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Д-р Петро Стерчо переобраний 
головою Відділу УККА 

у Філядельфії 
Філядельфія. Па (1. С. 

тсл.) - Тут в неділю, 17-го 
травня, в домі „Тризуба", 
відбулися загальні збори 
місцевого Відділу УККА. 
Приявних було 277 осіб та 
77 уповноважених предс
тавників товариств і органі
зацій, шо дало разом 354 
голосуючих учасників збо
рів. Після майже одного– 
дннної оживленої дискусії 
перед прийняттям порядку 
нарад, який прнявні прий
няли великою більшістю 
голосів, коло 90 осіб вийш
ло зі залі. 

Після цього збори прохо
дили спокійно та ділово. 
Головою Відділу УККА 

Проф. д-р Петро Стерчо 
переобрано проф. д-ра Пет
ра Стерча. 

Зборами проводила пре
зидія, яку очолював проф. 
д-р Богдан Гнатюк. 

Готується урочисте 
відкриття бібліотеки ОУКО 

Вінніпег, Канада (ОУКО) 
- Відкриття бібліотеки 
Осередку Української Куль
тури й Освіти відбудеться в 
неділю, 24-го травня, о год. 
3:30 по полудні, при 184 
Александер вул. схід. 

Бібліотека Осередку, зас
нована 1944 року, як один із 
відділів Осередку Українсь
кої Культури й Освіти, -
одна з найкращих українсь
ких бібліотек в Північній 
Америці. Зберігаються в ній 
матеріяли з цілого світу 
українською мовою та на 
українські теми англійсь
кою й іншими мовами. 

В бібліотеці приблизно 
30,000 томів книжок, 3,000 
томів журналів та альмана
хів (приблизно 1,300 заго
ловків, із цього 60 отриму– 
f̀T-.v̀a `."" / j і -приблизно 
270 заголовків газет (при
близно 35 отримується те
пер). Особливу вартість ма
ють журнали й газета, дру
ковані в Україні, в інших 
країнах Европи й у Північ
ній Америці перед і під час 
обох світових війн. 

Матсрічл покриває всі 
галузі знання: загально-до
відкові книжки (енциклопе
дії, бібліографії), філосо

фію, релігію, соціологію 
(особливо українців у Ка
наді та української емігра
ції), мову, природничі нау
ки, технологію, мистецтво, 
музику, літературу, істо
рію, географію, археоло
гію. 

Багато дарованих при
ватних збірок-бібліотек 
збагатило бібліотеку Осе
редку, наприклад, сл. п. 
полк. Є. Коновальця, О. 
Кошиця, П. Зварича, Ю. 
Лісового, Т. Павличенка, 
П. Куця, о. Б. Бачинсько– 
го, Головної управи УНО 
та інші. Бібліотека дуже 
радо приймає даровані при
ватні бібліотеки й книжки 
за прпереднім домовлен– 
ням. 

В осібній колекції рідкіс
них КНИГ містс-.iw? цпші 
унікати українського мину
лого, наприклад, „Номока
нон" (1624 p.), „Євангеліє 
Києво-Печерського манас– 
тиря" (1658 p.), „Ірмолой" 
(1723 р.) та „Енеїда" Івана 
Котляревського (1808 p.). 

Бібліотекою можуть ко
ристуватися всі, але позича
ти книжки, згідно правил, 
можуть тільки члени Осе
редку УКО. 

Відбудуться відбиванкові 
першості УСЦАК 

Нюарк, Н.Дж. - Уже в 
ваступну суботу, 23-го трав
ня ц.р.. тут в залі Техніч
ного Інституту відбудуться 
24-ті з черги відбиванкові 
першості Української Спо– 
ртової Централі Америки і 
Канади, господарем яких в 
цьому році є УСВТ „Чорно
морська Січ". Згідно з прог
рамою дня, змагання роз– 
пічнуться в суботу вранці о 
год. 8:30 і проходитимуть на 
протязі цілого дня аж до 5-
ої години по полудні, коли 
закінчаться фіналами в гру
пах жіночій і чоловічій. 

По закінченні фінальних 
ігор усі учасники переїдуть 
до Рамада Інн в Іст Гановер 
при шляху 10, де в 8:30 год. 
вечора відбудеться спільна 
вечеря, у часі якої провід 
турніру і представники Ук
раїнського Народного Со
юзу вручать переможцям 
Трофеї і збірним — золоті 
медалі, шо їх уфундував 
УНСоюзу. 

Після бенкету о год. 10-їй 
вечора розпічнеться забава 
призвухах оркестри „Роса", 
в якій за окремим вступом 
зможе взяти участь місце
ва молодь, і ті гості, що не 
зможуть набути квитки на 
вечерю. 

У самому турнірі зголо– 
сили свою участь найкращі 
українські відбиванкові 
дружини з ЗСА і Канади, 
між якими слід відмітити: 
СТ „Україна" Торонто; 
Пласт, Торонто; УАСТ 
„Леви" Чікаго; УСО „Три
зуб" Філядельфія, і сильну 
дружину „Ч. Січ", — всі в 
групі чоловіків. В останніх 
двох першенствах УСЦАК 
на зміну звання першунів 
здобули: в 1979 році „Ч. 
Січ" і в 1980 році „Леви". 

Між жіночими дружина
ми змагатимуться такі дру

жини, як: СТ „Україна", 
Торонто; УАСТ „Леви^Чі– 
каго (дві дружини) і мину
лорічні першунки УСЦАК– 
УСВТ „Ч. Січ". Крім згада
них, в чоловічій групі висту
патимуть теж: Пласт, Боф– 
фало і „Сокіл", Сиракюзи, в 
жіночій - дружина УСО 
„Тризуб? Філядельфія. Бі
льшість учасників цієї вели
кої спортової імпрези при
буде до Рамада Інн в Іст 
Гановері вже в п'ятницю 
увечорі, де вони будуть 
перебувати на протязі цьо
го довгого „вікенду". 

ВІДКЛИКАНО З'ЇЗД 

Нюарк, Н. Дж. - Управа 
Земляцтва „Перемищина" 
повідомляє колишніх жите
лів Персмиської Землі та 
колишніх учениць і учнів 
українських шкіл у Пере
мишлі, що з причин,від 
Управи незалежних-ЗТзд на 
Союзівці в днях 6-7 червня 
ц. р. не відбудеться. Управа 
Земляцтва поробить необ
хідні заходи, щоб З'їзд від
бувся осінню ц. р. 

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ 
ОДЕРЖАВ ДОТАЦІЮ 

. Ню Йорк, Н. Й. - Фун
дація Клерка Стерлінга вже 
вдруге признала дотацію, 
цим разом в сумі 5,830 на 

піддержку Українському 
Музеєві, зокрема на виго
товлення прозірок, інформа
тивних матеріялів і на поси
лення членської кампанії. В 

1979 році ця сама фундація 
пожертвувала 8,000 дол. на 
Український Музей. Тоді і 
тепер дотації одержано зав
дяки заходам д-ра Софії 
Сивак, члена Управи Му
зею. 

ПОСЛАННЯ 
ПРО СВЯЩЕНИЧІПОКЛИКАННЯ 

В УКРАЇНСЬКІЙ ЦЕРКВІ 

Дорогі в Христі Браття і Сестри! 
Прощаючись із своїми учнями перед Вознесен– 

ням, наш Господь ще раз пригадав їм, яке велике і 
широке є їхнє завдання, до якого Він їх покликав: „І 
будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та 
Самарії й аж до Краю землі" (Діян, 1,8). Христос 
приніс цілому людству науку-свідчення про Отця, в 
Христі ми побачили Отця-Бого, Його славу, ми 
побачили, якими ми люди повинні бути нашою 
гідністю і досконалістю, Він приніс нам своїм 
словом, своїм життям і смертю з воскресенням 
поворот до Отця і життя вічне. Щоб все те передати 
всім людям по всій землі, Христос вибрав дванад
цять Апостолів, які мали перед світом про те 
свідчити, тобто проповідувати Христові слова, 
говорити про його життя і Його спасенне діло для 
нас. Своїми вчинками, життям і словами Апостоли 
були такими як був Христос післаний Отцем, 
слухаючи Його слів: „Тож будьте, як Отець Ваш 
небесний досконалий" (Мат. 5,48) і „Як мене послав 
Отець, так я посилаю вас" (їв. 20, 21). 

Апостоли своє свідчення передали своїм наслід– 
никам єпископам і їхнім співробітникам - священи
кам і в той спосіб Христове слово, сам Христос, живе 
у своїй Церкві по сьогоднішній день. Священичий чин 
злучений у підпорядкованому смислі єпископському– 
апостольському, має на мсті саме те Христове 
свідчення і воно відбувається із допомогою навчан– 
ня-проповідуаання, освячування Христовими Таїн
ствами, зокрема повторенням Його Безкровної 
Жертви-Голготи і ведення душ до Отця. 

Велике це і святе діло бути Христовим свідком, 
учнем і священиком. Працею священиків Христос 
веде людство і народи до спасення, живе в світі як 
світло для світу, провадить людство і народи по 
історичних дорогах одним певним шляхом. Та сам 
Христос сказав, що люди часто більше люблять 
темряву чим світло (їв. З, 19) і йдуть своїми дорога
ми. В таких часах історії, звичайно, буває брак 
священиків, бо ті, яких Христос кличе до своєї праці, 
відмовляються, або подобається їм більше життя в 
світі, життя для марнот світу, чим життя для інших 
для свого народу, для Христа і блаженної вічности. 
Ми це звемо словом — „брак священичих покликань, 
а сам Христос із журбою казав: „Жнива великі, та 
робітників мало" (Мт. 9,38). 

На жаль, такий час і такий брак священичих 
покликань ми як нарід переживаємо. Колись, коли 
наш нарід переживав лихоліття, занепад, темноту, 
неволю, Бог посилав нам багато священиків, між 
ними ревних, святих і мертвенних і вони рятували 
наш нарід, підносили його духово, кріпили його, 
разом з ним роблячи панщину і кріпаччину, приноси
ли йому освіту і ми вставали і наново розвивалися. 
Сьогодні подібне щось переживаємо тут на поселен
нях і в Україні. Потрібно нам священиків, потрібно 
нам Христових свідків, потрібно духовних провідни
ків для молоді, яку здобуває собі світ різними 
способами і не багато є між ними таких, що могли б 
сказати словами нашого мислителя Сковороди -
„світ мене ловив, але не зловив". 

Наш Священний Синод українських єпископів 
рішив в цьому році і на майбутнє скріпити і пожвави
ти нашу акцію молитов і праці для збереження і 
збільшення духовних покликань серед нашої молоді. 
В тій цілі окрема Синодальна Комісія, яка складаєть
ся із єпископів і священиків уклала відповідний плян 
дії і нам треба піти за їхніми вказівками та збільшити 
наші молитви і старання, щоб на нашій українській 
ниві Христос покликав якнайбільше робітників для 
своєї жатви.^зку свідому і обдуману акцію треба 
провести по наших родинах, парафіях, громадах, 
організаціях, братствах, єпархіях і екзархатах. 

Молоді люди думають, чим їм бути в своїм 
народі, мріють про своє майбутнє. Часто вони стоять 
на роздоріжжі і не можуть рішитись. Серед своїх 
вагань і сумнівів не бачать вони Христа, якому 
служити — значить служити свому народові, душам, 
потребуючим. Це таки найшляхетніша служба, але 
нам треба про те молодим душам говорити, їм 
Христа і Його вічне слово правди показати, відкрити. 
Робім це з усією наполегливістю і ревністю, щоб ми 
за кілька років не остались без священиків, бо цс був 
би страшний знак нашого занепаду і небезпеки 
духовної руїни. 

Кінчиться шкільний рік і багато молодих душ 
стоїть із своїми сумнівами, що їм вибрати, чим 
ступити в життя, для чого жити і працювати. 
Поставмо перед ними Божественну Особу нашого 
Спасителя і Господаря і скажім тим молодим душам 
словами Марти: „Прийшов Учитель і тебе кличе" (їв. 
11,28). 

