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РАДА МИТРОПОЛІЇ ВІТАЄ СПРОБУ 
ВІДНОВЛЕННЯ УАПЦ 

С. Бавнд Брук, Н.Дж. — 
Рада Митрополії Українсь-
кої Автокефальної Правос-
лавної Церкви в ЗСА приві-
тала повідомлення про 
створення в Україні Комі-
тету за відродження Укра-
їнської Автокефальної Пра-
вославної Церкви. 

„Ми вітаємо цю Богові 
угодну ініціятнву, як пер-
шнй вогник нового відрод-
ження на Україні 1000-літ-
ньої Православної Церкви 

українського народу і моли-
мо Всевишнього Бога щоб 
завдяки заходам цих пер-
шопроходців, цей вогник 
спалахнув полум'ям націо-
нально-церковного воскре-
сінняи. 

Рада Митрополії, від іме-
ни всієї Української Автоке-
фальної Православної Цер-
кви в ЗСА, солідаризується 
з Комітетом за Відроджен-
ня УАПЦ і обіцюс йому 
всебічну підтримку. 

РЕЖИМНИЌЙ НЕ ХОЧУТЬ 
ПЕРЕБУДОВИ В УКРАЇНІ 

Київ (У.Г.Г.). - Україн-
ська телевізійна програма з 
27-го лютого принесла від 
год. 7-ої 15 хв. протягом 
двох годин .‚Відверту роз-
мову" про Народний Рух 
України за Перебудову. 

У розмові, що нею прова-
див відомий київський реак-
ціонер, завідуючий відді-
лом ідеології і пропаганди в 
ЦК КПУ Леонід Кравчук, 
взяло участь вісім осіб, між 
ними історик Симоненко, 
літературознавці Дон чиќ та 
Брюховецькнй, письменни-
ки Іван Драч, Петро Осад-
чук та інші. Л. Кравчук та 
його помічники з Інституту 
історії вели дискусію в агре-
сивному тоні, письменники 
оборонялися, але їм не да-
вали докінчувати речення. 
Поведінка декого була дуже 
принизлива, так Брюхове-
цький, що, між іншим, має 

бути запрошений разом 
з іншими киянами на сим-
поз іюм У Н І Г У в травні 
ц.р., вибачався і оправду-
вався, що члени Народного 
Руху хотіли б „незалежної 
України", а також в інших 
гріхах. Враження глядачів 
було таке, що учасники роз-
мови не вміли себе вести як 
культурні люди. 

Л. Кравчук переривав 
усіх і не давав довести дум-
ки до кінця. Письменники, 
що обороняли Народний 
Рух, були від самого почат-
ку розмови поставлені в 
положення побитої партії, 
бо їх обсипали абсурдними 
закидами. Ця розмова була 
тільки дальшим доказом, 
що представники влади не 
бажають Народного Руху 
за Перебудову чи будь-якої 
зміни куьтурно-політично-
го характеру. 

ї. Єгезкієлі визнали винним за напад 
на Й. Шефтеля 

Єрусалим, Ізраїль. — 
Агентство Ассошієйтед 
Пресе повідомило з Єруса-
лиму, що ізраїльський суд 
визнав винним пережильця 
голокосту їзраєля Єгезкіс-
лі, 70-літнього жида, який 
під час похорону другого 
адвоката Івана Дем'янюка, 
Дова Ейтана, обляв облич-
чя першого адвоката Йора-
ма Шефтеля квасом, ушко-
дивши не тільки ліву части-
ну обличчя, але також око. 

Засуджений Єгезкієлі 
признався на суді до злочи-
ну вчиненого ним правдо-
подібно тільки тому, що Й. 
Шефтель обороняв „засуд-

женого на смерть нацистсь-
кого злочинця І. Дем'яню-
ка", —пише нюаркський 
щоденник „Стар Леджер" у 
числі з 14-го березня. 

Вирок засуду проти Єгез-
кієлі, буде прочитаний 4-го 
травня, повідомило ізраїль-
ське радіо, і за такого роду 
злочин його можуть гіока-
рати 20-ма роками тюрми, 
згідно з ізраїльськими кри-
мінальними законами. 

Як відомо, у зв'язку з 
трагічними подіями в Єру-
салимі, головно „самогуб-
ством" Ейтана і порансн-
ням Шефтеля, слухання апс-
ляції І. Дем'янюка відкладс-
но до листопада цього року. 

У ЛЬВОВІ ДІЙШЛО ДО КРИВАВИХ СУТИЧОК ПОМІЖ 
НАРОДОМ І МІЛІЦІЄЮ 

Львів. (Г. Левицька, 
УГС). — Чутка, що у Льво-
ві біля пам'ятниха Іванові 
Федорову в неділю, 12-го 
березня ц .р . , о 2-ій год. 
відбудеться передвиборчий 
мітинг, вийшла за межі ста-
ровинного міста, привабив-
ши людей з багатьох кавко-
лишніх сіл Львівської обла-
сті. 

Вже о год 12-ій на площу 
біля Успенської церкви по-
чали сходитися люди, які за 
годину заповнили не тільки 
всю площу, а й протилежну 
сторону за трамвайною ліні-
єю біля Порохової вежі. Зали 
шки давнього муру — обо-
ронної стіни, що дотикає до 
будинку колишньої Ставро-
пігії, було обрано, як і під 
час Панахиди 26-го лютого, 
трибуною, на якій о год. 
1:30 з 'явилися заступник 
голови міськвиконкому Па-
нцюк, заступник голови 
Ленінського райвиконкому 
Мазяр і секретар в питан-
нях ідеології міськкому па-
ртії Мартинюк. 

Панцюк оголосив, що 
влада не дала згоди на про-
ведення передвиборчого мі-
тингу і закликає людей ро-
зійтися. Коли ведучий на 
мітингу Петро Калгуй ска-
зав що, не зважаючи на 
заборону, мітинг все одно 
відбудеться, на нього наки-
нулась міліція. Силоміць 
стяѓли з муру і, скрутивши 
руки, повели в машину. Мі-
сце, яке мало правити за 
трибуну, міліція оточила 
залізним обручем. Началь-
ники міського і Ленінського 
райвідділів міліції через 
мегафони почали передава-
ти наказ розійтися, мотиву-

. - КУ`Ш цей- наказ вщоугиісгю 
дозволу на передвиборчий 
мітинг. В їхньому голосі не 
було впевненості, оскільки 
їм було добре відомо, що на 
передвиборчі мітинги не 
треба дозволу, про що нео-
дноразово писали в пресі. 

Тим часом з усіх кінців до 
площі почали підходити все 
нові й нові загони міліції, 
які грубо, безцеремонно 

виштовхували людеІЦ з 
площ біля Успенської церж-
ви і Порохової вежі в напря-
мку до міського арсеналу і 
обкому партії. У паніці кі-
лька людей упали на бруків-. 
ќу. Міліціонери копали їх 
ногами; тих, хто протесту-
вав, хапали й кидали в ма-
шинн. 

Виконавши сумнівної ва-
гн місію, сили міліції із 
загонами спеціального при-
значення спрямували осно-
вний удар проти людей, що 
зосередилися біля Королів-
ського арсеналу і Доміні-
канського костелу. 

В цій екстремній ситуації 
в групі активістів нефор-
мальних об'єднань зроди-^ 
лася думка перевести мі-
тивї на демонстрацію про-
тесту. Миттю організува-
лась колона людей на чолі 
із членами ІНІЦІАТИВНОГО 
комітету Народного фрон-
ту Львівської Філії Україн-
ської Гельсінќської Спілки, 
Товариства „Милосердя". 
Об'єднання в цій ситуації 
членів різних неформаль-
них організацій, щоб спіль-
но запротестувати проти 
сваволі, дало добрий резу-
льтат. Учасникам колони 
було роздано синьо-жовті 
прапорці. 

Поява національної снм-
воліки на грудях людей до-
дала їм сили і впевнености. 
Від цього моменту демон-
страція протесту мала орга-
нізований характер. Коли 
колона вийшла на алею, що 
тягнеться від оперного теа-' 
тру` до пам'ятника Міцкеви-
чеві, голова Львівської об-
ласної філії У Г С Богдан 
Горинь ввернувся до ўчас-. 
ник і в демонстрації із закли-
ком піти через центр міста 
до площі біля Міської ради і 
там заявити протест проти 
сваволі львівської партійної 
бюрократії. 

В той час, коли головні 
сили міліції були зосеред-
жені біля Успенської церк-
ви, загороджуючи до неї 
доступ, колона демонстра-

нтів підійшла до міської 
ради і зупинилася біля фон-
тану з алегоричною фігу-
рою Нептуна з тризубцем. 
Круглий підмурівок фонта-
ну замінив трибуну. Оскіль-
ки це центральна площа 
Львова, вона миттю напов-
нилася народом з j{cix при-
леглих вулиць. 

До кількатисячного збо-
ру людей звернувся Б. Го-
ринь. Він сказав? що львів-
ська влада грубо порушила 
право народу на проведен-
ня передвиборчого мітингу 
і тим переконливо довела, 
що продовжує антидемо-
кратичну політику . Тон , 
який надає сталінсько-бре-
жнєвський поплічник, пер-
ший секретар ЦК Компар-
тіі України Щербицький. 
Партійні бюрократи Льво-
ва побоювалися, що на мі-
тингу стануть відомі всі ті 
махінації, до яких вони вда-
лися у передвиборчій кам-
паніі. Львів'яни були готові 
віддати свої голоси за Рос-
тислава Братуня, програма 
якого була найбільш пере-
довою. Але партійно-бюро-
кратичний апарат Львова 
цинічно насміявся над цим 
вибором, відкинувши кан-
дидатуру Братуня з допо-
могою антидемократично-
го механізму окружних збо-
рів і способом різних махі-
націй було зареєстровано 
тих кандидатів, які будуть 
надійною охороною пар-
тійно-бюрократнчної кас-
ти. Ми є свідками народже-
ння нової експлуататорсь-
кої кляси, яка будь-якою 
ціною буде охороняти свої 
незаконні привілеї. 

У своєму виступі Горинь 
порушив і деякі інші проб-
лемн, зокрема, про необхід-
ність відновлення нашональ-
ної символіки. Коли Горинь 
звернувся до мітингу із за-
питанням, чи всі присутні 
вважають за необхідне від-
новити національну симво-
ліку, як це сталося в ресггуб-
ліках Прибалтики, над пло-
щею піднялися тисячі рук. 
Незворушною стояла тіль-
ки міліція, яку закликало до 
дії начальство, давши наказ 
розігнати мітинг. 

Цей наказ проклав прірву 
між народом і органами 
влади. Нова ситуація вима-
гала прийняти якесь рішен-
ня. Було вирішено піти до 
собору св. Юра і заявити 
протест Митрополитові Ні-
кодимові, винуватцеві аре-
шту Ірини Калннець. Оскі-
льки виявилося, що вул. 
Театральну закрила міліція, 
колона демонстрантів поп-
рямувала в напрямку пам'я-
тника Іванові Підкові. І 
знову залишки старого му-
ру стали зручним місцем, 
щоб виголосити промову. 
Цього разу Б. Горинь зачи-
тав звернення Львівської 
обласної ради УГС про ста-
влення до виборів. 

Тимчасом до учасників 
мітингу підійшов загін мілі-
ції. Скандування „Свободу 
Ірині Калннець!" і „Ганьба 
львівському судові!" змішу-
валися із вигуками через 
мікрофон начальника міль 
ції Львова: „Приказьіваю 
прекратить митинг! В про-
тивном случае будем при-
менять административньіе 
мерьі. Митинг несанкцио-

КРИТИКУЮТЬ АГРАРНИЙ 
ПЛЯН М. ҐОРБАЧОВА 

пирован". За умовною ко-
На запитання Горилі, чи ц й ц ^ о ^^яя М І Л І Ц І М Й І -

мають ради якусь силу, по-
чулося одноголосне. „Не 
мають". „А якщо ради не 
мають реальної сили, то чи 
можна говорити що в СССР 
існує радянська влада? — її 
підмінює партійно-бюро-
кратична машина". Одно-
стайним вигуком „Прави-
льно!" мітинг схвалив дум-
ку промовця. 

кинулися на людей і почали, 
викручуючи руки, затягува-
ти в автобус. 

Н а р о д т існим кільцем 
оточив Б. Гориня і це вряту-
вало його від арешту. Кіль-
ка міліціонерів майже на 
руках понесли в сторону 
вул. Жовтневої Івана Мака-

(Закінчвння на стор. 3) 

Жиди також мають претенсії 
до катинського злочину 

Ню Йорќ.'— Газета „Ню 
Йорќ Тайме" помістила у 
числі з 10-го березня ц.р., 
коротку статтю Гаскслла 
Нордона під заголовком: 

Уряд Української ССР розглянув проблеми 
національного виховання 

Київ. — 3 огляду на перед 
виборчий час та на активні 
виступи широкої громадсь-
кости України з приводу 
занепаду національної куль 
тури і мови уряд У С С Р 
змушений був вжити яки-
хось заходів. 

В газеті . ‚Л ітературна 
Україна" з 12-го січня ц.р. 
опубліковане текст поста-
нови ЦК КПУ з проблем 
„національних відносин" у 
республіці та про підготовў 
Верховною Радою УССР 
законопроектів „про пра-
вові гарантії та порядок за-
стосування української, ро-
сійської та інших мов, яки-
ми користується населення 
республіки". 

В ході цієї підготови ЦК 
КПУ рекомендує міністер-
ствам та іншим урядовим 
установам відповідно до 
потреб перебудови вжити 
різноманітних заходів. У 
параграфах 5 і 7, наприклад, 
пропонується: 

„Міністерству культури 
УРСР. Академії Наук УР-
СР завершити у першому 
півріччі 1989 року вироблен 
ня цілісної концепції роз-
витку української націо-
нальноі культури, довго-
тривалої культурно-освіт-
ньої програми для окремих 
національних груп населен-
ня. 

Схвалити план роботи 
щодо розширення сфери 
функціонування українсь-
кої мови і дальшого розвит-
ку гармонійної національ-
но-російської двомовнос-
ти". 

