому, 
що є багато справ до полаго-
оження І вирівняти свої залеглі 
вкладки. Секретар буде збера-
ти вкладки від першої години 
по обіді і півгодини пізніше по 
зборах якщо буде потрібно. — 
Ст. Приймак, секр. 

Р І З Н Е 
Виконуємо на замовлення НОВІ ПО-
Д У Ш К И будь-яких розмірів і КОВД-
РИ, а також переробляємо старі по-
душки і ковдри та' стерилізуємо їх. 

Звертатися на адресу: MIKE'S 
114-11в Е. 1st St . New York. М Y 10009 
(212) 260-7270 Відчинено у неділю 

HELP WANTED 
9 MALE-FEMALE Ф 

ШУКАЄМО ЖІНКУ 
до опіки над двома дітьми і до 
легкої домашньої праці. 4 або 5 
днів є тижні. ЛІвінГстон, Н. Дж 

(201) 994-2812 
по 8-ІЙ год. веч. 

ся у різних музеях світу: на 
одному боці — подоба Во-
лодимира Святославича 
(Великого), а на другому — 
Тризуб, що став гербом 
вільної України. Тут нагляд 
ний і незаперечний доказ, 
що Володимир Великий — 
це праосновник модерної 
України. Тут. хоч спроще-_ 
ний. але все таки найкра-
щий і незаперечний доказ, 
що Володимир Великий — 
це Володар Руси-України, а 
не М осќо вії-Росії, гербом 
якої с і був двоголовий орел, 
а такого знаку на ніяких 
монетах, ані в літописах 
того часу не зареєстровано. 

Росіяни, ані жодні інші 
сумежні народи, не ма-
ли претснсіЙ, як і ні-
коли не вживали Тризуба, 
як національного гербу, 
тож не тільки географічно, 
але й геральдично ясно, що 
українська на ці я с правним і 
єдиним спадкоємцем цісї 
славної і великої держави. 
що звалась ..Київська Русь" 

Випуск срібної репліки 
1000-літньої Володимирів-
ської монети з відповідною 
анотацією у тисячорічні 
роковини був би не тільки 
незвичайно популярним,, 
наглядним і легко зрозумі-
лим аргументом нашої ра-
ції, але також і цінним до-
повненням колекції люби-
телів старовини й нуміз-
матики, а нам, українцям, 
цінною перлою, що переда-
валася б з роду в рід і при-
гадувала б нашим нащад-
кам про славу й велич нашої 
давнини. 

Тарас Козбур 
голова лосанджелесь-
кого ювілейного Комі-
тету Християнства в 
Україні. 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ 
СОЮЗ 

затруднить на повний час 
ПРОДАВЦІВ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
із знанням української і ан-

лійської мов в округах: 

КЛІВЛЕНДУ, НЮ ЙОРЌУ, 
ПІВНІЧНОГО НЮ ЙОРЌУ, 

НЮ ДЖЕРЗІ, 
ФІЛАДЕЛЬФІЇ І ЛІГАЙ 

ВЕЛЛІ. 
кандидати не мусять мати 
досвіду в продажу заб‡зпе-
чення. Ми подбаємо про їх-
ній вишкіл, заплату і вина-

I городу. 
Це знаменита нагода для 
здібних І підприемчивих 
осіб рости ш УНСоюзІ І в УН-
Союзом u його зобов'язанні 

І служити громаді! 
і Кандидати можуть зголо-
I шу вати ся на адресу: 

Н. P. Fiord. FIC. 
National Seles Director 

1 Ukrainian National Association Inc 
I 30 Montgomery Street. 
I Jersey City, N. J. 07302 

Tel.: (201) 451-2200 

му настрої пройшла Свята 
Літургія з Молебнем. Чу-
десно співав хор під дири-
гуванням Кіри Цареградсь-
кої. Не зважаючи на велику 
кількість причету, у всьому 
був порядок і такт. 

^Гостина і привіти відбу-
валися в залі сусідньої пара 
фії св. Арх. Михаїла. Був 
смачний обід, приготова-
ннй дорогими сестрицями 
на чолі з О. Стеценко і А. 
Єрко. Гарна обслуга. Були 
привіти від голів управ брат 
ніх православних парафій. 
Ще раз вітали Владику Кон 
стантина з його власним 
ювелеєм і дякували, що зміг 
приїхати і звеличати наше 
свято. З цієї нагоди подару-
вали Владиці кілька речей з 
українського мистецтва, ба-
жали йому здоров'я і мно-
гих літ. 

Вітали також митр. прот. 
о. М. Кудановича з вели-
кою нагородою та бажали 
кріпкого здоров'я і довгих 4 
літ, щоб продовжувати пра-
цю в Господньому;виноѓ-, 
раднику. Молитвою і мно -
ѓоліѓѓям закінчилась трапе 
за. 

Другим, повним несподі-
ванок святом був День Ма-
тері 10 травня. В цей день 
кожна мати при вході до 
храму дістала червону гвоз 
дику з синьо-жовтою стяж-
кою. Під час Служби Божої 
о. М. Куданович виголосив 
прекрасну і глибоку зміс-
том проповідь. Отець про-
тидиякон Ю. Корсунь сво-
їм могутнім голосом прого-
лосив многоліття всім мате 
рям, а хор чудово проспі-
вав „Многая Літа". Після 
закінчення Служби Божої о. 
настоятель запросив усіх 
присутніх в церкві не мину-
ти залі, в якій чекав смач-
ний обід, приготований бра 
тчиками, батьками, синами 
і внуками, а до того ще й 
безкоштовний. Приємно 
було бачити наших стар-
ших господинь-сестричок 
за головним столом, бачи-
ти,` що хтось ходив коло 
них і обслуговував їх, а не 
вони, як це буває кожної 
неділі по Службі Божій. 

В дружній родинній атмо 
сфері були проведені ці два 
свята. А з цього як висно-
вок: в єдності Я любові на-
ша сила. 

В. Срмоленко 

aw Седеед. 
нѓіЃЃ‡ к # н г і т # і і 

76 First Avenue 
Tel (?12) 473-3550 

New York. NY T0009 
МАЄМО БАНДУРИ 

НА ПРОДАЖ 

і Р І З Н Е т 

ПАМ'ЯТНИКИ 
J рігмиі гранітќе, ставимо на 
цвинтарні са Андрія в Бавнд 
Бруку св Дужа а Гаилтонбур-

гу та іншиі 
ВІДОМА СОЛІДНА 

ФІРМА 

Cypress Hills 
Monuments 

Власник — українець 
ВОЛОДИМИР 
БІЛЯНСЬКИЙ. 
К М. КАРДОВИЧі 
О. ЛОБАЧЕВСЬКА 

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

Відкритохожиого дня. а субо 
ту акгмочио від 9 5 по пол а 

неділю від 10 4 по пол 
На бажання і для вигоди кліси-
тів радо іаідемо 'до Вашого 
дому і проектами й порадами. 

- FUNERAL DIRECTORS ^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається поноромами 
в BRONX BROOKLYN. 

NEW YORK іОКОЛИЦРХ 
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 Availaole 
Anywhere ќі New Jersey 
Також займаємося noxopo-
нами ма цвинтарі в Бавнд 
Бруку і перенесенням Тпін-
них Останків з різних краін 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Sruyvturtt Avenue 

(соѓѓмѓ Stanley Terr.) 
UNION. N.J C7083 

O M 1 9 M 4 2 M 