Наш Господь - милосердний і благий бачить 
наші потреби і вислухає наших молитов та поблагос
ловить нашу працю над збільшенням священичих 
покликань у нашім народі. 

„Господи, Господи, призри с небесе і внжд, і 
посіти віноград сей і соверши ї, єгоже насади десниця 
твоя, Господи, буди рука твоя на сина чоловіческа, 
єгоже укріпил єси себі". 

Благословення Господнє на Вас! 

t Йосиф 
Патріярх і Кардинал 

Дано в Римі 
В Святий і Великий Четвер 
10/23 квітня 1981 Р.Б. 
При патріяршому соборі Св. Софії 

ПАПА ПОЧАВ ВСТАВАТИ З ЛІЖКА 
Рим, Італія. - Медичні 

бюлетені та інформації лі
карів, які піклуються Па
пою Іваном Павлом II по
дають, що його стан значно 
покращав, але ще не можна 
виключити небезпеки ін
фекції в очеревній ямі. Папа 
почав вставати з ліжка і 
сидів в кріслі короткий час. 

В неділю Пала відчитав 
коротке звернення до па
ломників, яких було понад 
15,000 на площі св. Петра 
перед базилікою св. Петра. 
Звернення передав Папа в 
італійській мові міцним і 
виразним голосом, що вик
ликало чимале зворушення 
серед слухачів. В неділю він 
також вперше відслужив 
Службу Божу в асисті двох 
священиків. В часі переда
вання звернення й благос
ловення голос Папи двічі 
неначе заломився, що мог
ло бути зі зворушення, або з 
ослаблення. В понеділок 
Папа відзначив день своїх 
61-их народин. 

Вміжчасі слідчі італійські 
органи при допомозі туре
цьких емісарів переводять 
допити турецького терорис
та Мегмета Алі Адже, од
наче без особливого успі
ху. Аджа відповідає вираз
но на різні несуттєві, або 
маловажні питання, але ко
ли доходить до таких пи
тань, які можуть послужи
ти ключем для вияснення 
важливих таємниць, він від– 

ВИКОНАНИЙ ЗАМАХ на життя Папи Івана Павла II 
знову поновив в З'єднаних Стейтах Америки широку 
дискусію на тему тероризму в світі і загрозу для Америки 
Постає питання: чи зможуть числені терористичні органі
зації, зокрема ворожі до політики ЗСА, перенести свою 
діяльність на американський континент і розвинути свою 
злочинну роботу. Голова відділу боротьби з тероризмом в 
Державному департаменті, Ентоні Клейтон, признається, 
що зможуть, хоч їхня діяльність в ЗСА буде дуже трудною 
під теперішню пору, коли Уряд Роналда Регена є рішений 
поборювати всякими доступними йому засобами форм\ 
тероризму, про що вже раніше говорив державний 
секретар Александер Гейг. Клетон при тому заявив, шо 
його відділ у спілці з Федеральним Бюром Інвестиганіи 
робитимуть все можливе, щоб не допустити до повного 
вияву тероризму на території ЗСА. 

мовчується. Наприклад на 
запит, звідки він мав фонди 
на покриття високих видат
ків у своїх подорожах по 
Европі, він відповів, що, 
виїжджаючи з Туреччини, 
він мав біля 10,000 долярів 
зі собою. Але на запит звід
ки він їх отримав, він ка
тегорично відмовився від
повідати. Він далі вперто 
обстоюює, що не мав нія
ких спільників у виконанні 
атентату на Папу, ані не 
отримав від нікого доручен
ня зробити це. Дотепер 
стверджено, що він мав тіс
не пов'язання з турецькими 
правими терористичними 
колами. Чи те пов'язання 
було дійсне ще також в часі 
виконання атентату на Па
пу, - дотепер не ствердже
но. 

Европейська преса почи
нає висловлювати критичні 
завваги під адресою різних 
національних поліцій і їх 
інтернаціонльних установ, 
як Інтерполь, які впродовж 
майже трьох років не на
трапили на сліди атентатчи– 
ка, хоч він подорожував по 
різних країнах Европи, пе
ребував в різних ресортах, 
готелях тощо, а команда 
турецької поліції не лише 
вислала його опис і осторо
гу про нього до різних по
ліцій, але й просила їх до
помогти арештувати його, 
подаючи нераз міста, де він 
мав перебувати. 

У світі 
ВБИВСТВО ТРЬОХ американських монахинь у Ель 
Сальвадорі та загрожене положення шести інших (чотири 
священики-монахи й дві монахині) змусили їх повернути
ся до ЗСА. Вони прибули до головної кватири Ордену 
Мерикнол в Оссенінг, Н. Й. Тут вони перебуватимуть до 
диспозиції керівництва свого ордену. З їхнім поворотомм з 
Ель Сальвадору виникло питання, чи вони зможуть знов 
поїхати туди. Архиспископ Ель Сальвадору повідомив, 
що він радий їхньому поворотові, але ці місіонери 
вимагають гарантії від уряду, щоб уряд їх підтримував та 
щоб у часі їхнього повторного перебування в Ель 
Сальвадорі вони були безпечні. Чи їм сальвадорський уряд 
таку гарантію дасть, невідомо. Але ледве чи така гарантія 
направду забезпечувала б їм безпечне перебування й 
можливості праці тут. Дотепер ці місіонери працювали в 
шпиталях, школах, притулках для дітей і осередках опіки 
над убогими. 

СПРАВА СТОСУВАННЯ ТОРТУР державними чинни
ками знову виникла в Ірані. Крім різних джерел, які 
інформують про ці справи, президент Ірану Абольгассан 
Баиі-Садр потвердив публічно, що в Ірані знову арешту
ють безпідставно, місяцями тримають у тюрмі без доказів 
та піддають тортурам арештованих. Присуди виносять 
ІСЛАМСЬКІ суди, складені з мулл, які зчаста не мають ніякої, 
або дуже мало правничої освіти, й через те не в силі 
притримуватися обов'язуючої процедури. Вони натомість 
тільки керуються приписами Корану й інших підставових 
ІСЛАМСЬКИХ писань. Через те, як подають іранські й чужі 
джерела, підсудним не забезпечується можливостей 
оборони, не допускається їхніх свідків тощо. Врешті решт 
оборонці мають підтримувати становище суду і прокура
тури, а не вести оборону підсудного. З огляду на те деякі 
підсудні взагалі відкидають оборонців, а боряться самі, бо 
тоді мають більші можливості боронитися. Під тиском 
цих фактів аятолла Хомейні покликав комісію, яка мала ці 
факти провірити. Ця комісія ствердила, що причини до 
хвилювання немає, бо тортури в Ірані застосовуються 
рідко. 

ПОЛОЖЕННЯ В ПРОВІНЦІЇ КОСОВО сербської феде
ративної республіки в Югославії ще далі неустабілізоване. 
Урядові чинники ще й далі тримають залогами узбросні 
частини з інших районів держави, щоб не бути заскочени– 
ми на випадок якихсь несподіваних виступів населення та 
переводять слідство для виявлення причин недавніх 
розрухів, в яких дев'ять осіб було вбитих, а понад 50 
ранених. У висліді слідства влада звільнила цілий ряд 
керівників на різних постах як на університеті так і в 
студентських гуртожитках в Прістіні, столиці провінції, а 
так само в Обілічі, де студенти також пробували організу
вати демонстрації, одначе поліція не допустила до того. 
Декілька тижнів після розрухів студенти в Прістіні знов 
виявили своє невдоволення, одначе цим разом до розрухів 
не дійшло. Всетаки основна проблема, а саме проблема 
повних прав альбанського населення Югославії, що 
нараховує коло півтора мільйона душ і живе компактною 
масою в Косово далі проявляє себе й вимагає якоїсь 
основної розв'язки від центральної влади в Београді. 

РОЗБУДОВА ЯПОНСЬКИХ атомових слектрівень посу
вається вперед, але урядові приходиться цілий час 
поборювати різні форми виступу населення проти них. 
Японці нарід трудолюбивий, завзятий і коли щось їх не 
переконує, вони активно виступають проти цього. Коли 
частина населення була проти нового великого летовища 
під Токіо, то спротив тієї частини населення був такий 
міцний, що треба було довгого часу й багато заходів, щоб 
його подолати. Є небезпека, що подібне може трапитися з 
деякими будовами атомових електрівень. Тим більше, що 
японські соціялісти з партійних міркувань прилучилися до 
того спротиву й використовують його для своїх партійних 
цілей. Японські урядові чинники намагаються зробити все 
можливе, щоб злагіднити незадоволення населення з 
приводу недавнього протікання радіоактивного матеріялу 
в атомовій електрівні в Тсуруга. Дирекція тієї електрівнІ не 
лише допустила до того протікання, але, виявивши його 
затаювала. За це тепер мусів уступити президент тієї 
компанії, покарано також цілий ряд діячів і загарантовано, 
що на майбутнє таке не повториться. 

ПОБИЛИ БАТЬКА 
ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА 

позитора Володимира Іва– 
сюка. 

Приїхавши до Львова, 
батько Івасюка хотів відві
дати могилу сина. На Ли– 
чаківському цвинтарі пере
стріли його невідомі „хуліга
ни" і побили до тієї 
міри, що він ще й досі пе
ребуває у лічниці. Вони зло
мили йому руху-і побили 
голову тяжхим предметом. 

Париж, Франція. - Тиж
невик „Українське Слово", 
який появляється в Парижі, 
надрукував у числі з 10-го 
травня ц.р. коротеньку, але 

зате дуже багатомовну ін
формацію базовану на віст
ках з Укоаїни, що невідомі 

„злочинці" побили у Львові 
батька замордованого ком– 

Зростає напруження 
на Близькому Сході 

Бейрут, Ливан. - Пере
сування збройних відділів 
різних сил на терені Ливану 
та артилерійські дуелі на 
різних його теренах харак
теризують теперішній стан. 
Уряд Ізраїля одноголосно 
рішив відсунути ще на 
якийсь час знищення сирій– 
ських ракет на терені Лива
ну, очікуючи мирного пола
годження цієї справи. Араб
ські країни далі висловлю
ють свою безумовну під
тримку Сирії. 

В Бейруті ліві елементи 
почали обстріл християнсь
ких дільниць і позицій хрис
тиянської міліції при помо
чі 122-міліметрових гар
мат, які вони отримали з 
Лівії. Обстріл християн у 
Бейруті в останніх днях 
перевищує всі дотеперішні, 
з чого поінформовані кола 
роблять висновки, що ліві і 
іслямські елементи отрима
ли великі підкріплення. 
Числа вбитих і ранених уже 
не можна подати, зате цілі 
дільниці поволі вилюдню
ються й населення шукає 
спокійніших. Один з євро
пейських купців, який уже 
понод.30 років перебуває в 
Ливані сказав: „Після 30-
річного перебування в тій 
країні мушу вам сказати, 
що тутешні мешканці і їхні 
збройні відділи не потребу
ють ніякої військової допо

моги; їм треба прислати 
одну дивізію психіятрів". 

Другим районом скон
центрованого артилерійсь
кого обстрілу є південний 
Ливан, де християнська мі
ліція під командуванням 
майора Саада Гаддада об
стрілює терени положені на 
північ. 

Філіп Габіб, висланник 
президента Роналда Регена 
для посередництва в мирній 
полагоді загостреного кон
флікту поміж Ізраїлем і Си– 
рією й надалі продовжас 
свої заходи. Його заходи 
включають також Савой
ську Арабію, куди він літав 
уже двічі. Висліди його поїз
док до Савдійської Арабії 
дотепер неслідні. 