У тексті постанови вн-

знається той факт, що у 
Ворошиловградській об-
ласті дитячих садків з ук-
раїнською мовою навчання 
та виховання „лише 13 від-
сотків, що явно не відпо-
відає питомій вазі україно-
мовного населення. Зовсім 
немає їх у Кримській облас-
ті. Не відкрито нових шкіл з 
українською мовою викла-
дання у Ворошиловграді, 
Дніпропетровську, Донець-
ку, Запоріжжі, Миколаєві, 
Сумах, Харкові, Затягуєть-
ся підготовка і випуск нових 
наочних посібників, учбо-
вих кіно- і відеофільмів, 
фономатеріялів , учбово-
методичної літератури ук-
раїнською мовою". 

Звернено увагу, що та-
кий стан явно не відповідає 
вимогам перебудови і що 
партійні комітети зволіка-
ють з вирішенням назрілих 
проблем, формально став-
лячись до виконання партій 
них рішень. 

Все це породжує деякі 
надії. Проте не можна не 
звернути уваги на той факт, 
що ЦК КПУ рекомендує 
вводити українську мову 
дуже повільно в той час, як 
усім відомо, якими приско-
реними темпами її скасову-
вали в ім'я створення „совет 
ської націЃ. Крім того, у 
тексті постанови особливу 
увагу приділено знову ж 
таки російській мові. Ціка-
во порівняти пропоновані 
Центральним Комітетом 
перебудовќі заходи. 

Щодо української мови. 
„Визнати за доцільне під-

тримати пропозиції про 

створення товариства ша-
нувальників рідної мови". 

„Створювати умови для 
поступового введення..." 

„Розпочати запроваджен 
ня занять з української мо-
ви в дитячих садках" лише з 
зими 1989-1990 року, а в 
школах з зими 1990-1991 
року. 

„Поступово, в міру ство-
рення необхідних кадрових 
і матеріяльних умов, вво-
дити у школах..." 

„Рекомендовано розпо-
чати вивчення курсів істо-
рії УРСР та географії як 
самостійних дисциплін у 
школах..." 

„Курс інформатики в уч-
бових закладах з українсь-
кою мовою поступово пере-
водити на викладання цією 
ж мовою". 

Щодо російської мови. 
„І надалі виявляти постій 

ну турботу про оволодіння 
населенням російською мо-
вою..." 

„Забезпечувати підготов-
ку висококваліфікованих 
викладачів..." 

„Поліпшення фахової під 
готовки..." 

„Ширше практикувати 
стажування у вузах..." (ву-
зи — вищі учбові заклади). 

‚‚Підвищення культури 
російської мови". 

„Краще використовувати 
можливості засобів масової 
інформації, розвивати мс-
режу факультативів та гурт-
ків..." 

Вживати заходів для „по-
ліпшення вивчення росіЙсь-

(Закінчення на стор. 4) 

„Жиди також загинули у 
катннському лісі". Автор 
статті, який каже, що він 
навіть був особистим свід-
ком і як лікар по фаху був 
допущений військами НК-
ВД до таборів полонених н 
місті Рівному, які масово 
хворіли і большевики боя-
лися, щоб хвороба не пе-
ретворилася на епідемію 
тифу і не прекинулася на 
совстські війська та цивіль-
нс населення. 

До цього часу жадна жн-
дівська організація, ані по-
одннокі особи з-посеред 
жидівської СПІЛЬНОТИ, ВКЛКі 
чно із згаданим лікарем, не 
підносили цієї справи на 
сторінках преси, бо було 
само зрозумілим, що під 
косою смсрти гітлсрівсь-
ких окупантів гинули також 
жиди, а в деяких місцевос-
тях гинули вони в першу 
чергу. Тепер, коли поляки 
легально, тобто урядово 
визнали, що злочин в Катн-
ню доконали таки совстсь-
кі злочинці, тобто військо 
НКВД з наказу Йосифа Ста 
ліна. Нордон твердить, що 
серед зіндснтифікованих 
ж е р т в було чимало осіб 
жидівської національності! 
і поміщус у згаданій газеті 
навіть розпізнавальну бля-
шку польських вояків і стар 
шин з позначенням „МОЙ" 
і ‚‚КАТ", тобто люданн 
Мойсеевої і католицької 
віри, знайдену серед тнся-
чів трупів відкопаних нім-
цямн і міжнародною комі-
сісю в 1941 році, після за-
хоплсння німецьким вср-
махтом Катиню і темтей-
ших околиць. 

Нордон пише, що пра-
цюючи в медичному персо-
налі Йому вдалося врятува-
та багатьох вояків, крім 
свого приятеля, тіло якого 
він пізніше знайшов на лнс-
ті, позначене числом 394. 

Автор оспорює дві спра-
ви. Він каже, що серед 4,443 
польських вояків і старшин 

(Закінчення на стор. 3) 

У СВІТІ 
П Р Е Д С Т А В Н И К И П О Л І Ц І Ї В Белфасті , Північна 
Ірляндія, повідомили, що військовим спеціялістам з 
великим трудом вдалося відбезпсчити великої сили бомбу, 
залишену і наствалену на час вибуху у маленькому 
автобусі коло військової бази Касдерг, майже на кордоні 
Олстсру і Ірляндської республіки. Військові сапери 
працювали над відбсзпечснням 1,500 фунтової бомби 
повних 12 годин. Кореспонденти повідомляють з Ірляндії, 

' щ о так звана Ірляндська Революційна Армія (ІРА) 
збільшила свої терористичні акції проти британців, 
головно проти стаціонованих в Північній Ірляндії вояків і 
старшин. Тільки за один тиждень вони вбили трьох вояків і 
трьох цивільних осіб. Під час праць відбсзпечування 
бомби поліція зупинила всякий залізнодорожний і 
коловий рух з Белфасту в Дублин. Поліція отримала 
попередження про підкладену бомбу, інакше вона була б 
вибухла. 

ВІДОМИЙ СОВЄТСЬКИЙ Драматург Міхаїл Шатров. 
який неодноразово домагався введення демократичних 
реформ і перегляду багатьох історичних подій країни, не 
був вписаний на список кандидатів на з'їзд народних 
депутатів, який мавби вибрати з-посеред себе третю 
палату депутатів совстського „парляменту". Повідомля-
ючи про це, совстське пресове агентство ТАСС звертає 
увагу, що Шатров і грузинський режисер Роберт Стуруа не 
зібрали, мовляв, відповідної кількости голосів для 
підтримки їхніх кандидатур. Союз театральних діячів 
отримав право висунути 10 кандидатів, але партійна 
явейка так спритно і настирливо працювала, щоб викресли-
ти зі списќа усіх тих, які раніше домагалися демокра-
тизаціі системи. 

У ПОНЕДІЛОК, 13-ГО БЕРЕЗНЯ ц.р., перший секретар 
міського комітету компартії Москви Лев Зайков і його 
найближчі співробітники зустрілись з американськими 
школярами, які перебувають в СССР у програмі обміну 
між середніми школами ЗСА і Совстського Союзу. Під час 
зустрічі 18-річна Нікол Питман із Принстонської се-
редньої школи в Синсиннаті, Огайо, запитала совстсько-
го ‚‚боса" міськкому що він думає про наближення 
відносин між американськими і совстськими молодими 
людьми. „Він мені на це відповів, — заявила Питман, — 
якщо вони полюбили один одного, нехай женяться". 
Виявилось пізніше, що Нікол мала особливу причину для 
поставлення такого запиту. Вона в січні ц.р. запізналась в 
Огайо із 17-річним юнаком з СССР Павлом Львовим і 
вони вирішили після закінчення школи подружитись. 

ДЕЛЕГАТИ МАДЯРСЬКОГО демократичного форуму, 
масової незалежної організації, яка щойно отримала 
право на діяльність в рамках існуючої конституції, 
застановлялися в кінці минулого тижня над проблемою 
майбутнього розвитку незалежних політичних партій в 
Мадярщині. Очевидно, так як в кожному політичному 
русі, існують різниці в поглядах на справу політичної 
діяльности некомуністичних партій. Сміливі делегати 
домагаються повного права, яким користуються пол`тич-
ні партії на Заході, інші, у страху перед майбутніми 
репресіями, дораджують залишити за Комуністичною 
партією провідне місце у керівництві державою. 

Москва. — Члени ком-
партії на низах і в Централь 
ному Комітеті КПСС иоча-
ли. спершу несміливо, а 
тепер чимраз відважніше, 
критикувати сільськогоспо-
дарськнй плян генсрально-
го секретаря ЦК КПСС і 
голови Президії Верховної 
Ради СССР Міхаіла Ґорба-
чока, який бачить незавид-
ннй стан на цьому відтинку, 
а зокрема занепад колек-
тнвноі системи, яку ледве чи 
можна буде вже врятувати. 
- кажуть західні еконОміч-
ні спостерігачі. — у зв'язку з 
утечею молоді із села до 
міста і неохотою народних 
мас працювати за півдармо 
на державу, без великої ко-
ристи для них. 

Плян М. Горбачова, який 
передбачає, щоб Цснтраль-
ний Комітет КПСС перегля-
нув колективну систему гос-
подарювання на селі і поро-
бив редикальні зміни, го-
ловно там, де колгоспи за-
непадають, та взяв до ува-
ги можливість переведенням 
такнхфармнакоопсративнуХ 
систему, викликав в першу 
чергу критику Єґора Ліґа-
чова, члена Політбюра, ко-
лись ‚‚всесильної" особи, 
другої по Горбачову люди-
ни в цій керівній імперсь-
кій системі, а потім вже й 
інших, включно із ксрівни-
камн районів і областей, які 
засиділися на своїх вигід-
ннх і теплих місцях, що 
дають їм усі матеріяльні 
вигоди для розкішного жи-
ття. Вони, очивилно, не дба-
ють. як живе колгоспник і 
яка його користь з праці на 
землі, до речі, на його землі, 
відібраної колись комуно-
, москалями від його, діді в і 
прадідів. 

Є. Лігачов каже, шо, мов-
ляв, колгоспна система по-
требус державної допомо-
гн. а не ліквідації соціяліс-
тнчної колективної системи 
сільськ'ого господарства. 
До його голосу нібито мали 
б прнслуховуватнсь інші 
члени ЦК КПСС. бож він 

відповідає за цю ділянку у 
Політбюро. Акредитовані в 
Москві кореспонденти і за-
хідні політичні та еконо-
мічні спостерігачі передба-
чують однак, що після цьо-
го виступу Лігачова проти 
лляну М. Горбачова погас-
не цілком його політична 
зірка, особливо коли плян 
генерального секретаря ЦК 
КПСС буде відкинений, чи 
відложений на пізніше на 
пленарній сесії ЦК КПСС. 
яка розпочалася в Москві в 
середу, 15-го березня. 

Загально сподіваються. 
що М. Горбачов вже при 
відкритті пленарних нарад. 
у своїй вступній промові. 
постарається декого роз-
торошити, тобто підірвати 
авторитет може навіть са-
мого Є. Лігачова, щоб піз-
нішс легше було покінчити 
із звільненням його з По-
літбюра і з усіх обов'яз-
ків, які він ще досі займає в 
ієрархії керівництва імпс-

`рією. М. Горбачов, який ріс 
на фармі і був серкстарсм 

` відповідальним за сільське 
господарство від 1978 до 
1983 року, знає з особисто-
го досвіду ціну колектив-
ного господарства в СССР 
і його не треба поўчувати, 
як цс зробив в Омську на 
Сибірі Є. Лігачов, виголо-
шуючи там побудовану на 
большевицькій теорії про-
мову про важливість соція-
лістичної колективної систе 
ми на селі'і її втримання. 

Пленарні наради ЦК КП-
СС, присвячені тим разом в 
більшості сільському гос-
подарству. триватимуть 
приблизно тиждень часу. 
Існує можливість ліквідації 
міністерства сільського гос-
подарства, створення систе-
ми вільного вибору госпо-
дарювання, встановлення 
ДОПОМОГИ ДЛЯ молодих під-
приємчивих фармерів, які 
готові збільшити продук-
цію товарів і взагалі під-
нести на виший рівень сіль-
ськогосполарську систему. 

В АМЕРИЦІ 
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА московського Інституту 
ЗСА і Канади Андрей Кокошін, виступив в Палаті 
Репрезентантів ЗСА, зглядно на засіданні Комісіїў справі 
озброєння, розповідаючи членам Комісії про нову 
совєтську воєнну доктрину, якас тепер, мовляв, немає 
більше стратегічно-наступального характеру. Теперішня 
доктрина мас суто оборонний характер, — заявив Кокош-
кін, — і такий характер, на його думку, повинні мати 
доктрини обндвох військових бльоків — Заходу і Сходу, 
тобто Північно-Атлантійського Союзу (НАТО) і Варшав-
ського Пакту. На запитання чому все таки СССР виступає 
проти гтратегічної оборонної ІНІЦІАТИВИ, яка не є наступа-
льною зброєю, совєтський вчений, користуючись фолосо-
фісю західніх лібералів підкреслив, що СОІ ‚‚порушує 
балянс нуклсарного озброєння і становить загрозу для 
виникнення нуклеарної війни в майбутньому". 

ВЖЕ БІЛЬШЕ, ЯК ДЕСЯТЬ років проминуло з того часу, 
коли урядові досліди виказали, що існує велике надужиття 
ліків-наркотиків у старечих домах. Зроблено відповідні 
заходи в цьому напрямку щоби припинити такі навички 
серед обслуги старечих домів. Отже дещо дивним було, 
коли медичні науковці, оборонці пацієнтів, адвокати і 
професори, які спеціялізуються в медичній етиці, заявили, 
що сьогоѓдні ці практики ще дальше продовжуються. 
Науковці твердять, що біля 40 відсотків пацієнтів ў 
кожному старечому домі в ЗСА є наражені на таке 
лікування, де обслуга надуживає ліків-наркотиків для їх 
обезсилсння, щоб краще могти з ними впоратися зокрема 
під кінець тижня, коли є менше обслуги на дижурах. 

У ВАШІНГТОНІ ПЕРЕБУВАЄ НА офіційних відвідинах 
міністер закордонних справ Ізраїля, Моше Аренс, який 
зустрічався коротко з президентом Джорджом Бушом, але 
провів довші розмови з державним секретарем Джеймсом 
Бейкером на тему замирення на Близькому Сході. Згідно з 
чиновниками високого стажу в Державному департаменті, 
Дж. Бейкер вперше подав Ізраїлеві широкий начерк про 
можливості такого замирення, як і конкретну думку 
Вашінгтону про найкращий спосіб розв'язання цього 
ізраїльсько-палестинського конфлікту. Дж. Бейкер запро-
понував двоступневнй підхід до цієї досі напруженої 
ситуації обидвох народів: найперше, та негайно обидві 
сторони повинні щось зробити щоби злагіднити напружен-
ня в Ізраїлі та окупованих територіях і в той же час розпочати 
загальні переговори про „кінцеві зaключeння', для розв'язан-
ня ізраїльських побоювань про безпеку країни, а з другого 
боку, — палестинських стремлінь до свого національного 
самобуття. Той же чиновник підтвердив і те, що державний 
секретар недвозначно заявив М. Арснсові, щоби прем'єр-
міністер Ізраїля Тцак Шамір, коли приїде до ЗСА у перших 
днях квітня, привіз зі собою конкретні пропозиції про 
злагіднення ситуації на окупованих територіях, як і 
загальні думки про „кінцевий статусл західнього побе-
режжя ріки Йордан та смуги Гази. 

ПІСЛЯ ПРИПУЩЕНЬ ЗАСОБАМИ масової інформації 
про те, що губернатор стейту Мвссачусеттс Майкл Дука-
кіс не докінчить свого повного терміну на пості губернато-

Sa, бо віќдривається позиція декана школи правління ім. 
Іжана Кеннеді в Гарвардському університеті, справа 

вирішилася в понеділок, 13-го березня ц.р., коли то на 
посаду декана призначено професора ціє! школи 48-
літнього Роберта Патнама. 

і 
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Проблена Джана Тавера 
Відкинення Сенатом 9-го березня ц. р. 53 

голосами проти 47 президентського кандидата 
на секретаря Департаменту оборони Джана 
Тавера треба розглядати як політичну подію з 
різними аспектами. Те голосування ввійде до 
історії Америки як клясичний приклад традицій-
ного суперництва за примат влади між Білим 
домом і Капітолем. Конституція ЗСА ідеалістич-
на, — вона не передбачила, що політичний світ у 
цій країні викристалізується, як це сталося, і що 
настане суперництво двох головних партій — 
Республіканської і Демократичної. Коли існує 
єдність між президентом ЗСА і обидвома пала-
тами Конгресу, складеними з тієї самої партії, — 
діяння державного апарату проходить гладко. 
Коли ж уже за другої каденції Роналда Реѓбна` 
демократи, що мали більшість у Палаті Репре-
зентантів, здобули більшість також у Сенаті, то 
справи ускладнилися. І вже за Реґена демократи 
у Конгресі намагалися здискредитувати най-
більш популярного Президента: штучно розду-
ли аферу, ‚Іран-контрас" (епілог її тепер розгля-
дається у суді), відкинули Реґенові кандидата 
до Верховного Суду Борќа і на кожній пресовій 
конференції демократичні журналісти ставили 
Реґенові арогантськ і запити . Д ж о р д ж Буш 
виграв вибори, здобувши 40 стейтів з 50-ти, але 
не потягнув зі собою виборів до Конгресу і 
обидві його палати знову опинилися в руках 
демократів. Після негативного для Джана Таве-

: ра голосування лідер республіканськогменшос-
ти в Сенаті Боб Долл заявив справедливо: 
‚‚Програв не Тавер, а Сенат". Це схвилювало 
голову Комісіїў справах оборони демократично-

: го сенатора з Джорджії Сема Нанна, провідника 
опозиції проти Тавера, і він підви щеним голосом 
заявив: „Це не був суд ані не було оскарження". 
Сенатор Долл сказав правду: відкинено Джана 
Тавера не тому, що він любить заглянути в чарку 

; : (президент Буш заявив прилюдно, що він, 
` приятель Тавера з давніх літ, ніколи не бачив 

його підхмеленим), ані не тому, що мав якісь 
романи з жінками, а тому, що був кандидатом 

- республіканського президента Джорджа Буийь 
Це була демонстрація Демократичної партії — з 
пімсти за прогру у минулорічних виборах, щоб 
показати Джорджові Бушеві, республіканцеві, 
свою силу. 

Коли хтось піддасть під сумнів вищенаведе-
не твердження, то треба звернути увагу на такі 
три факти : 1) впродовж шести днів велися 
дебати в Сенаті і ані разу не згадано про фахові 
кваліфікації Джана Тавера, говорилося тільки 
про подробиці з його приватного життя. А Джан 
Тавер, бувши колись сам сенатором, займав те 
становище, що його тепер займає Сем Канн: був 
головою Комісії оборони і заступником голови 
американської місії у Женеві для переговорів з 
СССР про припинення перегонів у зброєнні, 
тобто мав найкращі фахові кваліфікації . 2) 
Проти Тавера голосували всі демократичні 
сенатори, за вийнятком трьох, що погодилися 
голосувати ‚‚за". 3) Демократи у Сенаті відкину-
ли всі три компромісові пропозиції, зголошені 
республіканцями: щоб запросити Тавера і в очі 
сказати йому точка за точкою всі закиди — хай 
він виправдується; щоб дозволити йому бути 
півроку секретарем Департаменту оборони і 
доказати у тому часі, що стримається від усякої 
чарки; щоб порозумітися з Президентом та 
затвердити Тавера на становище дорадника 
Президента у справах Крайової безпеки, а 
теперішнього дорадника, емеритованого гене-
рала Сковкрофта затвердити секретарем Де-
партаменту оборони. Такою поведінкою демок-
рати в Сенаті і Палаті Репрезентантів доказали, 
що тут була партійницька розгра, яка принизила 
Сенат і ввесь Конгрес. І це може вдарити буме-
ранґом по Демократичній партії, бо загальна 
громадська думка в Америці підтримує Джорд-
жа Буша і признає, що не можна робити трудно-

. щі Президентові у доборі членів його уряду. 

Колишній сенатор з Арізони Беррі Ґолд-
вотер наче патріярх Республіканської партії, 
заявив під час тієї драми, що розігравалась у 
Сенаті: „Якби виключати кожного, хто будь-
коли був підхмелений, то цей будинок (Капітопь) 

.був би порожній". Ні при чому чарка, н іпои чому 
жінки, — нещастям Дж. Тавера було, що ўБілому 
Домі засів республіканець, а в Капітолі більшість 
дістали демократи. Сумно, але правдиво. 
Джордж Буш розпочав своє урядування „прос-
тягненням руки" демократичним противникам, 
ствердивши, що він, президент, не репрезентує 
партію, а цілу країну, цілий народ. Простягнена 
рука повисла в повітрі. Але Америка це пережи-

:ве і переживе Джордж Буш, тільки в історії 
-залишиться згадка, що у державній системі ЗСА 
не все в порядку. 

ч 

Тижневик ..Неділя'` і жур 
нал „Огоньок" опублікува-
ли деякі відомості про 
трьох дітей Йосифа Сталі-
на. Його донька Світлана 
Аллілуєва сама розповіла 
світові про свос життя, опуб 
лікувавши спогади. Про 
двох синів. Якова і Василя, 
поширювалося багато різ-
ннх чуток, однак докумен-
тальних фактів ніколи ра-
ніше не оприлюднювали. 

Яків Джугашвілі наро-
дився 1907 року від першої 
дружини, яка захворіла на 
тиф і померла в 1908 році. 
Виховала Якова сестра ма-
тері Олександра Сванідзе. 
Він закінчив інститут інже-
нерів залізничного тран-
спорту та Військову арти-
лерійську академію. Практич 
но у родині Й. Сталіна він 
ніколи не жив. З початком 
Другої світової війни пішов 
на фронт добровольцем. В 
липні 194І року потрапив у 
полон до німців. На допиті 
18-го липня 1941 року Яків 
сказав, шо застрілився б, 
аби не потрапити в полон, 
однак його взяли нспритом-
ннм після бомбардування. 
Німецьке командування про-
понувало йому написати 
листа до батька чи персда-
ти послання через радіо. 
Яків відмовився. Йогозфо-
тографували під час розмо-
вн з німецьким офіцером і 
використали це фото для 
агітаційної листівки, в тск-
сті якої цитували нібито 

Н. Осока 

СОВЄТСЬКА ПРЕСА ПРО СИНІВ 
СТАЛІНА 

написаний Яковом лист до 
Сталіна з запевненнями, що 
в полоні його добре утри-
мують і таке інше. Листівка 
твердила, що Яків добро-
вільно здався в полон і зак-
ликала совєтських вояків 
робити те ж саме. Потім 
Якова намагалися завербу-
вати до німецької розвідки, 
однак знову не мали успіху. 
Таку ж спробу повторили в 
Берліні й після чергової 
відмови розлючений Ґеб-
бельс змінив ‚‚гостевий" 
статус Якова на статус зви-
чайного полоненого. 

Колишній в'язень німець-
ких концтаборів Олексан-
дер Ужинський згадує: „Од-
ного разу він заговорив про 
те, що ніколи не робив нія-
ких заяв для німців і просив, 
якщо йому не доведеться 
більше побачити батьків-
щину, повідомити батька, 
що він не зрадив". 

Смерть Якова описав ко-
лишній в'язень концтабору 
Гаррі Науйоіс „Які'ї Джу-
гашвілі постійно відчував 
безвихідність свого стано-
внща. Він часто впадав у 
депресію, відмовлявся від 
їжі. Особливо тяжко впли-
вали на нього заяви Сталі-
на, шо передавалися по та-
бірному радіо, де він твер-

див: 'Немає військовополо-
нених — с зрадники бать-
ківщини'. Можливо цс й 
штовхнуло його на відчай-
душний крок. Він почав шу-
кати смсрти і скоро знай-
шов її. Увечері 14 квітня 
1943 року Яків відмовився 
зайти до бараку й кинувся у 
'смертну зону'. Патрульний 
вистрелив. С`мерть наступи-
ла відразу. Потім його тіло 
кинули на дротяну загоро-
жу. що була під слсктрич-
ним струмом. „Спроба втс-
чі..." Останки Якова Джу-
гашвілі спалили в кремато-
рії". 

Німецьке командування 
пропонувало Сталінові об-
міняти Якова на фельдмар-
шала Паулюса й очевидно 
сподівалося, що Сталін ра-
но чи пізно погодиться на 
якийсь компроміс задля виз 
волсння сина не зважаючи 
на тс, що першого разу він 
відповів: „Вояка на марша-
ла не міняю". 

Другий син Сталіна — Ва 
силь Джугашвілі народив-
ся 1921 року від другої дру-
жини Надії Аллілуєвої. Піс-
ля загальноосвітньої дсся-
тирічки закінчив летунську 
школу. За твердженнями 
очевидців, був улюбленцем 
батька. 

Зі спогадів учительки спс-
ціяльної школи Л. Уварової 
вимальовується справжній 
портрет сина свого батька. 
Вже в юнацькі роки він був 
таким же підозрілим і жор-
стоким. Василя боялися не 
тільки учні, але й учителі. 
Ніхто з них не мав права 
розповідати, що в їхній 
школі навчається син Ста-
ліна. Вчителі мали право 
викликати Василя до дош-
ки, запитувати, але не віль-
но було ставити йому неза-
довільні оцінки чи робити 
зауваження. Якщо хтось 
потрапляв у немилість до 
Василя, то він уже не затри-
мувався в школі, будь-то 
учень чи вчитель. Постраж-
дала й Л. Уварова. Випад-
ково Василь довідався, що 
вона приносила читати при-
годницькі книжки для Тіму-
ра Фрунзс і Юрія Холмого-
рова, котрі вчилися з ним в 
одній клясі. Директор шко-
ли негайно запропонував їй 
звільнитися з роботи „за 
власним бажанням". Учи-
телям заборонялося всту-
пати в будь-які розмови, а 
тут — обмін книгами!.. 

Юра Холмогоров також 
зник із школи, оскільки йо-
го батька, що був диплома-
том у Парижі, викликали до 
Москви й заарештували. 

Треба сподіватися, що 
хтось із соратників напише 
спогади про те, яким був 
Василь Джугашвілі на своїх 
військових постах. 

У висліді Другої світової 
війни й совстської окупації 
майже цілої української те-
риторії вільна українська 
наука на рідних землях пе-
рестала існувати в незавид-
них умовинах московсько-
совєтської дійсности. Бага-
то наших людей, активних 
у громадсько-політичному, 
економічному й загально-
культурному житті, мусіло 
податися на Захід, щоб 
уникнути жахливого тсро-
ру заслання у далекі конц-
табори й смерти відзлочин-
них рук совєто-сталінсько-
го режиму. В рядах нової 
еміграції найшлося багато 
українських науковців, які, 
подаючися на Захід, мрія-
ли продовжувати свою нау-
кову діяльність в умовах 
академічної свободи та по-
ширювати наукову правду 
про Україну. 