Московська преса розпо
чала нову серію атак проти 
ЗСА й Ізраїля, закидаючи 
їм, що вони шантажують 
Сирію. Московська „Прав
да представляє сирійськг 
збройні заходи, як „обо
ронні міри". „Правда" вия
вила, чому вона підтримує 
Сирію й наштовхує її на 
дальші агресивні кроки, пи
шучи, що власне Сирія 
останнім ..чвсо,м^лтала го
ловним бастіоном усіх тих 
арабських сил, які протис
тавляться договорові в 
Кемп Дейвиді та сепарат
ному египетсько-ізраїльсь– 
кому мирові" 

В Америці 
ПРЕЗИДЕНТ РОНАЛД РЕҐЕН відбув свою першу, після 
виконаного на нього атентату. подорож до Індіяни, де він в 
університеті Нотр Дам виголосив перед 1,977-ма студента
ми і 9.000 запрошеними гостями цієї римо-католицької 
виховної інституції довшу промову. І хоч Президент не 
заторкував у своїй промові головних справ міжнародної 
політики, як загально сподівалися політичні спостерігачі і 
кореспонденти, а радше поділився з присутніми своїми 
спогадами з часів накручування фільму в університеті з 
його участю у головній ролі, преса й інші засоби масової 
інформації присвятили цій події максимальну увагу, бо це 
була перша подорож президента Регена поза Вашінґтон 
після стрілів у столиці і цього, як заявив один з кореспон
дентів. ..неприємного дня Америки" випадку. Крім того 
Президент накреслив декілька оптимістичних образів май
бутнього Америки, кажучи, що „роки перед нами можуть 
перетворитися у роки загального економічного і політич
ного піднесення і закріплення справи миру". Президент 
недвозначно підкреслив, що Захід відкине комуністичні 
ідеї і відпише комунізм, як „ексцентричний феномен" в 
історії людства. Поза університетом відбулась політична 
демонстрація деяких студентських груп, які протестували 
проти політики уряду ЗСА у відношенні до Ель Сальвадо
ру і Нікарагуа. 

КОЛИШНІЙ ПРЕЗИДЕНТ Джіммі Картер не погоджусть 
ся з політикою теперішнього Уряду у відношенні до прав 
людини. Виступаючи в Ню Йорку перед Радою рабінів, він 
заявив, що не можна міряти двома мірками права людини, 
якщо вони порушуються будь-якою державою. Картер 
звернув також увагу, що зміцнення мілітарної сили 
З'єднаних Стейтів Америки не є добрим кроком до 
обопільного роззброєння і зменшення страгегічної нукле– 
арноі зброї країнами ЗСА і Совєтського Союзу. 

ЧЕРГОВА ПОСУХА цього літа у східних стейтах ЗСА с 
менш правдоподібна , бо стейти, у зв'язку з останніми, в 
деякому випадку інтенсивними опадами, запаслись 
питною водою і резервувари в деяких стейтах наповни
лись на ЇО, а то Й 90 відсотків вмістимости. Очевидно, 
кажуть знавці, треба ще більше опадів, щоб усі стейти 
могли знести поголошене раніше раціонування води. 
Метрополітальний Ню Йорк вже майже виходить з довгої 
кризи після останніх зливних дощів, які заповнили 
резервуари до 80 відсотків вмістимости. 

СЕКРЕТАР ДЕПАРТАМЕНТУ СКАРБУ в Адміністра
ції президента Роналда Регена, Доналд Рігсн. перебуває 
тепер в Савдівській Арабії і бере там участь в нарадах 
метою яких є устіянити економічну співпрацю ЗСА і Сав– 
дійськоі Арабії. Ріген плянує переконати лідерів Савдійсь
кої Арабії, що економічна програма президента 
Регена була конечною в теперішній ситуації. Очевидно, 
речник Уряду ЗСА конферуватиме з арабми про доставку 
нафти та порушить цілий ряд інших проблем тісно 
пов'язаних з економікою. Крім Савдійської Арабії Ріген 
відвідає ще Кувейт й іннші країни. 

В НЮ ЙОРКУ вневдовзі відбудеться незвичайний, але 
потрясаючий своїм змістом судовий процес. Суд має 
розглянути злочин 9 і 7-літнього хлопців, яких обвинува
чують в тому, що вони втопили у нюйоркській затоці двох 
чотирилітніх дітей. Поліційні чинники інформують, що 
)лочинці-діти будуть суджені на підставі кримінального 
кодексу діточих злочинців. Поліція тому відмовилась від 
заподання прізвищ дітей-злочинців і не виявила обставин 
злочину. 
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Турбота Москви -
загроза для світу 

зЧа перший погляд — цс внутрішня суперечність, 
бож в інтересі вільного світу є якнайбільші турботи 
Москви. Проте державний секретар Александер 
Гейг, який с не тільки чотиризірковим генералом, але 
й політиком, що знання історії виніс із Вест Пойнту, 
звернув увагу абсольвентам університету в Сиракю
зах, до яких промовляв у минулому тижні, що 
всесвітня історія знає прецеденти, коли провід 
державами, яка має великі клопоти, свідомо і 
пляново розплутує міжнародну авантюру — щоб 
відвернути увагу своїх громадян від отих внутрішніх 
турбот. Гейг має на сто відсотків рацію. Совєтський 
Союз утримує Кубу, видає більйони щорічно готів
кою і доставами Анголі, Етіопії, Південному Ємено
ві, Південному В'єтнамові, Лівії, — фінансує міжна
родний тероризм і використовує кожне слабе місце 
на гльобі, щоб поширювати комунізм і свою „сферу 
впливів". Але це, — як доказує інвазія до Афганіста
ну, — сполучене з великим риском: втратами у людях 
і матеріялі та конечністю покривати високі кошти 
свого агресивного імперіялізму. 

Але це не тільки матеріяльні турботи, це не 
тільки витрачання більйонів на підтримування своїх 
сателітських і прихильних Москві лівих резимів. 
Гейг правильно вказав і на заламлювання комуніс
тичних духових вартостей. Яскравий приклад 
Польщі, де комуністична партія не злякалася погроз 
совєтської інвазії і не припинила лібералізації 
режиму в часі совєтсько-сателітських військових манев
рів, які були очевидним шантажем на адресу Варша
ви. Виявилося, що це не тільки демократична 
опозиція у Польщі, яка охоплює зокрема мільйон 
робітників, жадає людських прав, але й комуністична 
верхівка, опинившись в обличчі одвертого бунту 
цілого народу, пішла на концепцію „комунізму з 
людським обличчям". І факт, що Москва таки не 
перевела збройної інтервенції у Польщі та проков
тнула легалізацію у Польщі незалежних від компар
тії робітничих спілок — централі фабричних робітни
ків і однаково незалежної опіки селян, — цей факт 
яскраво засвідчив, що сила СССР сьогодні куди 
слабша, аніж була 1968 році , коли він перевів 
інвазію до Чехо-Словаччини. Гейг правильно вказав 
на заламання комуністичного динамізму, який 
збанкрутував в економічній ділянці — державної 
контролі над продукцією і її розподілом, але й у 
ділянці духовній. Творці жовтнево^ революції 
підмурували свій режим месіяністичною теорією 
Маркса-Леніна. Але ця ідеологія вилиняла, втратила 
атрактивність, стала вивіскою для бюрократичного 
апарату упривілейованої олігархії. 

Недавно можна було читати коментар фахівця, 
який звернув увагу, що Кремль вислав дальших вісім 
дивізій на китайський кордон, де вже стоїть кругло 
мільйон совєтських вояків. Китай, мовляв, не дає 
спокійного сну кремлівським володарям. І вони 
напевно повели б проти Китаю превенційну війну, 
щоби знищити її нуклеарну зброю, поки вона ще 
слаба, як би не риск, що це була війна на два фронти і 
що вдребезги розіб'ється гарантія совєтських кордо
нів в Евпропі, записана у Гельсінкському договорі. 
При всьому фанатизмі комуністичних вождів і при 
всій захланності поширювати свою „сферу впливів" 
- можна здогадуватися, що серед кремлівської 
верхівки є таки люди, які здають собі справу з 
труднощів і риску нової війни. 

Очевидно, Москва тримається у своїй політиці 
методи злочинця, що кричить „лови злодія". У утой 
сам день, коли Александер Гейг промовляв у 
Сиракюзах, у Києві промовляв Леонід Брежнєв, який 
запевняв, що він готов переговорювати зі Заходом, 
але водночас погрожував „імперіялістам", що 
СССР відповість усією своєю могутньою збройною 
силою на „виклик збоку імеріялістів". А під „імпе– 
ріялістами" совєтська термінологія розуміє в першу 
чергу Америку. Речник кремлівських володарів 
пресове аґенство ТАСС різко таврувало минулотиж– 
неву конференцію міністрів закордонних справ 
НАТО у Римі. Заяву Гейга, що ЗСА готові відновити 
переговори з СССР про стан нуклеарної зброї, ТАСС 
назвав м а н е в р о м для відтягання справи, щоб у 
міжчасі зброїтися — проти СССР. І в цьому комен
тарі були знову погрози. Але у своїй промові в 
Сиракюзах Александер Гейг запевняв слухачів — 
увесь світ — що ЗСА не лякаються погроз. Він 
перестерігав, щоб не перецінювати совєтської сили, 
яка не така велика, як декому здається. І заповідав, 
що настане сумерк потуги СССР - що напевне 
станеться. А з цим насувається питання: чи у тому 
історичному моменті український народ буде готов, 
щоб упімнутися за свої державницькі права?! 

У своїм книжці ..The Real 
War", колишній президент 
Ричард Ніксон у декількох 
місцях згадав Україну як 
одну з поневолених напій 
(про це ближче у моїй стат
ті „Голос перестороги пе
ред загрозою". ..Свобода", 
числа 258 і 259. і II і 12-го 
грудня 1980). 

Усі ті згадки с доказом 
того, що Ніксон прекрасно 
зорієнтований у теперіш
ньому політичному статусі 
Української Совєтської Со
ці ял істичної Республіки. 
Він знас. що ця ..республі
ка це навіть не маска, а 
лиш фіговий листок, яким 
Москва намагається прик
рити наготу московського 
імперіялізму. 

Тепер ще більше переко
нуємося у тому, що ті ко
роткі, але луже позитивні 
згадки Ніксона про україн
ський народ, пес припадко
вими і. шо вони мусять ма
ти належне місце в його 
дуже реально тверезій полі
тичній концепції. Доказом 
цього може послужити його 
чергова згадка, про яку на
писав кореспондент Патрік 
Й. Б'юкенан, у щоденнику 
,,Дснвер Пост" (16-го лю
того 1981 року, у статті п. з. 
„Ніксон дас оцінку польсь
кій кризі"). 

На вступі статті Б'юке
нан каже, що Ніксон. живу
чи тепер у східньому Мен– 
геттені. не марнує часу. Він 
щотижня гостить обідом 
вісім осіб з Вашінгтону. які 
приїжджають до дому Нік
сона з мстою інформувати 
колишньою президента 
про настрої у столиці кра
їни. А далі. Б'юкенан каже, 
що в останньому тижні гос
ті з Вашінгтону це були 
особи різних поглядів і різ
них професій, бо складали
ся з традиційно консерва
тивних, нсоконсервативних 
і нової правиці інтелектуа
лів, журналістів та політич
них діячів. В часі цього 

К. Крупський 

ЗА ПРАВИЛЬНУ ОЦІНКУ 

обіду, Ніксон добровільно 
зголосився дати оцінку по
діям, що тепер відбувають
ся у Польщі. 

Це правда, що про робіт
ничі і студентські страйки в 
Польщі тепер доводиться 
нам чути на кожному кроці 
- в пресі, задіо і телевізії, 
але, на жаль, для усіх жур– 

. налістів і коментаторів, 
Польща це „Найбільша 
по Росії слов'янська краї
на". 

Зовсім ясно, що таке по
няття автоматично виклю
чає цю справді другу по 
росіянах, щодо величи їй 
території і населення — 
країну, якою с Україна, 

Зовсім інакше глядить на 
цю справу колишній прези
дент Р. Ніксон. Цитуємо те, 
що за Б'юкенаном сказав 
Ніксон: „Успіх поляків мо
же бути інфекційним не 
тільки серед народів Цент
ральної Европи, але й та
кож може бути інфекцій
ним у самому Совстському 
Союзі, а особливо в сусід
ських республіках — Литві, 
Латвії та Естонії, які були 
незалежними до Другої сві
тової війни. Також може 
бути інфекційним у самому 
велетневі Україні". 