Перші почини цієї діяль-
ностн представників вільної 
української науки виявили-
ся уже в Німеччині зараз 
після закінчення війни в 
умовах таборового життя. 
Уже там почали здійснюва-
тися перші організаційні 
спроби відновлення діяль-
ности Наукового Товарис-
тва ім. Шевченка, що його 
зліквідувала брутал'ьно со-
вєтська влада зараз таки 
після окупації Західньої Ук-
раїни 1939 року. Діячі нашої 
науки з центральних зе-
мель України поклали собі 
завдання відновити діяль-
ність Української Академії 
Наук, зліквідованої черво-' 
ною Москвою на початках 
1930 років, що мала продов-
жувати давні академічні 
традиції УАН з новою чи 
радше змодифікованою наз 
вою — У ВАН (Українська 
Вільна Академія Наук). У 
Римі постав католицький 
Центр української науки, а 

Олександер Домбровський 

ЗА УТРИВАЛЕННЯ ІСТОРІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ 

УВУ перенесло свою діяль-
ність зі захопленої совєта-
ми Праги до Мюнхену, про 
довжуючи свою акадсміч-
но-високошкільну діяль-
ність. Згодом на терені ЗСА 
постало Українське Істо-
ричне Товариство, де зосе-
редилася праця на полі істо-
ричних дослідів та почав 
виходити офіціоз УІТ — 
„Український Історик", на 
сторінках якого появляю-
ться уже 25 років праці й 
взагалі матсріяли історич-
но-українознавчої темати-
ки, які захищають в дусі 
наукового об'єктивізму на-, 
шу історичну правду та де-
маскують фальшивки прсд-
ставників режимової „нау-
ки'̀ , фабрикованої на під-
ставах марксизму-ленініз-
му й совето-російського 
імперіялізму-шовінізму. В 
Канаді постав православ-
ний центр нашої науки 
Крім згаданих постала ще 
ціла низка установ, які сво-
сю діяльністю служать ук-
раїнській науковій правді. 

Від кінця Другої світової 
війни минуло вже понад 40 
років (час майже двох по-
колінь), отже приблизно 
чотири десятиріччя існуван-
ня й діяльности вільної ук-
раїнської науки на нових 
місцях поселень (Америка. 
Канада, Европа Й Австра-
лія), зорганізованої в рам-
ках діяльности наших нау-
кових установ. За той час 
пророблено багато праці на 
науково-дослідному, орга-
нізаційному й видавничому 
полі. Появилися нові томи 
„Записок НТШ", „Анцади 
УВУ", томи „Українського 

Історика" за 25 років його 
існування, Василіянські „За 
писки", „Наукові Записки" 
УВУ, Наукові Збірники, 
нові спроби синтези на полі 
студій над історією, літсра-
турою й культурою україн-
ського творчого життя, 
праці з історії наших Цер-
ков, а в останньому в зв'яз-
ку з Ювілеєм Тисячоліття 
Хрищсння Русн-У країни та 
численні монографії голов-
но з українознавчої темати-
ки. При деяких амсрикан-
ських і канадських універ-
ситетах посѓади центри ук-
раїнознавчих студій, що 
виводить українську науку 
на ширші шляхи світового 
маштабу при умовах затри-
мання принципів науково-
го об'єктивізму стосовно 
української наукової прав-
ди та гідности українського 
науковця. 

Такий шлях единопра-
вильний при паленні мостів 
з проявами наукового гет-
то. Коли в поневоленій Ук-
раїні не можна було розгор-
нути діяльности нашого 
наукового світу, то цей 
обов'язок сповняли рсчни-
ки цієї ж науки на нових 
місцях поселень, творячи 
тут тс, чого „там" не мож-
на було й далі не можна 
робити. Історія української 
науки продовжується у діяс-
порі при нав'язуванні до 
кращих академічних тради-
цій Києва й Львова та ін-
ших центрів наукового жит-
тя з більш сприятливих ча-
сів українського минулого 
Бо навіть у часах в`язнсння 
українського інтелектуаль-
но-літературно-мистсцько-

го Парнасу в тюрмі перед-
революційного „нє било, 
нст і бить не может", а від-
так диявольсько-рафінова-
ної концепції й практики так 
званого „злиття народів" 
жевріла українська науко-
ва думка й воскресав з по-
пелів напівнсбуття невми-
рущий фенікс українського 
генія. А в останніх чоти-
рьох декадах світ вільної 
української науки в діяспо-
рі старався по своїх можли-
востях нехай і „еміграцій-
ноі науки" заповняти білі 
плями української наукової 
думки, перш за все на сто-
рінках модерної українсь-
кої національної історіогра-
фії. 

Надійшов час, щоб, гля-
нувши поза себе на пройдс-
ний шлях наукового життя 
нашої діаспори, накресли-
ти історичну картину цієї 
діяльности й виданням збір-
ника історичних нарисів з 
наукового життя й много-
гранної діяльности пооди-
ноких наших наукових ус-
танов утривалнти таким 
чином мозаїчну картину 
історії вільної української 
науки в діяспорі, як синте-
зу спільних змагань за нашу 
наукову правду для майбут-
ніх поколінь, а перш за все 
для майбутнього історика, 
дослідника українського 
наукового життя у діяспо-
рі. Правда, деякі наші нау-
кові установи мають уже 
більше чи менше оирацьо-
вані й видані історичні нари-
си своєї діяльности, деякі 
мають опубліковані радше 
фрагментарного характе-
ру. Та в даному випадку 
йдеться про тс, щоб в тако-
му нарисі (на приблизно 30-
40 стор. машинопису) був 
зібраний напівенциклопс-
дичннм стилем важливіший 

і Закінчення на crop 3) 

ЗДОРОВ'Я - ВСЬОМУ ГОЛОВА! 
Д-р мед. Роман Осінчук 

Нова метода лікування 
опасистости 

Треба справедливо та з 
деяким співчуттям визнати, 
що надмірно опасисті лю-
ди, а зокрема опасисті жін-
ки середнього віку (40-45 
років життя), не чуються 
добре й свобідно серед сво-
їх знайомих, витончених чи 
худих ровесниць чи прияте-
льок. Зокрема, тут в Амери-
ці, де постійно йде мова в 
товаристві про різні діетич-
ні чи гімнастичні засоби 
відтовщення чи втрату ваги 
та й поправи свого вигляду, 
а головно стану молодої 
жінки. Тому постійною ду-
мкою і журбою таких жінок 
є контроль ваги та втрата 
товщу зокрема в околиці 
живота, послідќів чи стегон 
— себто В ОКОЛИЦІ жіночого 
стану. 

Очевидні) в цьому напря-
мі роблять теж зусилля лі-
карі, зокрема дієтетики, а їх 
не бракує в Америці. Вислі-
дом цього є багато-багато 
різних дієт та 'дієтетичних 
книжок, а при тому немало 
й шарлятанів-нелікарів. І як 
не дивно! З одної сторони в 
Америці є пропаганда най-
кращих середників поживи 
то з другого боку ведеться 
пропаганда проти надміру 
цієї доброї поживи. Тому 
надмірне відживлювгиня 
часто від колиски веде лю-
дину до опасистости, яка 
може бути не менше невигі-
дною, але теж шкідливою 
для людського серця, тиску 
кровн, чи інших хворобо-
вих недомагань у пізнішо-
му віці. Але тут ще треба 
згадати.що є також хоробо-
ві стани опасистости у лю-
дей. І як висловився досить 
дотепно один з визначних 
лікарів-дістетиків, то моло-
дша генерація у ЗСА свого 
часу протестувала проти 
війни, а тепер протестує 
проти дзеркала. 

Тож чого тепер лікарі не 
роблять в тій справі. В ос-
танніх кількох роках лікарі 
винайшли ще одну методу 
відтовщування опасистих 
людей, методу виструнчу-
вання особливо молодших 
жінок та поправи їх загаль-
ного вигляду, а зокрема їх 
жіночого стану (англ. вейст). 
І ця нова метода, хоч не 
американського винаходу, 
бо прийшла тому п'ять ро-
ків із Франції, скоро поши-
рилась по деякім тут удос-
коналенню серед американ-
ських кіл, так лікарських, як 
ще більше серед загальної 
людности, а зокрема серед 
жіноцтва. Ця метода нази-
васться тут „Ліпосакшен" 
себто висмоктування з люд-
ського тіла. Треба згадати, 
що недавно перед тим аме-
риканські лікарі-косметики 
виконували деякі хірургічні 
заходи для усування товщу' 
з лиця, карку, молочних 
залоз, виправлювання змо-
рщок на лиці, але це були 
коштовні, проте дрібні за-
ходи. Ліпосакшен, це мето-
да усування товщу на шир-
шу скалю з різних частин 
тіла: лиця, шиї, грудних 
залоз, живота, а зокрема , 
послідќів, стегон чи литок 
чи загально назвавши TV 

частину тіла жіночим ста-
ном. Ця метода усування 
товщу в 95 відс. прийнялась 
з ентузіязмом у жінок, а 
зокрема в колах артистич-
но-фільмового світу, а в 
останніх роках серед замо-
жнішої верстви американ-
ської людности, бо цих опе-
рашй не хоче оплачувати 
жадна медична асекурація. 
Найкращі операційні вислі-
ди дає ця метода серед жі-
нок середнього віку (40-45 р. 
життя) тому що в них все ще 
збережена в шкірі елястич-
на тканина, яка по усуненні 
товщу позволяє шкірі скор-
читись і таким чином при-
крити всякі порожні місця 
після усунення товщу. В 
старших людей елястичні 
волокна в шкірі заникають і 
шкіра вже не має вигладже-
ного вигляду поверхні шкі-
ри. 

Сама процедура того „лі-
посакшен" себто висисані 
товщу — нескладна, 
вимагає строгої чистоти#чи 
стерильности. По ма; 
кім розтині поверхні щЯсіри 
впроваджується досить 
грубу голку чи радше рурку 
до середини шкіри. Цю рур-
ку сполучується зі ссучою 
машинкою і, маніпулюючи 
цією руркою-сондою ма-
шина всисає то'вщ до стери-
льної комірки. Цим стери-
льним товшем лікарі часто 
виповняють деякі запалі 
місця тіла тієї самої людини 
й таким чином поправля-
ють вигляд шкіри в інших 
місцях та наводять красу 
тіла. Таких операцій сього-
дні в Америці виконується 
200-300,000 річно а кожна 
операція коштує від 1,000 
до 10,000 дол. очевидно 
залежно від кількости дір у 
шкірі, околиці операційно-
го заходу та часу (пів годи-
ни до двох годин). 

Але такі нескладні хоч 
доходові операції створили 
немалі непорозуміння серед 
різних лікарів, яких лікар-
ські товариства й досі не 
вирішили а саме хто, себто 
лікарі якої спеціяльности, 
мають право виконувати ці 
операції. Досі такі операції 
виконують лікарі-хірурги, 
гінекологи, отоляринголо-
ги, дерматологи, а навіть 
загальні лікарі, хоч найбі-
льше претенсій мають до 
виконування згаданих опе-
рацій лікарі пластичної хі-
рургії чи косметики. Не бра-
кус уже й шарлятанів з-поза 
лікарського світу. Для ілю-
страції цих фактів можна 
навести приклад одного лі-
каря д-ра Р. з Тексасу, який 
взявши однотижневий пла-
тний курс у якогось лікаря у 
Ню Орлінс, вернувся до 
Тексасу і протягом одного 
року виконав 218 добре пла-
тних операцій (sic!). Але 
навіть така гейби невинна 
операція може спричинити 
деякі комплікації, а навіть 
вже зареєстровано кілька-
надцять смертних комплі-
кацій. 

Тому заки хтось рішить-
ся на таку операцію нехай 
найперше порадиться свого 
родинного лікаря. 

Роман Борковський 

МАДЯРСЬКА ІНВАЗІЯ 
КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ -
ПРОЛОГ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ 

ВІЙНИ 
(Головна причина Другої світової війни) 

Експансіонізм Гітлера — безпосередня причина війни 

Дві речі мали вплив на імпозантний ріст партії 
Гітлера, що закінчився його приходом до влади. Від 
самого початку своєї ораторської діяльности Гітлер 
висував дві проблеми: нестерпність Всрсальського 
договору і непереможність німецької армії на полі бою, 
якій, мовляв, встромили ніж у плечі масони, ліберали, 
соціялісти і жиди, викликаючи заворушення в Пнтерлянді. 
В дійсності ця легенда фальшива, бо заворушення мали 
місце тоді, коли поразка армії вже була очевидною. 
(До речі, у французькій армії і фльоті були більш серйозні 
заворушення у зв'язку з розчаруванням війною). Тодішній 
військовий і державний провід німецький складався з 
більш розважних людей, ніж Гітлер, і вони не хотіли 
перенесення війни на німецьку територію, не хотіли 
закінчити її (як Гітлер) у Берліні. Коли Німеччина 
вичерпала свої мілітарні та економічні резерви, а сила 
альянтів постійно зростала, німецький провід був змушс-
ний запропонувати перемир'я і закінчення війни. Однак та 
легенда знайшла відгомін головно серед колишніх вояків, 
які початково творили ядро гітлерівської партії та її 
бойової формації СА (штурмабтайлюнген). 

Не було німця, що не бажав би повалення Версальсь-
кого договору, або, як німці казали, диктату. Але коли 
Штреземан старався розібрати версальську будівлю 
цеглина за цеглиною і то за згодою договірних партнерів, 
то Гітлер обіцяв негайну відмову від усіх постанов 
договору, як тільки прийде до влади. Це не була одинока 

обіцянка Гітлера. бо він обіцяв оживити економіку, 
вивести її з кризи, усунути безробіття і привернути 
Німеччині статус домінуючої держави в Європі, а згодом 
— у цілому світі. Це була візія так званого Третього райху, 
яка захоплювала з природи войовничих німців. 

Гітлер дійсно після приходу до влади, в січні 1933 
року, односторонньо виповів важність Версальського 
договору. Але це була формальна дсклярація; на реальне 
скасування деяких мирових постанов ще мусів він 
зачекати, бо не мав потрібної сили. До таких постанов 
належала, між іншим, демілітаризація Надренії(Надрайн-
ської Провінції, 1918-36 р. Лівобережжя й частина 
правобережжя Рейнської провінції були зайняті військами 

н Антанти). Зараз після приходу до влади Гітлер переставив 
німецький промисел на воєнну продукцію і почав явно 
розбудовувати німецьку мілітарну силу. Але перша його 
мілітарна акція, тобто введення німецького війська до 
Надренії. прийшла щойно в !936 році. Черчіль каже, що 
переставлення промислу на воєнну продукцію не дає 
негайного результату. В першому році ця продукція є 
мінімальною, в другому — трохи збільшується, а щойно в 
третьому може дати масовий випуск матсріялу, потрібно-
го до ведення модерної війни. І якраз на третьому році 
Гітлер почав серію доконаних фактів, опертих на мілітар-
ній силі. В дійсності німецька армія в 1936 році не була ще 
готовою до війни і тому генерали відраджували Птлсрові 
впроваджувати вермахт! (Вермахт (нім) — збройні сили 
(сухопутн'а армія, військово-морські і військово-повітряні 
сили) гітлерівської Німеччини). 

Події, шо привели до створення державностн 
Карпатсько! України 

В 1937 році Гітлер поставив домагання, щоб Чехо-
Словаччина зреклася на користь Німеччини Судетського 
краю, заселеного німцями. В тому часі Гітлер видвигав 
етнічний принцип і проголошував, що хоче тільки 
об'єднати всі німецькі землі в одній німецькій державі, не 
бажаючи ані п'яді чужої землі. Свою вимогу він попер 
загрозою війни. Чехо-Словаччина мала оборонний 
договір з Францією, яка на випадок війни повинна була 
поспішити Чехо-Словаччині з допомогою^ Франція не 
бажали війни і коли запахло порохом, п дипломатія 

І заметушилася. Ішлося про те, щоб не допустити до війни, а 

коли б вона таки вибухла, щоб створити сильну протині-
мецьку коаліцію. Франція розраховувала на Великобри-
танію і Совєтський Союз. Відповідь Великобританії була 
позитивна. Натомість переговори з Москвою застрягли на 
мертвій точці, бо ані Польща, ані Румунія не погоджували-
ся перепустити Червону армію через свою територію у 
випадку, коли б вона хотіла поспішити на допомогу Че$о-
Словаччині. Оскільки, на думку західніх держав, без 
Совєтського Союзу коаліція була б не повна, вони рішили 
домогтися за всяку ціну мирної розв'язки судетського 
конфлікту. Тому змушено Чехо-Словаччину до нібито 
компромісу, тобто ‚добровільноЃ віддачі Судетського 
краю німцям. 

Ключову ролю в цьому процесі „апізменту" відоѓрав 
бритійський прем'єр Чемберлен, який на особистій 
зустрічі з Птлером в Берхтесгадені погодився з німецькою 
формулою самовизначення для судетських німців, що на 
практиці означало попертя Птлерової політики анексії 
Судетів. За посередництвом італійського диктатора 
Муссоліні скликано конференцію чотирьох держав до 
Мюнхену, і там 30-го вересня 1938 року рішено віддати 
Птлсрові Судети. 

Рішення Мюнхенської конференції мало згубні 
наслідки для Чехо-Словаччини. Вона мусіла віддати 
частину своєї території разом із розбудованими оборонни-
ми спорудами. Але ще важніший був психологічний шок, 
що його пережив чеський нарід, ошуканий і зраджений 
своїми союзниками. Чехи побачили, що вони, залишені 
самі віч-на-віч з німецькою потугою, відкрили двері до 
дальшої німецької пенетрації, аж до втрати державної 
самостійности включно. 

Після захоплення Судетів, коником, на який сів 
Гітлер, був словацький рух за автономію, а згодом — рух 
за державу. На чехах помстилося те, що вони не додержа-
ли своєї обіцянки надати повну автономію Словаччині, і в 
час, коли Прага опинилася в критичній ситуації, словаки 
висунули в категоричній формі свою вимогу автономії з 
окремим сонмом і урядом. 

Коли на обрії зарисувалась автономія Словаччини, на 
денний порядок прийшла справа українського Закарпаття, 
якому чехи також не Дотримали обіцянки автономії. 

Продовження буде. 



4.49. СВОБОДА, ЧЕТВЕР. 16-го БЕРЕЗНЯ 1989 

Що буде з нашими могилами? 
Заклик Комітету Будови Пам`ятника-Склепіння 

у Везін-Шалеії 

Могили наших борців за державну самостійність в 
оточенні чужих надгробників у Абондані, Франція. 

На таке запитання натрапляємо дедалі частіше в 
приватних розмовах і на сторінках преси. Публічного 
обговорення цієї теми ўникається, бо не тільки у нас, у 
Франції, але і в інших європейських країнах керівні 
громадські кола не подбали про збереження могил бага-
тьох наших небіжчиків, у тому й заслужених політиків, 
мистецьких і громадських діячів, і їхні могили були 
зрівняні з землею. Така доля очікує чимало українських 
могил у різних місцях Франції, бо терміни оплати за 
могили минають, ближчої родини нема, а у висліді — 
могилу й пам'ятник нищать. 

Завдяки наполегливим заходам ініціятивної груми 
українців у Везін-Шалсті, Франція, в одному з перших 
національно-культурних центрів українського життя у 
Франції з 1925 року, збудовано пам`ятник-склепіння для 
збереження тлінних останків і пам'яті наших земляків і 
побратимів, що відійшли у засвіти`, поклавши тверді фун-
даменти під організоване життя української громади у 
Франції. 

Цей перший в Европі український пам'ятник-склспін-
ня стоїть поруч двох українських церков, пам'ятника 
Тарасові Шевченкові і в черзі шістьох десятиліть праці 
нашої громади, що поставила Везін-Шалет в авангард 
нашого національного життя у Франції. 

Шануймо діла наших заслужених політиків, мнстець-
ких і громадських діячів, поклавши їхні мощі в братську 
могилу, зберігаймо пам'ять про них. 

Ініціятивна група завчасу закупила на власні кошти на 
цвинтарі у Везін-Шалсті 12 ќв. м землі під будову. 
Зроблено це тому, що в недалекому майбутньому не 
можна буде взагалі землі купити. У пам'ятнику знайдуть 
вічний сплгій понад 200 осіб. Везін-Шалстськнй цвинтар чи 
не найбільший цвнитар у Франції, на якому сотні українсь-
ких могил. 

' Ше раз звертаємося до наших співгромадян з ближчих 
і дальших околиць Везін-Шалету й Парижу, до всіх 
українців у Франції, а також до українців за океаном і тих, 
що перебували у Франції й залишили тут батьків, родичів 
чи друзів, з проханням підтримати цю акцію національ-
ною солідарністю у її фінальній стадії. 

Таке спільне зусилля українського громадянства у 
Франції і поза її межами буде Гарантією успішного 
здійснення нашої мети, щоб наші земляки, котрі спочи-
вають в околицях Шалсту, Монтаржі, Парижу, Абондану 
знайшли у братській могилі під пам'ятником-склспін-
ням у Везін-Шалеті вічний спокій поруч борців У HP за 
нашу національну самостійність. 

Товариство Бувших Вояків Армії У HP у Франції 
прилучусться до здійснення цього національного обов'яз-
ку. 

Віримо що наш заклик знайде щирий відгомін серед 
української громади у заторкнених родинах й наших 
організацій. 

Всі пожертви будуть потверджені оголошенням у 
пресі. 

За Комітет Будови Пам'ятника-Склепіння у Везін-Шалсті 

Дмитро Ькчинський, голова 

Адреса: Mr. Dimitri Ekczynsky, Paroisse Saint Andre 16. 
Rue Gaston Jaillon. 45120 Vesincs-Chalette. France. 

3a утривапення... 
(Закінчення зі crop. 2) 

фактологічний матсріял з 
історії установи від кінця 
Другої світової війни доте-
пср з узглядненням голов-
них осіб активного персо-
налу, а далі науково-дослід-
ноі, організаційної й видав-
ничої діяльности. Такі зіб-
рані історичні нариси з пот-
рібним науковим апаратом, 
головно бібліографічними 
даними, в одному збірнику 
творили б у ширшому розу-
мінні певного роду енци-
клопедичний посібник до 
історії нашої науки на емі-
грації та влеѓщували б пра-
цю майбутнього дослідни-
ка. А крім того це був би 
проречистий документ су-
часної безпрецедентної у 
нашій історії доби змагань і 

життя за остаточну перемо-
гу української наукової 
правди — живої душі наро-
ду. Ідея видання такого збір 
ника виникла в рядах Нау-
кової Ради при СКВУ попе-
редньої каденції за головст-
ва проф. Любомира Вина-
ра, а автора цих рядків за-
прошено на редактора зга-
даного збірника. Хочемо 
надіятися, що наукові уста-
нови зрозуміють належно 
вагу такого видання, а ком-
петснтні чинники перш за 
все СКВУ, а далі ширші 
кола нашої громади в дія-
спорі дадуть моральну й 
матеріальну допомогу для 
зреалізування задуманого 
діла. 

Святкування Тисячоліття 
Хрищення України 

в Лондоні, Онтаріо 

Загальні збори Кредитівки 
„Самопоміч`' в Дітройті 

Мабуть, нема української 
громади у вільному світі, 
яка не вшанувала б цієї нс-
бувалої річниці, згідно 
своїх можливостей та об-
ставин. Наша преса ще й 
досі повна звітів із цих від-
значень. Бо ж зрозуміло, 
що кожна г р о м а д а рада 
поділитися Своїм досвідом, 
переживаннями та успіхами 
із якнайширшими колами 
земляків та однодумців, які 
влаштовували подібні від-
значення. 

Про відзначення ювілею 
Тисячоліття дуже різнома-
нітними засобами, у неве-
ликому українському осе-
редку в Лондоні, Онтаріо, 
писала вже неодноразово 
наша преса. Залишається 
ще повідомити про голов-
не. найважливіше святку-
вання цього року — праз-
ник Христа Царя,патрона 
місцевої церковці. Цей пра-
зник припадає на останню 
неділю жовтня і завжди 
його відзначувала врочисто 
лондонська парохія. 

Програму святкувань роз 
почато в неділю. З(О-го жовт 
ня Архиерейською Святою 
Літургією, що її відслужив 
Владика Ізидор Борецький 
у сослужснні численних от-
ців-сусідів, між ними і ко-
лишнього пароха Лондону, 
тепер декана Віндзорського 
Деканату о. Є. Галицького 
та декана з недалекого 
Брентфорду о. І. Лещиши-
на. На Літургії були при-
сутні та виголошували дея-
кі її частини теж Єпископ 
Лондонської римо-като-
лицької дісцезії, відомий 
приятель українців. І. Шср-
льок та парох катедри св. 
Петра в Лондоні о. І. О'Дон 
нел. Над входом церкви 
пишався напис про наше 
Тисячоліття, який вигото-
вив М. Фурсвич із синами. 
Він же, як голова лондон-
ської парохіяльної ради, 
вітав у притворі церкви 
гостей-владик хлібом-сіл-
лю разом з головою грома-
ди дочерної церкви Воздви-
жсння Червоного Хреста в 
поблизькому Сент Томас. 
Крім цього вітали їх зво-
рушливо квітами найменші 
парохіяни Катруся Ссрнів-
ка та Андрійко Дячок. 

Учасників святкувань у 
церкві було стільки, що тре-
ба похвалити передбачлн-
вість управи, яка завела 
голосники і поставила про-
візоричний тстрапод теж і в 
церковній залі. І 

Врочисту Богослужбу, 
що під час неї виголосив 
проповідь Владика Ізидор, 
закінчено посвяченням про-
пам'ятної таблиці проекту 
Ірини Дичок, внучки покій-
ного вже колишнього паро-
ха Лондону о. Лютослава 
Куссого. При цій небува-
лій нагоді посвячено теж дві 
нові хоругви, ювілейний 
дарунок відділу Ліги Укра-
їнських Католицьких Жі-
нок та окремий прапор 
Тисячоліття, виконаний по-
мнстецькому руками сестри 
Студитќи Дарії Дубляниці 
із Дандоку. 

Службу Божу відспівав 
прекрасно хор Українських 
Молодіжних Ансамблів з 
Торонто під мистецькою 
управою Василя Кардаша. 
Свого маестра, який не міг 
прибути особисто, заступа-
ли успішно молоді асистен-
ти Марійка Свербивус-Ку-
лик, Дарія Хандон та Ро-
ман Ясінський. На запро-
шення лондонського Комі-
тсту Тисячоліття ансамбль 
прибув у майже повному 
складі, біля 150 осіб, разом 
із оркестрою та дуже милн-
мн й цікавими юними бара-
баншиками й прапоронос-

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

і 
Окружний Комітет Відділів УНСоюзу 

Метрополії Ню Йорќу 
запрошують Вас на 

ЮВІЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ 
з нагоди 

95-річчя Українського Народного Союзу 
який відбудеться 
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цями , в д о в о л я ю ч и с ь ви-
ключно покриттям коштів 
транспорту. Службу Божу 
могла співати,, за браком 
місця в невеличкій церкві, 
лиш частина хору, але зате 
на пополудневому святку-
ванні в місцевому Українсь-
кому Центрі ансамбль ви-
стуиив у своїй повній красі 
та виконав при фортепіяно-
вому супроводі Мирослави 
Колесар і Тамари Вайди 
широку та цікаву окрему 
програму Тисячоліття. Про 
стора, люксусова заля Ук-
раінського Центру була мо-
же навіть дещо замала на 
таку кількість виконавців та 
силу добірних голосів, але 
рівночасно цс й давало ще 
могутніше враження. 

Залю бенкету прикрашу-
вали великі барвиті побіль-
шення світлини церков в 
Україні, над столом були 
такі ж побільшення образів 
княгині Ольги та князя Во-
лоднмира, все виконання за 
старанням голови Українсь 
кого Центру архітекта Ми-
коли Василюка. На сцені 
видніла велика відзнака Ти-
сячоліття його ж роботи і 
він же, як господар цього 
українського приміщення, 
був господарем усіх свят-
кувань. Привітавши гостей-
владик при вході до залі, він 
просив їх на відкриття свя-
точного обіду засвітити дві 
гуцульські „трійці" як сим-
вол світла Христової віри, 
яке осінило нашу землю 
тисяча років тому. Після 
молитви-благословення тра-
пези, що її відмовив о. па-
рох, та старанно підготов-
лсного обіду „в українсь-
кому стилі", М. Василько 
представив гостей за почес-
ннм столом. Там, крім вла-
дик та О'Доннела, засіли 
наші отці-гості включно з 
настоятелем української 
православної церкви Пре-
святої Трійці в Лондоні о. 
протопресв. В. Метулинсь-
кнм та паніматкою. Треба 
замітити, що відносини між 
членами обидвох громад у 
Лондоні справді по-брат-
ньому щирі і в усіх святку-
ваннях брали участь теж і 
численні члени парафії Пре-
святої Трійці. Поряд з ду-
ховснством сиділи за почес-
ним столом теж і голови 
місцевих парохіяльних Рад 
із Лондону за Сент Томас, 
голова Відділу Ліги Украін-
ських Католицьких Жінок 
А. Зварич та голова Відділу 
КУК у Лондоні М. Дутчак 

Вже при відкритті свята 
М. Василько навів уривки із 
писань та промов наших 
дисидентів в Україні з наго-
ди тамтешніх святкувань 
Тисячоліття, а далі промов-
ці підтримували цейсвятко-
вий настрій. Владика Ізи-
дор передав короткий при-
віт та представив Єпископа 
1. Шерльока, який підкрсс-
лив у своїй промові, що 
християнський Захід мас 
повну релігійну свободу, 
одначе підпадає впливові 
модерного матеріялізму. 
тоді як Схід, незважаючи на 
постійні переслідування, 
осягнув повноту християн-
ської віри та теологічної 
думки. 