Коротка, але дуже важли
ва згадка про Україну. Важ
лива вона тим, що похо
дить з політичної концепції 
дуже авторитетного полі
тичного знавця, який знас, 
що завоювати московську 
імперію, яка існує під наз
вою „Совєтського Союзу" 
— неможливо. Залишається 
лиш один спосіб у боротьбі 
з імперіялізмом цієї імперії: 
розвалу її на народи, з яких 
вона складається. Історія 
потверджує, що імперій не 
завоював ніхто. Вони роз

гадалися і це стало майже 
законом. 
- Припустім, що Москва 
дозволить Польщі зовсім 
відлучитися (на ділі цього 
ніколи не буде), то Совєтсь
кий Союз і без Польщі ще 
залишиться грізною імпе
рією. Зрештою, польська 
державна господарка і так 
веіетус коштом величезних 
боргів і позик від країн За– 
холу. Ллє ми певні, що без 
України, балтицьких і кав
казьких народів, Москва 
автоматично перестала б 
бути загрозою для інших 
країн. Ніксон прекрасно це 
і г і ас . 

Ніксон уважає, що тепер 
Москва з розпукою хоче 
оминути мілітарну інтер
венцію в Польщі, однак, 
якщо б ситуація в Польщі 
мала би висмикнутися з-під 
контролі Москви та загро
жувати контрреволюцією 
комуністичній владі, то 
Москва, — каже Ніксон, 
„не завагається стягнути на 
Польщу навіть 80 дивізій 
війська." 

Ніксон не поділяє думки з 
тими, які радять почати 
якийсь протиудар на Кубі 
чи щось подібного. Він ува– 

'жаг. що зміна У р я д у з 
президентом Роналдом Ре– 
геном у Білому Домі, а ге
нералом Гейгом, як дер
жавним секретарем, уже 
виразно збільшили чинник 
„політики відстрашуван
ня", який Кремль повинен 
зважити у рівновазі сил. Він 
також категорично не поді
ляє оптимістичного погля
ду західніх стратегів у то
му, що інвазія Совєтського 
Союзу в Польщі автома
тично спонукає НАТО до 
акції. 

Ніксон уважає, що сьо

годнішні країни НАТО є 
іншими: сьогоднішня Анг
лія не є з ери Черчілла -
їдена - МакМіллена. а 
Франція не є з ери де І оля. 

Німеччина не є з ери Адена– 
уера - Ергарда. Ніксон 
уважає, що автоматичне 
відновлення союзу країн 
Західньої Европи розірвало 
б комерційні зв'язки зі 
Совєтськнм Союзом. Тепер 
не така ситуація, як в часі 
холодної війни. Країни НА
ТО мають величезні вклади 
несплачених позик і креди
тів в торгівлі, подорожу
ванні та всякого роду кому
нікації зі східнім бльоком, а 
особливо зі Східньою Ні
меччиною. У додатку, по
над усе, ці країни є під пря
мою загрозою совєтської 
нуклеарної зброї. 

Слуха”-о”ч Н-ксона, -
каже Б'юкенан, - мається 
враження, що європейці з 
1981 року, є створені з іншої 
матерії чим європейці з ро
ків 1949 чи 1956. Ніксон 
уваж,ає, що тоді, коли в 
Вашінгтоні можна почути 
стільки офіційних розмов 
про великі консультації і 

координацію з союзника
ми, залишається виразним, 
що провідництво Америки 
є незаступимим. Він ува
жає, що якщо Совєтський 
Союз рушить, Америка по
винна взяти провід і діяти 
навіть сама - якщо зайде 
потреба, бо тільки Америка 
може протиставитись вели
чезній силі цієї комуністич
ної імперії. Ніксон глядить 
на польську кризу і на нап
руження, яке вона виклика
ла в СССР та в совстському 
бльоці, в Західній Европі і 
ЗСА, як на історичний, і 
можливо, рішаючий зво
ротний пункт в тому, що він 
зве „війною званою ми
ром". 

Продовження буде 

Останні уточнені студії 
Пентагону виявляють, що 
переведена крайова націо
нальна мілітарна конскри
пція, ще один раз підтвер
джує, що раніше, чи пізніше 
президент Роналд Реген 
буде примушений зректися 
цього приречення, що лягло 
в основу його передвибор
чої пропаганди: мовляв, 
його адміністрація безумо
вно зречеться примусової 
військової служби у ЗСА. 

Його тодішні передви
борчі військові дорадники 
вважали, що постійне вдос
коналювання та введення 
щоразу все кращої та мо– 
дернішої зброї повністю 
вистачатиме для того, щоб 
ЗСА могли виконати усі 
бойові та оборонні завдан
ня цією кількістю вояків, які 
становить теперішня доб
ровільна, професійна армія. 

Із останнього звітування 
виходить, що відновлена 
Селективна поборова сис
тема зареєструвала 5.5 міль
йона юнаків у віці 19-20 
років, що виносить 95 від
сотків усіх кваліфікованих 
осіб, які за законом мали 
злогоситися до поборової 
реєстрації. Директор бюра 
Бернард Росткер заявив, 
що у випадку якоїсь між
народної кризи, чи воєнної 
мобілізації, них усіх зареє
строваних молодих людей 

Ярослав Курдидик 

ПРИМУСОВА ВІЙСЬКОВА с 

можна буде повідомити і 
змобілізувати протягом 10-
14 днів. 

Пропозиція Пентагону 
націлена головним чином 
на те, щоби відновити і 
підсилити національні ре
зервові з'єднання та постави
ти їх на такому рівні, якого 
вимагає теперішній, дуже 
маркантно порушений, між
народний уклад мілітарно
го балянсу. У Пентагоні не 
скриваються і висловлю
ють погляд, що ця коне
чність така важлива і по– 
наглюча своєю вагомістю, 
що над цим питанням не 
слід переводити ніяких зай
вих дебат. А далі сказано, 
що в останньому часі пере
ведені та найосновніше про– 
вірені проби виявили, що у 
випадку будь-якої поваж
нішої ворожої загрози аме
риканських вітальних інте
ресів, теперішні резервові 
з'єднання не будуть спро
можні виконати своєї при
значеної місії із-за цієї прос
тої причини, що в них не 
вистачатиме осіб із належ
ними рангами і технічних 
спеціялістів, дослівно у ці
лій мілітарній резервовій 
мережі. 

СЛУЖБА У ЗСА 
Як виходить то самий 

теперішній основний плян 
Пентагону базуватиметься 
на тому, що він даватиме 
змогу всім молодим лемели– 
каним новобранцям перей
ти крізь своєрідну ,,непрак– 
тиковану досі споможність" 
- мовляв, - „попробуй, 
заки купуєш"... Цю пробу 
слід зрозуміти таким ро– 
бом, що кожний ополчений 
вояк матиме змогу після то
го, як перейдемиестимісяч
ний „військовий тренінг" ви
рішити, чи він захоче зали
шитися після цього речен
ця на довше у військовій 
службі. Всім молодим воя
кам залишиться теж добро
вільний вибір при якому 
роді зброї вони хочуть 
залишитися, щоб згодом 
перейти до резерви в армії, 
або теж служити в з'єднан
нях морського корпусу. 

Американські військові 
фахівці обраховують, що у 
1985 році, вдержування про
фесійної армії у ЗСА вияв
лятиметься неможливим із 
тієї причини, що після 1985 
року демографічна евіден– 
ція вказує на різкий спад 
приросту населення, і то-до 
тієї міри, що тільки коло 

600,000 чоловіків поступа– 
тимуть кожного року на 
робочий ринок. На прос
тій мові це означає, що піс
ля 1985 року для того, щоб 
вдержати персональний рі
вень і кількість добровіль– 
ців із 1979 року, теперішня 
добровільна армія мусить 
,,здобути для себе" — кож
ного другого молодого чо
ловіка, який появиться на 
робочому ринку. Такого 
роду військове вербування 
добровільців у майбутньо
му, навіть і найбільшим 
пропагаторам сучасної про
фесійної армії видається 
реально неможливим. 

Вище наведені прогнози 
підтверджують і вказують 
на те, що відновлена війсь
кова служба являється для 
ЗСА, „conditiosine qua non" 
- тобто, умовиною, якої не 
обминути. 

Мілітарні експерти Захо
ду наголошують, що тепе
рішній мілітарній силі ЗСА 
доведеться не лише стояти 
для послуг власної націо
нальної оборони, але теж і 
додатково очолювати обо
рону цілого вільного світу. 
Цю ролю, — закінчують 
експерти, - ЗСА мусять 
приняти з почуттям відпо– 
відальности і гордости, що 
доля поставила їх в епіце
нтр сучасної, як теж і май
бутньої світової історії. 

Святослав Караванськнй 

Дружня Бесіда 
Питання: Розкажіть, будь 

ласка, над чим нині працю
єте? 

Відповідь: Українці від
давна славляться своїм на
хилом до гумору. Гуморис
тичний підхід до всякої си
туації, розуміння світу че
рез призму гумору дуже 
потрібна людська риса. Гу
мор, якщо він добрий, по
магає позбуватися негатив
них рис. помагає долати 
життєві труднощі. 

В СССР і зокрема на Ук
раїні широкого поширення 
набув так званий „усний" 
самвидав", тобто „усна не– 
цензурована згори твор
чість". Цей „усний самви
дав" здебільшого мас гумо
ристичне забарвлення. 

Зацікавившись народним 
гумором, я обробив і оброб 
ляю зараз сюжети гуморис
тичного самвидаву. Ось кі
лька зразків моїх обробок, 
які, до речі, готує до друку 
видавництво „Київ": 

СКЛАДНЕ ПИТАННЯ 

Господарів пограбувавши 
І і.хне все добро продавши. 
Зібравсь актив колгоспний спішно 
Що будемо робити і грішми' 

СІЛЬСЬКО сита роту мова 
„ КУПІМО - радила– корову'" 

Проте не обійшлосьбеї фракцій 
,. Купім - каїа.іи інші'трактор. 

Тут слово в іяв ..товариш" і міста: 
- Яб радив вам на трактор сісти. 
Бо трактор тягне, трактор opt. 
Роботи робить трактор море' 
І як то буде виглядати 
У п.пг корову іалрягати ' 

Аж дід Охрим (ісобі віяв t шво. 
- A я скажу - КУПІМ корову ' 
Бо як на нас почнуть дивити, к 
Як трактор і танемо доіпш ' 

ЛІКУВАТИСЬ ТАК ЛІКУВАТИСЬ 
Гіркий і давній алькоголік 
Схотів свою подужать болість. 
Якось до лікаря протисся. 
А той його питаї і місця 
- Давно п'єте? 

І як багацько'' 
-— Та вже не менше -

років ; двадцять' 
- І як багато'' 

— Літру в день. 

Заповнив доктор бюлетень 
— Вживайте - каже– і цього дня 
Горілку по сто грам щодня, 
І десь іа тиждень іагляніть. 

Сім днів миную. наче мить, 
і цт до кабінету інов 
„Слабий", хитаючись, зайшов. 

Вірніше, хтось його притяг. 
Стоіть-бо ледве на ногах. 

Злякався лікар неабияк. 
- Це так сто грам горілки Он 

Щ,. ви гадали. - він і чіі 
Що я в одного паї лікуюсь ' 

НЕЗРОЗУМІЛА ЛЕКЦІЯ 

У A`ХІ-МУ столітті. 
Як ібудували Комуні їй. 
Ротовіда у школі вчитель. 
Який то б\н С(іціялп и: 

- Біла це ера неповторна 
Хліб вільно проііавався чорний. 
А хто стан в чергу сво(ЧОсіїи. 
Той міг купити навіть маїло. 

Проте дарма' 
Добу блискучу 

Ніяк не іроіуміють УЧНІ 
І просять, як один, пояснень: 

Як розуміти слово ..масло"' 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 

Гармонія змісту і форми 
(ВИСТАВКА Й ПОКАЗ ПРОЗІРОК ТВОРІВ 

ТЕТЯНИ БАЮК) 
Дев'ятого травня цього 

року чікагська громада ма
ла дуже оригінальну й гарну 
імпрезу під назвою „Неопа
лима Купина". її навіть не 
можна означити одним тер
міном, бо це було органічне 
поєднання малюнків, ілюс
трацій, вміло проведеної 
лекції, травелогу, декляма– 
ції й музики. Цілість зача
ровувала публіку і не дава
ла помітити, як пробігли дві 
наснажені змістом години, 
а хотілося бачити ще біль
ше, хоч нібито все було вже 
показано. 