Голови обидвох церков-
ннх громад, які влаштову-
вали це свято, виголосили 
короткі промови, при чому 
М. Андрейчук звернув біль-
шу увагу на духовне значен-
ня Тайни Хрищення. а М 
Фуревич підійшов до теми 
більше з історичної точки 

Представник Українсько-
го Студентського Ќлюбу 
при університеті Західньо-
го Онтаріо, його ж голова. 
Роман Темнюќ заявив, що 
сучасна українська молодь 
вважає себе повноправними 
спадкоємцями Тисячоліття 
християнсько ї України і 
горда з цього. 

Після бенкету відбувся 
величавий концерт Моло-
діжних ансамблів. В цілому 
святкування випало багато-
людне та залишило врочис-
тнн настрій і гарні спомини 
в усіх присутніх. 

Відзначування Тисячо-
ліття в Лондоні продовжу-
валнся ще й далі. Остап -
ньою заключною імпрезою 
була Свята Літургія в намі-
рсиня беатифікації Слуги 
Божого Митрополита Анд-
рея Шсптицького 15-го 
грудня та доповідь про ньо-
го. 

Л.Щур 

ВСІ УКРАЇНСЬКІ 
діти до 

УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ! 

Загальні збори кредитів-
ки „Самопоміч" відбулися в 
суботу, 18-го лютого. По 
проведенню молитви о. па-
рохом Христофором Вой-
тиною,ЧСВВ, президент 
кредитівки Богдан Андруш-
ків з'ясував основні прин-
ципи фінансової політики, 
якими крсдитівка керується 
у своїй діяльности. її можна 
охопити одним заключсн-
ням: не допустити до втра-
ти ощадностей членів, ста-
ратися про найкращу дохо-
довість від нагромаджених 
активів. Тому крсдитівка 
старається піднести рсзер-
ви, тому також мортгсджо-
ві позички видає тільки до 
висоти 25 відсотків своїх 
активів. Це позички довго-
термінові й у випадку зрос-
ту інфляції — а з тим підви-
щення відсотків, крсдитівці 
могло б грозити те, що ста-
лося сотням банків, які да-
вали довготермінові позич-
ки. Корисні для доходо-
вості кредитівки є коротко-
термінові позички на кон-
сумпційні потреби, які крс-
дитівка уділяє на низькі від-
сотки. 

Володимир Гупалівсь-
кий. як скарбник, подав кон-
крстні цифри, які вказували 
на постійний ріст кредитів-
ки. її активи на кінець 1988 
року виносили 52,400,570 
дол. За звітуючий рік вони 
зросли на 3,929,226 дол. 
Загальна сума прибутків 
виносила 4,288,517 дол., з 
чого виплачено членам в 
формі дивіденди 2,952,575 
дол. 

Голова контрольної ко-
місіі д-р Маріян Юзич під-
крсслнв громадське настав-
лсння керівних органів кре-
дитівкн. На підставі прове-
деннх перевірок, він ствер-
див правильність діловод-
ства кредитівки та висло-
вив признання для Дирек-
ції, управителеві та праців-
никам за успіхи у звітовому 
році. 

Голова номінаційної ко-
місії В. Гупалівський прсд-
ставив зборам трьох канди-
датів до Дирекції на наступ-
ні три роки: інж. Богдана 
Андрушківа, д-ра Олексан-
дра Ссрафина і Ярослава 
Конопаду. Збори вибрали 
їх одноголосно. 

Доказом зацікавлення 
членів загальною господар-
кою кредитівки був ряд за-
пнтів, на які вони одержали 
задовільні відповіді від чле-
нів Дирекції. 

На другий день. 20-го 
лютого, відбувся щорічний 

бенхет кредитівки, який 
зібрав коло 550 членів. По 
короткому привітальному 
слові президента Богдана 
Андрушкова, вечором про-
вадив інж. Ігор Козак. Він 
попросив до слова В. Гупа-
лівського, який вітав членів 
як голова Централі Україн-
ських Кредитових Коопе-
ратив Америки. Він начер-
кнув кількадесятилітню 
історію розвитку украінсь-
кого кооперативного руху в 
Америці , який нині в 

-тридцяти кредитівках зосе-
редив 700 мільйонів доля-
рів наших грошей. Сьогод-
ні Цснтраля мас вже вели-
кий резервовий фонд, зорга 
нізовано забсзпеченеві істі-
тини. так що хоча, до певної 
міри, не всі українські гроші 
попадають у чуже, до нас 
байдуже або і вороже місце. 

Як щирого приятеля ук-
раїнців, кредитівка відзна-
чила на цих зборах конгрес-
мсна В. Брумфільда по-
чесною грамотою за його 
постійну прихильну поста-
ву до українських справ. 
Також відзначено В. Барани 
за його двадцятилітню пра-
цю в кредитівці. По молнт-
ві. яку провів о. Христофор 
Войтнна, ЧСВВ, слідував 
обід, під час котрого упрн-
емнювала час оркестра С. 
Колтика популярними ук-
раїнськими мелодіями. 

В розваговій частині ви-
ступив Зиновій Маринсць. 
відомий рецигатор гуморс-
сок. Він по-акторськн виго-
лошував свій запас веселих 
історій, які звичайно мали 
нсочікуванс закінчення, що 
найбільше бавило публіку. 
Вокальну частину цього 
вечора виповнив виступ спі-
вочої групи ..Дарка і Слав-
ко". Як попередніми рока-
ми. так і цим разом, розва-
г ова частина була вислідом 
старань Ярослава Конопа-
ди. 

На своєму першому засІ-
данні по загальних зборах 
Дирекція розділила функції 
в такий спосіб: д-р Олексан-
дер Ссрафии президент, 
інж. Богдан Андрўійків 
заступник президента, інж. 
Ігор Козак секретар. Во-
лоднмнр Гупалівський 
скарбник. Рома Днгдало, 
Адріян Блюй. Зенон Василь 
кевич, Ярослав Конопада. 
Любомир Лнпецькнй ч.іе 
нн. Голова контрольної ко-
місіі д-р Маріян Юзич, і о-
лова кредитової комісії Во-
лодимир Баран. 

Володимир Баран 

Жиди. 
(Закінчення зі стор. 1) 

було чимало жидів, які є. на 
його думку, .‚забутими ціл-
ковито жертвами злочину", 
і що відкриття катннських 
масових гробів комуно-
большевицького злочину 
дало в руки нацистській 
пропаганді зброю, яку на 
всі лади використовували 
також поляки, які повторя-
ли, що злочин був ділом 
„жидівських большсвиків", 
а тим часом, як виявив фа-
кт, серед жертв були також 
ті, яких чуть-чуть не назва-
ли .‚головними злочннця-
ми" . Ненавість до жидів 
була настільки трагічною, 
що навіть тоді, коли у вар-

шавському гетто вмирали 
заморені люди, у парках і 
скверах Варшави грала му-
зика, в повітрі лунали смі-
хи молоді і спільнота вела, 
здавалось, безтурботне жиі 
тя у страшній дійсності гіт-
лерівського генопиііу" 

Відкриваючи сьогодні цю 
справу. каже Н. Hop дон, 
— ‚.ми хочемо ТІЛЬКИ поѓли 
бити правду і звернути ува-
гу на нацистівську пропа-
ганду про'жидівських боль-
шевиків'. Можливо це допо-
може польській спільноті 
вшанувати також жидівські 
жертви у Ќа тині" 

У Львові. 
(Закінчення зі crop. 1) 

ра, але люди вирвали його 
від напасників. 

Через годину ввесь центр 
від оперного театру до па-
м'ятника Міцкевичові був 
заповнений народом. Тися-
чі народу вигукували: ‚‚Га-
ньба!", виявляли протест 
свавільним діям львівської 
влади. Увечері стало відо-
мо, що понад ЗО людей, 
серед яких переважала мо-
лодь, було відвезено до 
Шевченківського райвідді-
лу міліції. Стільки ж, якщо 
не більше, в Ленінському 
райвідділі міліції. Доклад-
ний список затриманих бу-
дс невдовзі широко відомий 
громадськості. 

Відомо, що міліція тяжко 
побила члена Львівської 
обласної ради УГС Ігоря 
Деркача, який опинився в 
Шевченківському райвідді-
лі міліції. Коли Михайло 
Горинь пішов до Ленінсь-
гого райвідділу міліції за 
своїм 15-річним сином Та-
расом, на нього в дверях 
міліції напало шість міліці-
онерів, заштовхали в маши-
ну і відвезли у невідомому 
напрямку. (Виявляється, 
що вони полювали за бра-
том Михайла — Богданом. 

В ТИБЕТІ, ОКУПОВАНОМУ КИТАЙСЬКИМИ війсь 
ками, немає спокою, — заявив кореспондентам неназва-
ний по імені урядовий речник, який погодився дати 
приватне інтерв'ю двом західнім журналістам. Він заявив, 
що хоч в столиці Тибету Лѓасі ситуація ніби І о поправи-
лась і життя починає повертатися до нормальних форм, 
але там існує вийнятковнй стан, с встановлена полщійна 
година і китайська армія контролюѓ дослівно кожну 
ділянку життя. Китайська телевізія передаючи проі раму з 
Тибету, показала при тому частину правди, а головно 
танки і панцерні автомобілі на вулицях Лѓасі, військовиків 
і міліціонерів, які переважать на вулицях цивільних 
тибетців. Економіка в Тибеті в повній руїні. кажуть 
китайці. 

АГЕНТСТВО АССОШІЄЙТЕД ПРЕСС. іюкликаючнсь 
на німецькі інформації, повідомляє про землстрясення, яке 
навістило частину Німеччини у прикордонній полосі між 
Західньою і Східньою Німеччинами. Епіцентром земле-
трусу, який дорівнював силі 5,5 баллів за скелею Річ ѓера, 
було східньонімсцьке містечко Меркерс. віддалене на 
шість миль від кородну Західньоі Німеччини Жертв в 
людях не було, а фізичні знищення були тільки мінімальні, 
якщо не враховувати запад копальні поташу на перед-
МІСЦЯХ Меркерсў. Трясення землі у менших розмірах було 
завважено також у Франкфурті. Нюрнбергу, декотрих 
частинах Швайцарії і Чехо-Словиччини. 

ПОДЯКА 
Щиро дякуємо Родині 

бл. п. Романа Савчака 
за надіслані пожертви — зложені на нев'янучий вінок 

на виховні цілі УКРАЇНСЬКОГО ЗОЛОТОГО ХРЕСТА, від: 
д-ра Михайла й ОрисІ Савчаків 55 дол., мґр Стефаніі і Рома-
на МІшкевичІв 50 дол., Марусі Попович 25 дол., В. М. Кавќи 

25 дол. і Н. Ш. Розенберґів 20 дол. 
а 

Опечаленій Родині висловлюємо сердечне співчуття 
у їхньому безмежному горю. 

ГОЛОВНА УПРАВА УЗХ 

У глибокому смутку повідомляємо Надбужанців 
і українське громадянство, що 10-го лютого 1989 року 

відійшов у Вічність 

СВ. п . 

ІВАН БАЗАРКО 
член і касир ЦК Об'єднання Надбужанців. кол. просвітян-
ський організатор, Адміністративний Директор УККА, Про-

зидент СКВУ, визначний громадський І політичний діяч. 
а 

Засмученій ВШ. Родині Покійного висловлюємо наше 
глибоке співчуття. 

Центральний Комітет і Редколегія 
„Об'єднання Надбужанців`` 

П'ЯТДЕСЯТ ЛІТ ТОМУ В ОБОРОНІ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ 
ТА її СТОЛИЦІ ХУСТУ 

віддав своє життя 18-літнІй вістун Карпатської Січі, 
мій Єдиний і Незаступимий БРАТ 

сл. п. 

АНДРІЙ КЎРИЛЕЦЬ 
За спокій його Душі буде відправлена 

БОГОСЛУЖБА 
30-го березня 1989 р. о год. 8-ій ранку 

в каплиці церкви св. Володимира 
в Матаван, Н. Дж. 

МАРІЯ ХРАПЛИВА — сестра 
В Його пам'ять складаю 100 допярів на цілі 

Українського Вільного Університету. 

а побачивши, що то не`Бог-
дан, відпустили Михайла 
додому). Вячеслав Чорно-
віл, який разом з дружиною 
Атсною пішов з 'ясувати 
причину затримання сина 
Тараса був затриманий, 
але невдовзі його теж 
відпустили. Серед затрима-
них: Бойчук, Паньків. Цим-
бал, Тимків, Дсмчук, Чий. 
Богомол, Попов, Чекальсь-
кий, Білиќ та баг`ато інших. 

Заборона мітингу у Льво-
ві ! 2-го березня, протинрав-
ні дії правоохоронних орга-
нів, масове побиття і бсзпід-
ставнс затримання великої 
кількости людей стало кай-
кращою аг'ітацією проти 
антидемократичних вибо-
рів. Немас сумніву, що піо І 
ля 12-го березня зросте кіль- І 
кість членів і симпатиків 
Української Гельсінќської 
Спілки. А тим часом загони і 
міліції продовжують охо-
роняти площі Львова, особ-
ливо ретельно ОХОРОНЯЮЧИ 
в'їзд у собор св. Юра, щоб 
не дати можливости наро-
дові виявити протест вірно-
му служителеві влади, Мит-
рополитові РПЦ Никодн-
мові. 