П'ять літ талановита ма
лярка Тетяна Баюк працю
вала над цим оригінальним 
задумом. Вона вирішила 
дослідити, відшукати й сво
їм пензлем відродити велич 

і красу наших дерев яних 
церков. Незліченні години 
потратила в бібліотеці, роз
шукуючи, вгадуючи джере
ла, де можна було б знайти 
відомості, а то й малюнки 
чи фотографії старовинних 
українських храмів, біль– 
шости з яких уже нема. 
Протоколи реставраційних 
комісій царської держави 
здебільшого кінчалися ре
золюцією „не відновлюва
ти". Але сталося чудо, і 
Тетяни пензель відновив і 
воскресив розруйновані і 
знищені церкви, і перед на
ми вони засяяли в повній 
своїй красі. Навколо храмів 
зашуміли дерева, зацвіли 
квіти, забіліли сніги, зася– 
(Закінгсння на crop. S) 

жуїумьжжчмижхььь 
Л. Д-ук 

ДАЛІ, ДАЛІ НА ЗАХІД!.. 
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II 
Одного літнього ранку, а в горах ранки чудові, нас 

погрузили на вантажне авто й повезли... У великому 
таборі, який нас налякав одним своїм виглядом, була 
більшість тих, що чекали там приходу Червоної армії,та 
жменька поляків, які хотіли виїхати на Захід. 

Повели нас у велику кімнату, кутки якої були відгород
жені коцами і за ними жили родини. Посеред кімнати стіл, 
біля якого сидів поляк і реєстрував ,,неповоротців" 
Навколо столу нервово ходив якийсь, як видно, комісар, 
він „опікувався" поворотцями. Ми, що прибули, збилися в 
кучку, як налякані вівці, та й не знали, що робити. Лякав 
самий тільки вигляд цього „цербера". 

Священик першим підійшов до поляка і попросив 
записати його з дружиною на транспорт, що від'їде на 
Захід. Тут вмішався комісар і їдовито запитав, чому вони 
не хочуть вертатися на „родіну". О. Іван спокійно відповів, 
що не хоче знову попасти на заслання, з якого недавно 
повернувся. Переслідували його лише тому, що він 
священик. Поляк записав і дав йому якусь картку. 

Другою підійшла я. На запит комісара, чому не 
повертаюся, я відповіла, що мене переслідували за те, що я 
дочка священика. Не мала я можливости ні вчитися, ні 
працювати там. де я хотіла... А батько й чоловік були 
закатовані НКВД. Мене й мою маму записали на виїзд. 

Стали підходити реєструватися інші з нашої групи. То 
все були „недостріляні" жінки з матерями, або дітьми, 
чоловіків яких або розстріляли, або вони загинули самі на 
засланні. 

Сіли ми на своїх клунках там же, в тій же кімнаті і я 
почула за коцом. де жили „поворотці" таку розмову: 

А ти. галубушка, не бойся схать на родіну! Товаріщ 
Сталін добрий, он прастіт тебе... - намовляла якась 
„патріотка". 

- Сталін буде мені прощати?! - обурено вигукнула 
якась жінка, ти спитай мене, чи я йому прощу? Я йому 
ніколи не прощу за всі муки й кривду, що перетерпіла наша 

родина. Ти, як хочеш, їдь тому дідькові в зуби, хай він тобі 
прощає, а я нізащо не вернуся, краще тут помру! 

Тієї ночі, не пам'ятаю, чи ми спали, чи так просиділи, 
дрімаючи, на своїх клунках. Ранком мав від'їжджати потяг 
на Захід, в якому і нас обіцяли завезти далі від наступаючої 
Червоної армії. Як можна було спати, знаючи, що тут же 
біля нас ненависні нам комісари з червоними пасками на 
рукавах? 

Коли наша невеличка група йшла до вантажного авта, 
яким нас мали везти до потягу, за нами вслід чулися 
вигуки, лайка, застрашування... А все таки якось відвезли 
нас на станцію, погрузили в товарові вагони і ми, нібито, 
могли зітхнути з полегшенням. Та раптом хтось висловив 
думку, чи ж то дійсно, нас повезуть на Захід, а не до 
совєтської зони? Ця чутка міцно засіла в наші голови й ми 
не переставали нервуватися. 

Коли вже заповнили всі вагони, в багатьох їхали 
балтійці, потяг рушив. Хто добре знав ту місцевість, 
уважно слідкував, в якому напрямку нас везуть. Нарешті, 
по зупинках помітили, що посуваємося, хоч і дуже 
повільно, та все ж на Захід. Тоді всі відчули надзвичайну 
втому і стали дрімати. 
їхали цілий день. Ввечері зупинилися.у таком\ відомому ин– 

ніше, Нюрнбергу, тоді вщент розтрощеному повітряними 
атаками альянтів. Це був вечір перед днем св. Івана, 
нашого Івана Купала за новим календарем. Лотиші 
вийшли з вагонів і, навіть розіклали ватру. Ми побачили, 
що вони теж мають таку ж традицію, як і ми — в цей вечір 
перед днем Івана Купала розпалюють багаття. Переночу
вали там, а ранком поїхали далі на Захід. 

Та ось і наша зупинка. Приїхали до якоїсь станції, не 
пам'ятаю назви, там сказали нам вигружатися з вагонів. 
Стали приїжджати тягарові авта і забирати людей та 
відвозити до великого табору. Скоро й наша група 
прибула туди... Але й тепер відчуваю мороз поза шкі
рою, коли пригадую, що привезли нас до брами, де на 
варті стояв вояк з червоною зіркою на картузі, а вгорі висів 
величезний плякат: „Родіна вас ждьот!" Не встигли ми 
отямитися, як уже наше авто стояло перед будинком, на 
порозі якого знову ми побачили червоноармійця і вгорі на 
рівні третього поверху великий портрет Сталіна і плякат, 
що закликав їхати на „родіну". 

Водій авта не мав багато часу, мусів їхати на станцію за 
іншими скитальцями, тож висадив нас усіх перед тим 
будинком, а сам поїхав. Ми зразу ж віднесли наші клунки 
подалі від будинку з „гостинним" вартовим на дверях, 
стали посеред площі й не знали, що робити. 

Тоді наш о. Іван рішуче заявив: „Іду до коменданта 
табору". Там же ладів на себе рясу й пішов зі своїм 
перекладачем. Ми нетерпеливо чекали. Та ось вертаються! 
Всі рушили назустріч. Бачимо о. Іван блідий, як крейда, 
ледве йде, молодий перекладач виглядає розгубленим. Усі. 
ми в один голос запитали: „Що сказав?.." „Всіх вивезуть до 
Сталіна, така умова поміж союзниками" .ледве чупім 
промовив о. Іван. Для нас це був, як грім з ясного неба. Що. 
робити?! На брамі - варта, навколо — високий паркан... 
Усіх огорнула розпач. А з совєтського будинку повнходн–. 
ли вартові, кружляють навколо нас, сміються, погрожу
ють, насмішкувато запрошують заходити до їхньої, 
„в'язниці", на якій висить напис:..Мілості просім домой!" 

Раптом ми побачили, що до нашої групи підходить 
старший пристінний чоловік, привітався по-російському і 
спитав, чи ми належимо до „неповоротців?" Наш свяще
ник відповів за всіх. Тоді й цей наш рятівник відрекоменду
вався, що він голова лотиської групи, ось вони розташува
лися в тому будинку, в кінці площі, і до себе приймають 
усіх, які не хочуть чекати тут на совстську владу. 

Боже! Яка то була для нас радість! Ми вхопили наші 
клунки і, не відчуваючи втоми побігли до лотиського 
бльоку. Нам услід свистали, кричали, що все одно, вони 
нас наженуть, лаялися, та ми вже не звертали уваги, а 
бігли, не оглядаючись аж до четвертого поверху, де нам 
комендант бльоку дав місце. 

Там нас нагодували гарячою стравою, але найважливі
ше ми дізналися, що о. Іван говорив не з комендантом, бо 
він тепер усе ще на станції, приймає прибуваючих 
скитальців, а зі заступником коменданта, який дав о. 
Іванові таку, страшну для всіх нас, відповідь. Про самого 
коменданта лотиші говорили дуже добре, що він обіцяє 
забрати всіх, бажаючих виїхати, далі на американську 
зону. Про заступника ж сказали, що він, якщо й не 
комуніст, то великий їхній прихильник. 

Продовження буде 



СВОБОДА, СЕРЕДА, 20-го ТРАВНЯ 1981 

НЮ ЙОРК і ОКОЛИЦЯ! 

НАДБУЖАНЦІ 
Повідомляємо І запоошуємо Вас на сходини 

ЗЕМЛЯЦЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
„Надбузька Земля" 

ЩО відбудеться 

в п'ятницю, 22-го травня 1981 p., о год. 6 ЗОвеч 
в приміщенні УККА, 203 Друга Авеню, Ню Йорк 

Рівночасно пригадуємо, що 

ПЕРШИЙ З'ЇЗД НАШОГО ЗЕМЛЯЦЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ 

відбудеться 
в днях ЗО і 31-го травня ц. р. 

на СОЮЗІВЦІ КОМІТЕТ 

Сестрицтво Пресвятої Богородиці 
при парафії Св. Покрови 

в Клівленд - Парма, Огайо 
запрошує на вистав^ і озвучений, синхронізований 2-вого– 

диннии показ прозірок українських дерев'яних церков 

піл іагоповком 

НЕОПАЛИМА КУПИНА 
Картини церков - Тетяна Т. Баюк 

Технічне оформлення — Орест Баюк 
В неділю, 31 травня 1981 p., о год. 4-ій по пол. 

в Культурно-Освітному Осередку 
церкви Св. Покрови 

юссоссоооооооооооооооооосос 
ПІД ПАТРОНАТОМ НАУКОВОГО Т-ва ім. ШЕВЧЕНКА 

та 
УКРАЇНСЬКОГО КОНГРЕСОВОГО КОМІТЕТУ, 

ВІДДІЛ НЮАРК і ОКОЛИЦЯ 
8 УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ДІМ ІРВІНҐГОН, Н. Дж. 

влаштовує 

ЮВІЛЕЙНИЙ ВЕЧІР 
ДЛЯ 

Проф.Д-ра ОСИПА АНДРУШКОВА 
З НАГОДИ 75-РІЧЧЯ УРОДИН 

та 

50-РІЧЧЯ НАУКОВОЇ 
і ГРОМАДСЬКОЇ ПРАЦІ 

в С У Б О Т У , 6 - г о Ч Е Р В Н Я 1 9 8 1 р. о г о д 7 - ій в е ч . 
у в л а с н о м у п р и м і щ е н н і Н А Р О Д Н О Г О Д О М У 

Зголошення проситься надсилати до 
дня 30-го травня 1981 р на адресу: ' 

Ukrainian Communi ty Center 
140 Prospect Ave, 
Irvington, N.J. 07100 

( 2 0 1 ) 3 7 5 - 0 1 5 6 Ц і н а к в и т к а – Я 7 50 
)OOOCCCCX 

Гармонія змісту.. 
(Продовження зі crop. 2) 

У списку ч 3 жертводавців на УВАН у США 
друкованого 26-го березня 1981 р ) випущено ім'я 

МАРІЯ КАПЛИСТА зложила ЗО 00 долярів. 

За непогпяд перепрошуємо 
Канцелярія 

яло сонце крізь пір'я хмар, 
люди пішли на Службу Бо
жу... 

Багато картин приготува
ла малярка, вибравши з них 
ISO найкращих. її чоловік 
мгр Орест Баюк зфотогра– 
фував картини на прозірки. 
Як стали їх вони оглядати, 
вражіння було таке гарне, 
що й вирішено було зроби
ти показ із тих прозірок і до 
кожної картини подати ко
роткі дані чи про архітек
туру, чи про історію даної 
церкви, чи й загальні відо
мості про наш мальовничий 
край. Тут уже настала черга 
панові Орестові показати 
свої таланти, і він справився 
зі своїми талантами прек
расно. Він підібрав музику, 
що відповідала змістові й 
настроєві кожного кадру, й 
уривки були так добре поєд
нані, що складалося вра
ження цілости, а не мозаїки 
чи конгльомерату. На цім 
мелодійнім тлі спокійний і 
чіткий голос Т. Баюк (ще 
один із її талантів) прова
див нас із области в об
ласть, позуючи зразки цер
ковної архітектури тієї час
тини України, підкреслюю
чи відмінності й спільні 
риси й чітко відмежовуючи 
український архітектурний 
стиль від російського та 
інших, що нам їх часто на
кидають різні невігласи. 

Показ храмів кожної об
ласти починався із мапи, на 
якій було точно позначено 
місце даної церкви. Коло 
церкви часто можна було 
побачити й людей у гарних 
народних убраннях, почути 
музику чи пісню, характер
ну для цієї місцевости. 

Початок з Київської об
ласти, бож це — столичний 
край. П'ятибанні церкви 
Придніпров'я, дубові церк
ви Білої Церкви... Вікна в 
формі хреста на Чернігів
щині, незвичайної краси, 
Преображенський храм у 
Межиріччі, надхненні цер
ковні вежі Полтавщини; а 
цей дсвятизрубний собор із 
п'ятьма банями, що його 
видно здалека - чи не той 
собор-символ, що його ос
півав Олесь Гончар? А ось 
Запорізька Катедра - со
бор Святої Трійці над Са
марою, триверхі церкви 
Поділля, делікатні бані Во
линських церков, і та, що в 
ній гетьман Хмельницький 
молився перед боєм...За
бужжя — Холмщина й Під– 
ляшшя - теж наші землі, 
хоч тепер відірвані від Ук
раїни; Буковина з її хатопо– 
дібними церквами, Гуцуль– 
щина. Гори, а в них церкви, 
як оборонні вежі; бойківсь
кі, лемківські...А музика і 

АКАДЕМІЯ СВ. ЮРА 
ЗАПРОШУЄ УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО НА 

ШКІЛЬНИЙ КОНЦЕРТ 
НА ЯКОМУ БУДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЕ 

„УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ВЕСІЛЛЯ" 
31-го травня 1981 p., о год. 5-ІЙ веч. 

\ 
215 East 6th Street, New York, N.Y. 10003 

Вступ 5.00 долярів 

Українська Католицька Церква св. Михаїла в Йонкерсі, Н. Й. 
влаштовує з нагоди посвячення нової церкви 

СВЯТОЧНИЙ КОНЦЕРТ 
в п'ятницю, 29-го травня 1981 року, о год. 8-ій вечора 

в Margaret Thompson Bidd le Aud i to r i um of El izabeth Seton Col lege 
1061 N Broadway. YONKERS. N Y 

З У Ч А С Т Ю : 

Метропопітапьного Хору „ Д У М К И " під дир. С Е М Е Н А К О М І Р Н О Г О , п - н і М А Р Т И 
К О К О Л Ь С Ь К О Ї - М У С І Й Ч У К - сопрано, п. М И К О Л И Ф А Б Р И К И - бас-баритон 

і танцювальної групи „ К А Р П А Т И " - молоді СУМ-А з Йониврсу. 
Даток 4 00 пол , молодь 2 00 дол 

ПРОСИМО ПРО ЧИСЛЕННУ УЧАСТЬ1 

а 

Посвячення церкви відбудеться в неділю, 31-го травня 1981 p., о год. 11-ій ранку. 
i t f t f b / V W W W t f W W I W f W W t f W W W I ^ ^ 

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА 
ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КЛЮБ в НЮ ЙОРКУ 

136 Друге Аоеню, 2-ий попорх диг. 
(ДІМ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО ФРОНТУ) ЗД 

м 
Гі 
Ж 

П'ятниця, 22-го травня 1981 року, о год. 7:30 веч. 

Д-р ВОЛОДИМИР ЖИЛА R 
яв Професор Технічного Університету в Лаббок, Тексас, в переїзді 

через Ню Йорк до Гарварду. 

виголосить Д О П О В І Д Ь на тему: 
v в „ЛІРИЧНІ ТВОРИ Й. В. ҐЕТЕ В ПЕРЕКЛАДАХ S 

НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ" Н 
Вечір вестиме П р о ф . Д - р Л Е О Н І Д Р У Д Н И Ц Ь К И Й р 

Після доповіді - дискусія де 
3^іГлУ^г^^^іЖКЇм4"'4',^4гФФг4і^^ 
^//rjfiJ/LJjfiJP^W^JrjetttiWaJXBm 

соловейком тьохкає, і зозу
лею кус, аж ніби пахощі 
ялиць чути. Ось церква св. 
Параскеви - нарешті таки 
жіночим іменем назвали 
храм! Бойківські церкви, як 
стрункі смереки, церкви 
Львівщини - їх своєрідна 
готика в ставку віддзерка
люється. Всю Україну обій
шли ми очима й серцем, і 
ось - фінал - пам'ятник 
святому Володимирові в 
столиці Києві. Кінець. Нев
же ми не в ріднім краю, а в 
парафіяльній залі? 

У просторім приміщенні 
собору свв. Володимира й 
Ольги виставлені картини 
Тетяни Баюк, що ми їх тіль– 
кищо бачили на екрані, й 
публіка зацікавлено їх роз
глядає і купує. 

- Ой Боженьку, таж я в 
цій церкві вінчалася! - зі 
сльозами на очах каже одна 
жінка. 

— А в цій церкві мій тато 
парохом був.,.—– озиваєть
ся друга. 

Знаходять свою церкву, 
поринають у спогади. 
Справді, церква для нас, 
українців, колись була осе
редком усього життя — і 
храмом, і клюбом, і захис
том від нещастя, й форте
цею, і скарбницею нашого 
мистецтва й наша культура. 
Дерев'яна архітектура Ук
раїни не має рівні в світі, 
тільки не всім цс відомо; 
праця і талант Тетяни Баюк 
зробили великий вкладу цю 
ділянку. 

Якраз надходить 1000-
річчя християнства в Укра
їні, й цей показ якнайкраще 
надасться для відзначення 
цієї славної дати. Думаю, 
що всі українські осередки 
мусіли б запросити мистки– 

Вийшла нова платівка 
Монтреаль, Канада. -

ГуТ вийшла нова плита „Ве
чірній дзвін" у виконанні 
тутешньої оркестри „Ве
чірній Дзвін", у складі про
фесійних інструменталістів 
та вокалістів — керівника 
Тіна Папи, перкусія; Рома
на Карпишнна, акордіон і 
бас-гітара; Адріяна Альбо– 
шого, гітара; Михайла Ми– 
халика, сопілка та мандолі
на. 

На плиті наспівані такі 
пісні: „Рушив поїзд", „Ганд– 
чя", „Раз ішов відважний 
гайовий", „Мамо", „Ой, 
лжигунс", „Чорнобривка", 
.Льється пісня та „Вечір
ній дзвін". Вирізняється піс
ня „Чорнобривка", компо
зиції молодого композито
ра Романа Карпишнна, ори
гінальним підходом до лю
бовної пісні. 

Ця оркестра виступить 
ню до себе з її програмою. 
А також треба зазначити, 
що конче потрібно зробити 
ще один крок і перетворити 
ці картини й високого нау
кового рівня, гарною мо
вою й легко на складений 
текст - у книжку. Зробити 
це не важко, бо, фактично, 
книжка вже написана й 
ілюстрації зроблені, але це 
видання мусіло б бути гар
не, люксусове, отже, дуже 
коштовне, на що авторка 
напевно не спромоглася б. 
А чому б нашій Церкві не 
взятися за цю почесну спра
ву0 Це справді було б гідне 
відзначення тисячоліття 
християнства. Як гарно бу
ло б збагатити нашу скарб
ницю книжкою „Неопали
ма Купина" символом 
незнищенности української 
культури. 

Ганна Черінь 

Ділимося сумною вісткою 
з Родиною, Приятелями та Українським Громадянством, 

що дня 18-го травня 1981 p., відійшов у Вічність, 
на 54-му році життя, 

наш Найдорожчий 

МУЖ. БАТЬКО. БРАТ І ШВАГЕР 

бл. п. 
ЯРОСЛАВ ОЛІЙНИК 

ветеран Американської Армії. 
Горем прибиті: 

дружина - МАРІЯ 
діти - ОКСАНА. ЛЮБА І НАТАЛКА 
сестра - ОЛЯ ІВАСЕЧКО з мужем 

ЯРОСЛАВОМ і дітьми ТАНЕЮ. 
ТАМАРОЮ І МАРТОЮ 

шваґер - ВОЛОДИМИР ПОТЕЖНИЙзі сином 
МИРОНОМ. дочкою ВІРОЮ і зятем 
БОРИСОМ МИЦЬОМ 

та ближча і дальша Родина 
ПАНАХИДА в середу. 20-го травня 1981 p.. о год. 7-ій веч. 

в похоронному заведенні Литвин і Литвин. 1600 Stuyvesant 
Avenue, Union. N J 

ПОХОРОН у четвер, 21-го травня 1981 р. з того ж похо
ронного заведення, о год. 8 ЗО ранку до церкви св. Івана 
Хрестителя в Нюарку. Н. Дж.. а після Богослуження на цвин
тар Gate of Heaven Hanover N J 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

В глибокому смутку повідомляємо 
Родину, Приятелів і Знайомих. 

що в неділю, 17-го травня 1981 p., о год. 8-ій веч.. 
по короткій недузі упокоївся в Бозі. 

наш Найдорожчий 

МУЖ. БАТЬКО і ДІДО 

бл. п. 

ВАСИЛЬ ВОРОНКЕВИЧ 
народжений 28-го липня 1914 р. в ЗолочевІ, Україна. 

ПАНАХИДА в середу, 20-го травня 1981 p., о год. 7:30 веч. 
в похоронному заведенні William Kohoot Funeral Home. 86 
West 14th Street. Bayonne. N.J 

ПОХОРОН в четвер, 21-го травня 1981 p. з того ж похо
ронного звведеиия о г о я 9-ій рейку до церкви Успсннл Пре
святої Богородиці, 32 East 25th Street. Bayonne. N.J. 

В безмежному смутку: 

дружина - АННА 
дочка - ІРИНА замужиа ПОЛІНСЬКА 
син - ВОЛОДИМИР з дружиною РОС ЕНН 
внуки - РІЧАРД і КЕРІ 
І дальша Родина в Америці і Україні 

В неділю, 24-го травня 1981 року -
в болючу й тяжку річницю відходу у Вічність 

нашої Дорогої 

ДРУЖИНИ. МАМИ. СЕСТРИ І ТІТКИ 

світло? пам'яті 

ПОЛІНИ ЩЕРБАК 
буде відправлена 

П А Н А Х И Д А 
після Служби Божої в Українській 

Православній Церкві св. Тройці 
(Ірвінґтон, Н. Д ж . ) 

Помолитися за її душу просить -

РОДИНА 

під час Злету на Оселі СУ М– 
А в Елленвіллі, Н. й., на 
забаві у суботу, 23-го трав
ня. 

Платівку „Вечірній дзвін 
можна набути в українсь
ких крамницях в Канаді й 
Америці. 

У світлу пам'ять Незабутньої 

бл. п. Євгені ї ХрапливоТ 
Товаришки гімназійних й університетських років, 

складаю 50 00 долярів 
не УКРАЇНСЬКУ МЕДИЧНО-ХАРИТАТИВНУ СЛУЖБУ 

я МЮНХЕНІ. 
АННА КОБРИНСЬКА 

t 
Ділимося з Приятелями, Знайомими та всім Українським Громадянством 

безмежно болючою вісткою, що дня 11-го травня 1981 року, 
упокоївся в Бозі, на 71-му році життя в Ніягаре, Онт . Канада, 

бл. п. 

о. СТЕПАН СТОЛЯРЧУК 
кол. актор українських сцен, кол. старшина УНА, довголітній парох численних парохій, 

останньо Брендфорду, Онт., Канада. 