Ділимося сумною вісткою, 
що дня 7-го березня 1989 р. на 73-му році життя 

відійшов від нас у Вічність 
наш Найдорожчий 

МУЖ І БАТЬКО 

бл. п. 

Володимир Марчук 
ПАНАХИДА була відправлена в четвер. 9-го березня ц. р. 

о год. 7-ій веч. в похоронному заведенні Muzyka при 5776 
West Lawrence St., Chicago, ill 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися в п ятницю. 10-го бе-
резнп 1989 р. о год 10-ій ранку в українській католицькій 
церкві св. йосифа, а відтак Тлінні Останки спочили на цвин-
тарі св. Миколая в Chicago. Ill 

У глибокому смутку: 
дружина — МАРҐАРЕТА (МАРІЯ) 
дочка - ХРИСТИНА 

Український Конгресовий Комітет Америки 
В ідд іл для Нюарку- Ірв інґтону й околиц і 

Ділимося сумною вісткою з членством, приятелями, 
знайомими та українською громадою, 

що в п'ятницю, 10-го березня 1989 року, відійшов у Вічність 
містоголова нашого Відділу та активний член багатьох 

українських організацій І товариств 

сл. п. мґр 
ЛЮБОМИР ПЄХ 

ПОХОРОННІ ОБРЯДИ відбулися 13 І 14 березня 1989 р. 
в похоронному заведенні Литвин І Литвин в Юніон, Н. Дж. та 
в українській католицькій церкві св. Івана Хрестителя в Ню-
арку. Н. Дж. 

Тіло Покійного спочило на українському православно-
му цвинтарі в Бавнд Бруку, Н. Дж. на ділянці колишніх воя-
ків ЎПА. 

в 
Дружині та усій Родині Покійного висловлюємо наше 

нвйщиріше співчуття. 
УПРАВА ВІДДІЛУ і 



С В О Б О Д А , ЧЕТВЕР. 16-го БЕРЕЗНЯ 1989 4.49. 

Уряд... 
(Закінчення зі стор. 1) 

кої мови — випробуваного 
іасобу міжнаціонального 
спілкування". 

Такі заходи, як виходить 
^ тексту постанови, мають 
.. шбсзпечнтн гармонійний 
розвиток украінсько-росій-
ськоі двомовности". 

Звертає на себе уваіл не-
вдоволення партії, що 
‚.трапляється нерішучість 
по відношенню до екстрс-
містів", які втягують до своїх 
груп членів партії, ‚.а партій 
ні орг`анізації не дають та-
кнм фактам належної ОЦІН-
ки". 

Редакціям газет, журна-
лів, радіо і гелсбачсння вка-
зано, т о вони ‚‚не завжди 
відстоюють принципову по 
ШЦІЮ", публікуючи „непро-
лумані матеріали", ‚.слабо 
висвічують взасмозбагачсн 
ня національних культур'`. 

ЦК закликає давати 
рішучу ..відсіч намаганням 
ПОЛІТИЧНИХ екстремістів на-
ціоналістнчного гатунку на-
в'язатн трудящим точку зо-

4; 

ру, яка йде урозріз з інтср-
націоналістською ідсоло-
гією" та активізувати проти 
дію „підривним акціям за-
рубіжних українських бур-
жуазно-націона:іістнчних, 
сіоністських та клернкаль-
них центрів, які спскулю-
ють на проблемах націо-
нальних відносин". .‚Спн-
раючись на авторитет иар-
тійннх організацій, носили 
ти протидію спробам спря-
мувати національні почут-

у націоналістичне рус-
ло... Давати рішучу відсіч 
намаганням антигромадсь-
кнх та націоналістичних 
елементів дискредитувати 
наші інтернаціоналістські 
завоювання". 

В тексті постанови ЦК 
КПУ виразно проглядає 
намагання Центрального 
Комітету партії випробу-
ваними методами демагогії 
виготовити собі захисний 
щит на будь-який випадок і 
водночас залишити стан 
національного виховання 
незмінним. 

Під патронатом 
СВІТОВОГО КОНГРЕСУ ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ 
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На руки українських американських ветеранів зложено 
проклямаЦію 22-го січня; сидить: Т. Дунасенко, стоять 
(зліва): ІІ`. Бреіа. д-р Д. Воднарчук іпроф. д-р В. Лучків. 

Кожна українська грома-
ла у вільному світі мас 
гурток людей, а більші гро-
мадн мають навіть комітс-
тн, зложені іі иредставни-
ків місцевих організацій, 
для святкування наших на-
ціональннх свят. В ПОВІТІ 
Рокленд українська гро.ма-
да с відносно малою і тому 
ця праця, чи радше коорди-
нація святкувань припала 
на 19-ту Станицю Українсь-
ко-Амернканськнх Встсра-
нів на чолі з Тарасом Дуса-
ненком. Цього року УАВс-
геранам допомагав 16-ин 
Відділ Українського На-
родного Союзу в Спрінг 
Веллі, Н. Й.( Василь Лучків, 
секретар). 

В неділю. 22-го січня ц.р., 
піднесено український пра-
пор рядом із амсрнкансь-
ким над будовою повігово-
го уряду. В місцевій у країн-
ській католицькій церкві 
свв. Петра і Павла о. парох 
Джанатан Морс відправив 
Богослужсння в намірі ук-
раїнського народу та Паиа-
хиду за поляглнх борців за 
волю України. 

Відразу після Богослу-
жсння українська громада 
повіту Ракленд зібралась в 

уряду u 
і 7і-шу гідно відмітити л-шу річ-

ницю IV-ro Універсалу 
річницю незалежної Украї-
ни. Тут відмітимо, що вже 
від років повітова -легісля-
тура віддає нам, українській 
громаді, на наші святкуван-
ня свою залю, в якій під час 
тижня засідає. Для людини, 
що бере перший раз участь 
в наших святкуваннях це 
може здаватись досить ці-
кавнм; навіть не знімається 
прізвищ членів деѓ іслятури 
із столів, і цс нагадўе парля-
мент під час нарад. 

При почесному столі за-
сілн: конгресмен Бенджа-
мін Ґілман, Джозеф Гол-
ланд. члснстейтовоїлеґісля 
тури, Френк Форнаріо. про-
відннк мсншостн в повіто-
вій лсгіслятупі, Кеннет Грі-
бсц, головний прокуратор 
повіту Ракленд, Джейн Лл-
тісрі, тимчасова секретарка 
повіту Ракленд. о. Дж. 
Морс, парох української 
католицької парафії в 
Спрінг Веллі, д-р Дмитро 
Боднарчук, фінансовий се-
кретар 16-го Відділу УНСо-
юзу, Иосиф Брега від Кра-
йової Команди Українсь-

ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ 
у щоденнику ‚‚Свобода" та у "Ukrainian Weekly" 
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2 дні перед появою чиспа 
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1 інч через одну шпальту — 
за академії, посмертні згадки, розшуки, подяки $10 00 

І 

1 інч через одну шпальту — 
за приватні концерти, бизнесові оголошення (забави фестини. 
пікніки, бенкети, банки, продаж домів і т д ) $20 00 

Огопошвння на чергове, недшьне видання, мусить вппинути до Адміністрації' 
до ПОНЕДІЛКА 

Телефонічно оголошень НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ, тільки КЛЕПСИДРИ 
Посвідки заплачених рахунків за огопошвння висипаємо ттьки на спеціяпьне 

прохання 

ко-Американськнх Встсра-
нів. Тарас Дусаненко, ко-
мандант І9-ої Станиці УА-
Ветераніву Спрінґ Веллі, Н. 
Й.. та д-р В. Лучків, який 
провадив святкуваннями. 
Від американського вете-
ранського світу брали участь: 
Мілтон Стайнберг відстей-
гового управління ветсра-
нів. Мері Мур від повітово-
го управління ветеранів, 
Дейвнд Осман від иовітово-
го Координаційн'ого комі` 
тету ветеранських організа-
цій, а Ернст Иомрой засту-
пав ветеранів морської пі-
хоти. 

Святкування відкрив д-р 
В. Лучків та попросив о. 
Морса щоби провів молнт-
ву. Після американського 
національного гимну слово 
мав конгресмен Б. Ґілман, 
один із найближчих наших 
приятелів у Вашінґтоні Він 
коротко зупинився над зна-
ченням дня незалежности 
та 22-им січня. Він заявив, 
що помнмо перебудови та 
гласностн, український на-
рід дальше терпить ярмо 
червоного сатрапа. А хрис-
тняни навіть не мають де 
молитися, бо безбожний 
уряд дальше не дозволяє 
відкрити церкви. Він під-
креслнв, що ми не можемо 
забути 22-ге січня 1918 ром 
аж доки Україна знова не 
стане самостійною, від ні-
кого- не залежною, держа-
вою". 

Найбільше розчарування 
приніс ;іля нас Дж. Гол-
ланд, який заявив, що хоч 
обидві палати стейтової 
асамблеї одноголосно зая-
вилися і цього року за вже 
традиційною проклямацією 
з нагоди святкувань 22-го 
січня, губернатор стсйту 
Ню Йорќ Маріо Кво.мо від-
мовпвся підписати т. зв. 
екзекутивну проклямацію. 
мовляв, ‚‚щоби не образити 
росіян". Це дивно, бо в ми-
нулих роках він такі прок-
лямаціі підписував без 
будь-яких застережень. Це 
здається перший раз в істо-
рії Губернатор будь-якого 
стсйту відмовився ПІДПИ-
сати проклямацію 22-го січ-
ня щоби ‚.не образити ро-
сіян'`. 

Головну промову в уќ 
раїнській мові виголосив 
д-р Д. Боднарчук, а промо-
ву в англійській мові виго-
лоснв проф. л-р В. Лучків 
Обидва доповідачі підкрес-
лилн вагу Акту 22-го січня 
ѓа звернули увагу присутніх 
на сучасні події на україн-
ських землях. Підкреслили, 
що в дійсності на Україні 
нічого не змінилося, україп-
ськнй нарід в ярмі, церкви 
заборонено відкривати, свя 
шсннки відправляють скрн-
то від ворога, а КГБ ‚‚воює" 
як і раніше. 

Молитвою та українсь-
ким національним гимном 
закінчено наші святкування 
71-ої річниці незалежностн 
України. 

в.г.л. 

Вступайте 
в члени УНС 

Л. Ґой переобрана головою 
Окружної управи СУЛ в Ню Йорќу 

Н . Й . ( Х . Н . ) . - В неділю, 
5-го березня , відбувся Ок 
ружний з'їзд СУА з участю 
71 членќи. З'їздом проводи-
ла Іванна Ганксвич (119-ий 
Вцщіл) і секретарювала Ми 
хайлнна Баран (1-ий Від-
дьт). Голова Леся Ґой по-
просила до президії голову 
СУА Марію Савчак. 

З надзвичайно добре ви-
готовленнх звітів уступаю-
чої управи можна було дові-
датися. яку велику працю у 
всіх ділянках проробило 15 
Відділів Округи. Підкресле-
но численну участь членок 
СУА у всіх святкуваннях 
1000-ліття. Відділи мали 
дуже цікаві вечори, як, на-
приклад, висвітлення про-
зірок київських рукописів з 
поясненнями проф. Дарії 
Марќусь. У різних Відділах 
доповідали. Уляна Любо-
вич, Надія Світлична, Раїса 
Руденко. Стсфанія Гнатен-
ко, Мирослав Кузьма, о. 
Гаюќ, 1. Левадний, о. Фи-
лнп. д-р Олег Сохан та член 
ки Відділів. Виховна ділян-
ка: три Відділи — 30,83 і 89 
провадять світлички з 
участю 24 дітей. 30-ий Від-
діл виготовив магнетофон-
ну стрічку для підготовн 
дітей до першого Св. При-
часгя. 64-ий Відділ влашту-
вав виставку молоді з тема-
тикою 1000-ліття хрнсти-
янства в Україні, яка прой-
шла з великим успіхом. 

Суспільна опіка — це ді-
дянка. якій присвячується 
велику увагу висилаючи 
пачки, збираючи на меднч-
ну допомогу, помагаючи 
потребуючим і старшим. 
На суспільну опіку ВІДДІЛИ 
видали у звітовому році 
монад 11 тисяч дол. Стнпен-
дії. які висилають членќи та 
спонзори з громадянства, 
дійшли в Окрузі до суми 
30.465 дол., в тому 15 тисяч 
вплатили В. Я. Сливоцькі. 

Про працю Відділів ін-
формують пресові рсфе-
ренткн у ‚‚Свободі", ‚‚Амс-
риці". ‚‚Українському Тиж-
невику", ‚‚Сівачеві" та .‚На-
шому Життю", а також у 
місцевій американській прс-
сі. 

Для здобуття фондів Від-
ділн організовують базарі 
та беруть участь у фестнва-
лях. Допомога Українсько-
му Музеєві — цс велике 
завдання Відділів СУА. 
Три Відділи: 64,72 і 119 є 
фундаторами, І. 82, 83, 89 і 
113 є меценатами Музею. У 
1988 р. Відділи зложили на 
Музей 11,235 дол. Окремі 
членќи Відділів чергують, а 
також помагають у різних 
працях. 

Голова Леся Ґой звітува-
ла про спільні імпрези Від-
ділів Округи, а саме: зустріч 
з Оленою і Йоснфом Терс-
лями, доповідь проф. Дарії 
Марќусь про київські руко-
писи, ілюстровану чудовн-
ми прозіркамн, засвічення 
Ялинки, яку у 1988 р. при-
свячено 1000-літтю, та весе-
ле „матіне" закінчило звіто-
внй рік. 