ПАНАХИДА відбулася дня 13-го травня 1981 року. 
СВЯЩЕНИЧІ ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ почалися у вечорі, 14-го травня 1981 р. з учас

тю їх Ексцелонціі Єпископа Кир Ізидора та при співу части 17-ох священиків і меси народу. 
Докінчилися вранці, 15-го травня 1981 р. з Божественною Святою Літургією, теж з участю 
їх Ексцелонціі Єпископа Кир Ізидора та прибуаших численно священиків те вірян. 

Після відправ перевезено Тіло на цвинтар у Нілгара, Онт.. Канада. Полрощели По
кійного о. Стелена велилюдною тризною. 

В глибокому смутку: 

дружина — СОФІЯ 
брат - РОМАН з дружиною ДАРІЄЮ 
Ближча Родина поза межами Канади та ЗСА 

Я Р 

З глибоким сумом повідомляємо Друзів. Земляків і Громадянство, 
що на 84-му році життя. 17-го травня 1981 року відійшов від нас 

бл. п. 

ФЕДІР ПАВЛОВИЧ БУЛЬБЕНКО 
Батько, Дід, учасник Визвольних Змагань, громадський I церковний діяч. 

ПАНАХИДА в похоронному заведенні П. Яреми, 129 Схід 7-ма вул., у п'ятницю, 22-го 
травня 1981 p., о год. 7-ій веч. 

ПОХОРОН на українському цвинтарі а О Баанд Бруку. Н. Дж.. в суботу, 23-го травня 
1981 p., після похоронних відправ в похоронному заведенню, о год. 9-ій ранку. 

Замість КВІТІВ просимо складати пожертви на УВАН. 
РОДИНА 

К 
Ділимося сумною вісткою Із Членством ОУН. б. Учасниками Похідних Груп, 

б. Членами Військових Відділів ОУН та всією Українською Громадою 
в Краю і на чужині, що відійшов у Вічність, в п'ятницю, 15-го травня 1981 р. в Ню йорку 

ОСНОВОПОЛОЖНИК і КОМАНДИР ПОЛІСЬКОЇ СІЧІ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ (УПА) 

СВ. П. 

ТАРАС БУЛЬБА-БОРОВЕЦЬ 
якому Провід Українських Націоналістів через своїх Представників і Старшинські Кадри 
допоміг покласти основи під організацію збройно-революційних сил УПА в жорстокі часи 

німецького терору в Україні в pp. 1941-1942 
і 

Родині славного Покійного Командира УПА висловлюємо найглибші співчуття, а Членству 
УНРуху й Українське Громадянство закликаємо взяти численну участь в жалобних 

відправах І похороні. 

Провід Українських Націоналістів 

У к р а ї н с ь к а Вільна А к а д е м і я Н а у к у С Ш А 
Повідомляємо Українське Громадянство та Членство УВАН, 

що дня 17-го травня 1981 року в Ню йорку, помер 

світлої лам яті 
ФЕДІР ПАВЛОВИЧ БУЛЬБЕНКО 

член Фундації Академії те протягом кількох років працівник канцелярії УВАН 
. 

Синові ПОКІЙНОГО д-рові Юрієві Бульбемкові та Внукам висловлюємо глибоке співчуття. 

У п р а в а У В А Н у С Ш А і 
Теренове Керівництво ОУН в ЗСА 

у глибокому смутку повідомляє своїх Членів та все Українське Суспільство в ЗСА. 
що у четвер, 14-го травня 1981 року у ФілядепьфІІ, Па., помер на 73-му році життя, 

карний і довголітній член ОУН ' 

бл. п. інж. 

ІВАН X АРАМ БУРА 
ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися у понеділок, 18-го травня 1981 року в українській 

првеослаеній церкві св. Володимира у ФілядепьфІІ, Па. 
ПОХОВАНО у понеділок, 18-го трввня 1981 р. не українському національному Пан

теоні при церкві св. Андрія у О Бавнд Бруку. Н. Дж. 

Дружині Покійного п. Маріі з дітьми та найближчим членам Родини, висловлюємо 
глибоке співчуття. 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

Т е р е н о в и й Провід О У Н 



k СВОБОДА. СЕРЕДА. 20-го ТРАВНЯ 1981 4.94. 

НЕДАЛЕКО МІСТА ЛЕМОНА в провінції Еспанії, де 
живуть баски, терористи висалили в повітря міною джіпа, 
в якому їхали три вояки Цивільної гвардії, щоескортували 
два вантажні авта з динамітом. Динаміт розвожено до 
каменоломів і інших земельних споруд. Цс тільки 
припадок, що не висаджено в повітря вантажних авт з 
динамітом. Коли 6 висаджено увесь ладунок динаміту, 
школи були б значно більші. Міна вкопана в дорогу. 
вибухла при помочі детонатора, який був електричним 
дротом чодччений з недалеко захованими терористами. 
Терористи належали до баскської сепаратистської органі
зації f І Л. яка останнім часом проявляє велику діяльність і 
впродовж короткого часу вбила цілий ряд військовиків на 
чолі І одним іенералом і одним полковником 

СВІТОВИЙ КОМІТЕТ 
для відзначення 100-рІччя Лесі Українки 

повідомляє Громадянство, що 

ЗБІРНИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ПРАЦЬ 

ЛЕСЯ УКРАЇНКА 
1871-1971 

ВЖЕ ВИЙШОВ З ДРУКУ І ЧЕКАЄ НА ЗАМОВНИКІВ. 

Комітет запрошує всіх шанувальників Лесі Українки при
дбати собі цю книгу і також цим виявити свою пошану до 
великої ма(,іюї поетки. 

Книжка має 400 сторінок друку з ілюстраціями в твердій 
оправі і коштує 25.00 дол. Але хто замовить книжку негайно, 
заплатить лише 20.00 дол. Поспішайте з замовленнями на 
адресу 

MRS. М. CHARYNA 
6934 D i t m a n St., Ph i l ade lph ia . Pa. 19135 

аоооооїюаяиияоиЕЯ^ 
Увага книголюби! Сензаційна новина 

Вийшла з друку книга-альбом 

К. ШОНК-РУСИЧА 

Л И С Т І В К А Х 
у двох мовах (українській та англійській) 

Літературні ред проф. М. Гарасевич та д-р А Лозин– 
ський: форо: Й. Старостяк. К. Шонк Поміщено 400 кольоро
вих та 187 чорнобіпих пистівок. Книга видрукована на блис
кучому доброму папері, в твердій обкладинці. 

Використано листівки (поштові картки) з колекції: В Ха– 
рука. інж. М Нешти. М Клячко. В Шумейко-Ковбаснюк. Б 
Паука, М. Яблонського. Р Лисяка. Мазяка та інших 

Автор завдав багато труду, шукаючи контакту з 
колекціонерами, щоб заповнити всі ділянки, як: з історії, 
побуту села, фолкльору. народних одягів, портрети діячів 
культури, церковних ієрархів, краєвиди чудових закутий 
України 

Перша листівка, це: ..Обід в полі", стор. 131. приблизно 
1878-80 роки, за якою розшукував довгий час Ця листівка 
дісталася від киянина Інтертрусова 

Рідкісні ЛИСТІВКИ прислав Боб Паук з Чікаго. Цеобразки 
Києва писані з датою 1898 та 1899 рр Вони є видруковані 
багато раніше, стор 58. 

Місто Сянок (Галичина), що на зворотній стороні має 
поштовий штемпель 1905 p.. напевно вона є видрукована 
багато раніше, стор 58. 

Мистець С Васильківський, ..Селянин", друк. Київ, 1895; 
М Дяченко. ..Мотиви українського орнаменту" (вишивка), в– 
В-во ..Час". Київ, 1913 р. 

По-перше, я додержувався підпису, що були на 
листівках - взяти листівку Ф. Красицького. ,,Гість із Запо
ріжжя", стор 46. на листівці не було жадного підпису, пише 
було підписано .Козаки" , (старовинна картина), тому було 
поставлено ,.Н М ” (невідомий мистець). 

Після цього альбома можна судити український рух. на 
які роки припадає його активізація. 1895 до 1910 — револю
ційний підйом студенства Києва та Львова. 1912-1916 pp.. 
присвячення століттю народин Шевченка. 1917-22 pp.. 
повстання Української Народної Респубпіки. 1925-30 рр , 
активність ^міграції. 1935-45 pp.. націоналістичний рух. 
1955-70 рр активність українського руху в Україні. 1970-80 
рр , активність українців Канади — Америки. 

Найбільше приклали праці мистці в поширюванні 
пистівок Мистці вишукували теми і їх малювали, платили за 
їх друкування а самі напевно жили в проголод. 

Згадаю пише декілька більше активних мистців. яких 
листівки красуються в цьому альбомі: С. Васильківського. С 
Гординського. В Дядинюка. О. Куриласа, О Кульчицькоі. А 
Манастирського. Я Петрака. М Пимоненка, І. Труша. В 
Чебанюка та інших Треба було знати не лише історію 
нашого народу але друкарську штуку, фотографію, 
кольори і його балянсування. а головне монтаж, який був 
фактично в одних руках 

Інтенсивно іде підготовка до другого тому „Україна в 
листівках Цю першу книгу, яку в умовах державного 
видавництва в Украіні не зуміли видати, прийшлось мені 
одному при помочі декількох завзятих однодумців в 
еміграційних умовах випустити в світ, і пригадати красу і 
багатство українського народу Ціна 65 00 дол 

Писати 

К. Szonk-Rusych 
13 East 7th St ^ New York . N Y 10003 

Український ,,бестселлер" 
у 1980 році 

У видавництві Головної 
Управи Братства кол. Воя
ків 1-ої УД У НА появилося 
друге видання праці Василя 
Вериги п. н. „Дорогами 
Другої світової війни". Пер
ше видання появилося у 
травні 1980 року у серії ви
дань Канадського Науково
го Товариства ім. Шевченка 
у видавництві ..Новий 
Шлях" у Торонто. Праця 
„Дорогами Другої світової 
війни" відразу не знайшла 
прихильних відгуків, дока–. 
зом чого с рецензії, надру
ковані у періодичних видан
нях українською, польсь
кою та англійською мова
ми, а також і численні листи 
до видавництва та автора. 
Це викликало лють редак
торів англомовних „Вістей 
з України", які також згада
ли про неї, очевидно, з пито
мою ім лайкою. 

На протязі семи місяців 
2,000 наклад був вичерпа
ний і тим самим виявило
ся, що книжка „Дорогами 
Другої світової війни" була 
українським ,,бестселле– 
ром" у 1980 року. Тому що 
наспіли численні нові за
мовлення, видавнича рефе– 
рентура Братства кол. Воя
ків 1-ої УД УНА випустила 
друге виправлене видання, 
поширене вступним словом 

Василь Верига 
відомого українського жур
наліста Івана Кедрина та 
словом від самого автора. 

Книжку можна набути у 
місцевих українських кни
гарнях або у видавництві 
Вісті Комбатанта: P.O. Box 
279, Stn. D.Toronto, Ontario 
M6P 3J9, а також у самого 
автора: 215 Grenadier Road 
Toronto, Ont. M6R 1R9, у 
ціні 15 дол. у твердій та 10 
дол. у м'якій оправі. 

З цим твором повинні 
познайомитися всі ті, яких 
цікавлять події Другої сві
тової війни та взаємовідно
сини поміж поляками й ук
раїнцями. 

Ще про з'їзд коломиян 
Із ініціятивного Комітету 

з'їзду коломиян повідом
ляють, що з'їзд відбудеться 
у днях 23-го і 24-го травня ц. 
р. на оселі ім. О. Ольжича в 
Лігайтоні, Пенсилванія. Це 
є якраз довгий кінець тиж
ня, у зв'язку з Днем Поляг– 
лих, так що буде багато 
часу на з'їзд,на який Комі
тет підготовив багату прог
раму. 

Метою цього з'їзду-зуст– 
річі с не лише зустрінутися з 
рідними, близькими прия
телями і знайомими, але 
також обговорити, підго
товити й видати пам'ятку 
для історії та майбутніх 
поколінь у формі регіональ
ного збірника про Коло
мию й Коломийщину, якою 
ми її знаєм і якою вона була 
колись, коли ми там жили. 