Відділи розпродали льо-
терійні книжечки на „Наше 
Життя`` на 3,400 дол. і 
уфундували телевізор на ту 
ціль. Відділи мають 100-
відсоткову передплату „На-
шого Життя" та жертвують 
на пресовий фонд. Заступ-
ниці голови Н. Савчук і О. 
Літепло і голова репре-
зентували Округу назовні, а 
голова входила до Метро-
політального Комітету 
1000-ліття. Голова щиро 
подякувала головам Від-
ділів І членам управи за 
співпрацю. Після полудсн-
ку голова СУА Марія Сав-
чак дала велике признання 
Окрузі Ню Йорќу як псрс-
довій в організації. Зазначи-
ла, що дискусія над звітами 
була цікава і потрібна, бо 
дала деякі напрямні для 
поліпшення праці. Підкре-
слила активну участь Окру-
ги у святкуваннях 1000-літ-
тя, зокрема 64 Відділу, який 
провів 12 показів історич-
них одягів в Америці з цієї 
нагоди. 

Інформуючи про працю 
СУА, зазначила, що великим 
досягненням була участь 
СУА у відзначенні 100-ліття 
Міжнародної Ради Жінок, в 

НЕГАЙНО П О Т Р І Б Н О 

ПРАЦІВНИКА-ЛОМЩИКА 
і ТЕХНІКА 

до висвітлювання фільмів (camera-man) 
Радо навчимо Побажанр знання англійської і української 
мов Ппатня залежна від досвіду. Добрі убезпечення, включ-

но з Major Medical. Дзвонити: 

Svoboda, Adm. — (201) 434-0237 

якому СУА відіграв актив-
ну ролю. До досягнень на-
лежнть теж рішення V 
СКВУ, що СУА увійшов до 
секретаріяту СКВУ з раме-
ни СФУЖО. 

На терені ЗСА до Крайо-
воі Ради Жінок як заступни-
ця голови обрана д-р М. 
Хомяк, а д о Екзекутивн 
увійшла Ірена Куровнцька, 
яка є вже відомою в коміте-
ті гостинности на терені 
Об'єднаних Націй. „Репре-
зентація — це вікно у світ, 
— сказала голова. — Вона 
дуже важлива, але і дуже 
коштовна". Вона звсрнула-
ся до голів Відділів, щоб 
виказали зрозуміння для 
цієї справи і матеріально 
допомогли. Треба добре 
попрацювати над збільшен-
ням членства, що є для ор-
ганізації конечністю. 

Далі голова повідомила, 
що наступна Конвенція 
СУА відбудеться у 1990 
році в Дітройті. Порушила 
справу мови у зв'язку з про-
голошенням СКВУ року 
української мови, але Кон-
венція СУА в 1987 р. ви 
несла резолюцію у справі 
плекання мови, одначе ре-
золюція не вистачає — мо-
ву треба плекати і затрима-
ти. „Український Музей — 
це дитина СУА", — прига-
дала голова і членство му-
сить підтримувати його по-
чини. Марія Савчак подяку-
вала Окрузі за підтримку і 
гостинність при нарадах 
Головної Управи і поба-
жала успіхів у дальшій 
праці. 

На пропозицію нсміна-
ційної комісії під голову-
ванням Лідії Магун вибра-
но управу в складі: Леся Гой 
— голова, заступниці — 
Надія Савчук і Ольга Лі-
тепло, Ольга Руденська — 
протоколярна секретарка. 
Євгенія Івашків — коре-
спонденційна секретарка, 
Анна Рак — скарбничка. 
Референтќи: організацій-
на — Олександра Крум-
шин, культосвітня — Сте-
фанія Косович, виховна — 
Іванна Мачай, пресова — 
Христя Навроцька.суспіль-
ної опіки — Віра Кушнір, 
стипендій — Рома ІІІуган, 
зв'язків Марія Касіян, і.м-
презова Параскевія Сусь, 
музею — Люба Фірчук, го-
сподарські — Ольга Кузь-
мнн — Анна Натина. Хо-
рунжі: Анна Куснірчук і 
Наталія Валько. Ре^жрент-
ка домівки — Мирося Ма-
линяк, скарбничка до.мів-
ки — Наталія Дума. Конт-
рольна комісія — голова 
Лідія Закревська, члени: 
Стефанія Савчув, Іванна 
Клим, Надія Попельі Гали-
на Оберишин. Комісія ух-
вал під проводом Ірени 
Мокрівської намітила кіль-
ка точок: приєднування но-
вих членок, проект зміни 
звітних листків, фінансову 
підтримку „Нашого Жит-
тя" і Українського Музею, 
збільшення опіки над стар-
шими членќами, включен-
ня з громадою у відзначен-
ня 175-ліття від народжен-
ня Тараса Шевченка як теж 
з'єднання з краєм у плекан-
ні та затримуванні рідної 
мови. 

Переобрана голова Леся 
Ґой подякувала за довір'я 
до неї і просила про дальшу 
співпрацю. На тому закри-
ла Окружний з'їзд молит-
вою. 

Володимир Барагура 
МЕЧ і КНИГА 
Історичні оповідання 

для молоді. 
Ілюстрації П. Андрусма 

І М. Михаловича 
Ціна 7 00 дол. з портом 

Мешканців стейту Ню Джерзі зобо-
в язує 6% стейтового попятку. 

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

ІВАН ДАНЛО, член УНС, 
Відд. 22-го Г-ва тмДобра Воля'` 
в Чикаго, Ілл. помер 22-го 
грудня 1988 року на 87-му році 
життя. Нар. 1902 року в Кана-
ді. Членом УНС став 1939 
року. Залишив у смутку дру-
жїліу Гелел (Коцур), синів Івя-
ня ВоЛТсра І̀ Степана, семеро 
в;і) ків, трьох правнуків І одио-
го брата в Вінніпегу, Канада. 
Похорон відбувся в Таскон, 
Арізоня. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Гелен Б. Олек, секр. 

ЙОСИФ ПАЦУРА, член УНС 
Відд. 200-го Т-вя „Вьтьна Ук-
раїна" в Озон Парку, Н.И., 
помер 13-го січня 1989 року на 
64-му році життя. Нар. 1-го 
жовтня 1924 року в селі Яхто-
рів, Україна. Членом УНС 
став 1984 року. Залишив у 
смутку дружину Павлнну і 
трьох синів Миколу з дружи-
ною Анною .Марією, Стефаня 
з дружиною та Михайла; чоти-
рьох внуків, маму в Україні, 
двоюрідних братів Володнми-
ра та Олексу, тітоЧного брата 
Володимира та тіточну сестру 
Надію в Америці. Похорон 
відбувся 17-го січня 1989 року 
на цвинтарі Св. Михаіла в 
Озон Парку, Н.Й. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Іван Пригода, секр. 

ЯРОСЛАВ ХАВАНСЬКИЙ, 
член УНС ВІдд. 233-го Т-ва 
„Молодечий Ќлюб" в Лорейн, 
Огайо помер 27-го жовтня 
1988 року на 76-му році життя. 
Нар. в Бучачі, Зах. Україна. 
Членом УНС став 1952 року. 
Залишив у смутку дружину 
Анну, дочку Влодзю Ві.щі, сн-
нів Зенона, Дарка, Свгена і 
Ярему та 9-ро внуків і сестру 
Галину Павелншин на ўкраїні. 
Похорон відбувся 29-го жовт-
ня 1988 року ня цвинтарі Каль-
варія в Лорейні, Огайо. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Тетяна Сілецька, секр. 

д-р"михАЙло ЛОЃАЗА" 
член УНС Відд. 39-го Т-ва 
„Українська Січ" в Сиракю-
зах, Н.Й. помер 11-го січня 
1989 року на 84-му році життя. 
Народився в селі Підпечарн, 
біля Станиславова, Зах. У краі-
на. Членом УНС став 1952 
року. Залишив у смутку дру-
жину Марію і велику родину в 
Америці і в Україні. Похорон 
відбувся 14-го січня 1989 року 
ня цвинтарі Св. Андрія в С. 
Ба вид Бруку, Н.Дж. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Управа 

ОЛЕКСАНДРА ЛУЦВ, член 
УНС Відд. 184-гоТ-ва.‚Верхо-
вина" в Ню Йорќу ' Й.поме-
рла 1-го січня 198. р. на 89-му 
році життя. Няр. в 1900 році в 
селі Кінське, повіт Березів, 
Зах. Україна. Похорон відбув-
ся в січні 1989 року ня цвинтарі 
Св. Духа в Гемптонбурзі, Н.Й. 

Вічна їй Пам'ять! 

Богдан Ластовсцькмй, секр. 

РОЗА КРУШЕЛЬНИЦЬКА, 
член УНС Відд. 94-го їм. М. 
Шашкевича в Гемтремку, 
Миш. померла 5-го грудня 
1988 року на 87-му році життя. 
Нар. 1901 року в ЗарваннцІ, 
Зах. Україна. Членом УНС 
стала 1923 року. Залишила у 
смутку дочку Мері Гант. По-
хорон відбувся на цвинтарі 
Мт. Олівет в Дітройті, Миш. 

Вічна їй Пам'ять! 

Роман Татарський, секр. 

РАССЕЛ Р. ГАРКІНС, член 
УНС Відд. 38-го ім. Св. Мико-
лая в Обнрні, Н.Й. помер 27-го 
січня 1989 року на 65-му році 
житѓтя. Нар. 25-го квітня 1924 
року в Снракюзах, Н.Й. Чле-
ном УНС став 1954року.Зали-
шив у смутку дружину Гелен, 
сннів Тому і Рассела і дочок 
Льорі Крилатўе і III ер он Ѓа єн. 
Похорон відбувся 30-го січня 
1989 року на цвинтарі св. Йоси-
фа в Обнрні, Н.Й. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Едвард М. Гузиляк, секр. 

УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

So. Bound Brook 
Monument Co. 

45 Mountain Avenue. Warren. N.J 07060 

PAICA ХЕЙЛИК. впасник 

(201) 647 7221 m (201) 647-3492 

ПРИИНАСКЮ ЗАМОВЛЕННЯ 
І СТАВИМО ПАМЯТНИКИ. МАВЗОПЕ! 

СТАТЎІ З РІЗНИХ ГРАНІТІВ МАРМОРіВ 
! БРОНЗИ НА ПРАВОСЛАВНОМУ 

ЦВИНТАРІ СВ АНДРІЯ 
В С 6АВНД 6 РУН У Н ДЖ 

ТА ІНШИХ ЦВИНТАРЯХ В ЗСА 

МИХАЙЛО БУЛА, член УНС 
Відд. 471-го ім. ген. Т. Чупрни-
ки в Монѓреалі, Канада помер 
31-го січня 1989 року ия 65-му 
році життя. Няр. 1923 року в 
Козовій, Україна. Залишив у 
смутку дружину Анну і двох 
синів Романа і Евѓена та бага-
то земляків та приятелів. По" 
хорон відбувся 4-го лютого 
1989 року на цвинтарі Ќот де 
Неж, у ќр'. секція в Моктреалі, 
Кве. Канада. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Б. Явірннцька, секр. 

СТЕПАН СКОЛОЗДРА, член 
УНС Відд. 59-го Т-ва „Украіи-
ська Січ" в Брнджпорті, Конн. 
помер 21-го січня 1989 року на 
67-му році життя. Нар. 1921 

?оку в селі Розводів - Жидачів, 
ах. Україна. Членом УНС 

етав 1971 року. Залишив у 
смутку дружину Марію, двох 
синів С ѓеф а на і Романа і дочку 
Ольгу Твіллінгер, чотирьох 
внуків, дві сестри на Україні та 
дальшу родину. Похорон від-
бувся 24-го січня 1989 року ня 
цвинтарі Лейкв'ю в Брнджпор-
ті, Кони. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Тарас Сливінськнй, секр. 

ВАСИЛЬ КОСТИЌ, член 
УНС Відд. 86-го Т-ва УСК в 
Ню Йорќу, помер 19-го грудня 
1988 року ня 65-му році життя. 
Нар. 1923 року в Большівцах, 
Зах. Україна. Членом УНС 
став 1982 року. Залишв у 
смутку кузинќу Ірену Залуць-
ку з П ріднею я Америці та блн-
жчу і дальшу родину в Україні. 
Похорон відбувся 24-го груд-
ня 1988 р. на православному 
цвинтарі св. Андрія в Бавнд 
Бруку, Н.Дж. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Іван Ссрант, секр. 

НІНА КУРИЛО, член УНС 
Відд. 487-го Т-ва „Дніпро" в 

. Ст. Пол, Міни, померла 12-го 
листопада 1988 року на 75-му 
році життя. Нар. 1914 року в 
Юзівці. Донбас — Україна. 
Членом УНС стала 1954 року. 
Залишила у смутку дочку Лідў 
С̀ імс і внуків. Похорон вілбуп-
ся 16-го листопада 1988 року 
на цвинтарі Лейкв'ю Гарденс 
у Вихіта, Кензас. 

Вічна їй Пам'ять! 

М. Денисюк, секр. 

3jg^ СДДВДђ 
26 First Avenue 

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

НА ВЕЛИКОДНІ CBFTA. npe-
красні карточки. писанки, ќє` 
раміка та інші свят, дарунки. 

HELP WANTED 

OFFICE 
CLEANERS 

Мірі New York City bmd cleaning firm has 
temporary positions available for eiperienc-
ed portersXmatrons (male-(emale) SOME 
KNOWLEDGE OF ENGLISH LANGUAGE IS RE 
QUIRED 

Call Ms Thomas between 10 a m - 12 noon 
Of 2-4 p m at 

(212) 255-4000 

ROYAL 
PRUDENTIAL 
INDUSTRIES 

Equal Opportunity Emptoyef M.'f 

ass—— -^^ 
#ЌЃЧИЌЛІ. DIRECTORS# 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

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

NEW YORK і ОКОЛИЦАХ 

ЛЎІС НАЙҐРО є . директор 
Родина ДМИТРИЌ 

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

(212) 674-2568 

Richard H. Burnadz 

УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

FUNERAL HOME 
371 Lakeview Avenue 

CLIFTON. N.J 
Phone (201) 772 1880 

funfrat Director 
Chapels available throughout 

the Metropolitan Area 