Оце недавно попалася 
мені в руки книжка про 
Івано-Франківськ, місто й 
область, видання совстське. 
В цій книзі поза звичайною 
комуністичною пропаган
дою більше нічого немає. У 
ній обширно написано про 
організацію колгоспів, про 
боротьбу із „буржуазними 
націоналістами", в ній ряс
ніє знімками пам'ятників 
Леніна, але про історію, 
народні звичаї, народну но
шу тощо там згадки немає. 

Слушно заявив один із 
членів Комітету, що „це 
наш історичний обов'язок і 
його ми мусимо виконати, 
бо коли ми цього не зроби
мо, то після нас вже ніхто за 
це не візьметься, тому що 
нізвідки буде взяти відо
мостей, які тільки ми ще 
можемо дати". Тому конеч
но виконаймо цей наш істо
ричний обов'язок, який с 
також нашою регіональ
ною амбіцією - не посо
ромити землі Коломий
ської, опрацювати та вида
ти збірник. 

Поза нарадами в прог
рамі з'їзду відбудуться вис
тавки — малярська Б. Бо– 
жемського, фотографії - Т. 
Юськова– Терена та виста
вки української народної 
ноші. 

У мистецькій програмі 
візьмуть участь актори 
українських театрів: Іванна 
Кононів, Ліза Чепіль-Ша– 
шаровська, Оксана і Пінот 
Рудакевичі та сестри Мн– 
хайлюківні. 

Далі в програмі буде льо– 
терія та несподіванки. (Ко
ли масте якісь речі на льотс– 
рію, просимо привезти зі 
собою). 

Будемо разом вітати на 
цьому з'їзді земляків, про– 
живаючив у вільному світі, 
а зокрема в Америці і Кана
ді, які,віримо, відгукнуться 
на цей заклик своєю масо
вою участю. До побачення 
на з'їзді. 

Дмитро Павлович 

ВИСТАВКА КАРТИН 
ЛІДІЇ БОДНАР– 

БАЛАГУТРАК 

Гюстон, Тексас. В 
Гюстонському університеті 
при Мейн вулиці в ґалерії 
О'Кейн відбудеться спільна 
виставка праць Діяни Мар
кер і Лідії Боднар-Балагут– 
рак. Формальне відкриття 
відбудеться в четвер, 21-го 
травня ц. p.. о год. 7-ій 
вечора, але виставку, яка 
триватиме до 5-го червня, 
можна буде вже оглядати 
від 18-го травня від гол 10-
ої рано до 5-ої по полудні 

ВИПРАВЛЕННЯ ІМЕНИ 

У дописі А. Біловуса 
„Пожвавлення українсько
го життя на Флориді" (,,Сво 
бода", 7-го травня ц. р. ч. 85) 
ім'я громадської діячки Це– 
гельської із Ст. Пітерсбурґу 
помилково подано Ве
роніка, а мас бути Стсфанія 
Цегельська. Ред 

Вступайте І 

в члени 
? УНСОЮЗУ1 І 

У днях 10-го, 11-го та 12-
го квітня цього року в Шам– 
пснн-Урбані. де має свій 
осідок стейтовий Юллиной– 
ський університет, у примі
щеннях „Юніверситі Інн" 
відбулася наукова конферен
ція славістів середиьозахід– 
нього американського конти
ненту, головою якої є проф. 
д-р Ралф Фишср з Іллиной– 
ського університету. Треба 
зазначити, що він є також 
головою Російського та 
Східньоевропейського цен
тру. Співгосподарями цих 
зборів були такі наукові 
інституції: Іллинойський 
університет, Російсько-Схід– 
ньоевропейський інститут. 
Бюро вищої освіти і публіч
ного зв'язку, як також Від
діл Конференцій та Інститу
тів. 

У цьогорічній конферен
ції славістів взяло участь 
148 учасників-славістів з 
американських та канадсь
ких університетів, музеїв, 
наукових інститутів та біб
ліотек. 

Під час цих триденних 
зборів славістів зачитано 41 
доповідь, теми яких торка
лись різних ділянок: п'ять 
доповідей було із ділянки 
мистецтва та філософії; два
надцять, що торкались літе
ратури та мов; одинадцять, 
що торкалися дисциплін 
історії і архивів. тринадцять 
доповідей з ділянки еконо
мії, державних устроїв, пра
во і громада. 

Уже в п'ятницю, від 11-ої 
години ранку, почалися збо
ри славістів, які попередила 
реєстрація прибулих науко
вців. Доповіді вбільшості 
відбулися у залях „Юнівер
ситі Інн". за вийнятком 
двох, що відбувались у при
міщеннях університетської 
бібліотеки. 

З огляду на те, що запля
мовано велику кількість до
повідей, вони мус і ли відбу
ватися системою панелю, 
тобто голова панелю пред
ставляв слухачам панеліс– 
тів та їхні теми доповідей, а 
опісля кожний із панелістіг 
зачитував свою доповідь. 
Відтак відбувалася диску
сія, в якій могли забирати 
слово присутні, як також 
панелісти, які обмінялися 
думками поміж собою. 

Ми обмежилися до вислу
хання панелів, в яких затор– 
нуто теми, що нас найбіль
ше цікавили. Ось для прик
ладу, тема першого такого 
панелю - „Півстоліття ко
лективного господарства в 
СССР", яким координував 
проф. д-р Рой Лард із уні
верситету в Кензас. Він та
кож зачитав доповідь на 
тему: „Колективізаційна по
літика совстських провід
ників від Леніна до Брежнє
ва". Інші панелісти, як проф 
д-р Е.М. Клейтон з Міссурі 
університету в Сент Луїс за
читав свою доповідь на те
му „Кількісні й структу
ральні зміни в совстському 
рільничому виробництві". 

Проф. д-р Г.Елісон із Ва– 
шінгтонського університе
ту зачитав доповідь на тему 
„Совстське колективне гос
подарство: історичний ог
ляд"; проф. д-р Ю.Р. Міллер 
із Іллинойського університе
ту виголосив доповідь на те
му „Три погляди на совєтську 
колективізацію" та інші. 
Треба признати, що згадані 
доповіді були на високому 
науковому рівні, а їхні авто
ри - це добрі фахівці з тих 
ділянок. 

Ввсчорі у п'ятницю відбу
лася зустріч учасників-сла
вістів при „винці", де була 
знаменита нагода зустріну
ти давніх знайомих та зав'я
зати нові знайомства. 

СТУДІЙНІ 
ПОЗИЧКИ СТУДІЙНІ ПОЗИЧКИ УНСОЮЗУ 

БРАТСЬКА 
СЛУЖБА 
УНСОЮЗУ 
для 
СВОЇХ 
ЧЛЕНІВ 

Починаючи з гдмем 1-го листопада 1980 р п и й у ВІЦІ ПО чотирьох і ПІЙ року які 6 упуть забезпечені на суму 15.000 попя– 
рів життєвого забезпечення, матимуть гарантовану студійну позичку на суму 5 000 дол Якшо вони будуть забезпечені 
на суму 25.000 доларів життєвого забезпечення їм буде гарантована студійна позичка у висоті 7.500 долярів 

Д іти у ВІЦІ від 5-Ю років, забезпечені грамотою на суму 15.000 долярів матимуть гарантовану студійну позичку на суму 
4,000 долярів Якшо вони будуть забезпечені на 25 000 доляр'В. матимуть гарантовану студійну позичку на суму 6.000 
долярів В даному випадку, забезпечення в УНСоюзі мусить бути грамотою кляси Р-20. 

Формальне повідомлення про гарантовану позичку буде виспане разом з грамотою забезпечення, коли вона видана 
після 1-го листопада 1980 р 

Грамота мусить бути постійно повноправною та з заплаченими вами вкладками по часу признання студійної позич
ки і на протязі часу Гї сплачування 

На час позички і ії сплачування грамота мусить бути призначена УНСоюзові як гарантія позички В часі удіпювання 
позички і копи член-студент має менше як 21 років, сппату позички мусить гарантувати одно з батьків. а ^ о опікун 

Студійна позичка буде розложена на протяг 4-ох років на оплату за студи на ьнпеджі. чи другій високій школі 

Сплачування позички зачинається три МІСЯЦІ ПІСЛЯ закінчення студій аплікантл і вона мусить бути повністю сплачена 
не більше, як 20-ма чверть-річними ратами 

У випадку, копи б час студій на який позичка була уділена, був скорочений або "ерерваний, негайно після цього по
чинається час сплачування позички 

На позичці є малий відсоток у висоті Заь річно від затягненої суми позички Ці вщсі тки нагромаджуватимуться на про
тязі навчання і вони мають бути плачені в час сплачування позички 

Конференція славістів 
середньозахіднього 
американського континенту 

Опісля поспішаємо вули
цями Шампейн до універси
тетської бібліотеки, в при
міщеннях якої має відбути
ся сесія, на якій розгляда
тимуть низку документаль
них фільмім. 

Сесію відкрив представ
ник Іллинойського універ
ситету С.Гилл. За програ
мою висвітлено ряд доку
ментальних фільмів „Алла 
Горська не живе" (30-хвили– 
нний фільм про українську 
дисидентку); три польські 
фільми - „Бути", „Ліци– 
тацзя',' „Андрій В айда" 
та „Попіл і діямант". Ми, 
на жаль, устигли лише на 
висвітлювання серії польсь
ких фільмів, хоч дуже хоті
лося побачити фільм про 
Аллу Горську. 

У суботу, 12-го квітня 
ц.р., вже від години 8:30 ран
ку, почалась дальша серія 
панелів. Панелем „Менши
ни і їхня політична актив
ність" керував наш добрий 
приятель проф. д-р Богдан 
Гарасимів з Калгарі універ
ситету в Канаді. У названо
му панелі взяли участь такі 
панелісти: проф. д-р К. Фар– 
мер із Маркет університету, 
який зачитав доповідь „Мен
шини і їхня політична актив 
ність в СССР"; проф. д-р 
Ю.В.Пітерсон із Західньо– 
мерилендського коледжу — 
„Активність чехів і слова
ків в чеській політичній сис
темі". За панельним столом 
був і дискутант проф. д-р 
Дж. Бєласяк із Індіянського 
університету в містечку Блу– 
мінгтон. 

Треба підкреслити, що 
панеліст Фармер був добре 
обізнаний з дотичними про
блемами меншин в СССР, 
тож і об'єктивно насвітлив 
ці справи у своїй доповіді. 
Однако ж доповідь проф. Пі 
терсона викликала більш 
жваву дискусію, в якій взя
ли участь слухачі-славісти. 
що вказували на ряд неточ
ностей і поверховість обго
ворюваної теми. Промов
ляв і голова панелю проф. 
д-р Б. Гарасимів, який слуш
но вказував також на деякі 
неточності в доповідях па– 
нелістів. 

У дообідні х годинах у 
приміщенні бібліотеки від
булася інформативна сесія 
під заг. „Колекція та обслу
га в університетській бібліо
теці слов'янського відділу", 
якою провадив проф. Л.Мі
ллер, головний директор 
славістичного відділу при 
Іллинойській бібліотеці, а 
доповідачами були бібліо
текарі того відділу. Цікаво 
та змістовно говорила проф. 
д-р Маріянна І. Холдін. 
директор Російського та 
Східньоевропейського Інс
титуту в Шампсйн-Урбані. 
Про україніку в Іллинойсь
кій бібліотеці вичерпно поін
формував проф. д-р Д.Штог. 
рин. 

Опісля точно о год. 1:30 
по полудні почався ще один 
панель під назвою „Полі
тичні течії в періоді поміж 
двома світовими війнами в 
Україні (1920-39)", яким 
проводив проф. д-р С.Го– 
рак. а панелістами були д-р 
Дж. Мсйс із Мичигснського 
університету, який зачитав 
розділ із його докторської 
дисертації під заг. „Націо
нальний комунізм і комуніс
тична партія України". Нас
тупним панслістом був мо
лодий українець д-р Мирос
лав Шкандрій з Калгарі уні
верситету, який зачнтв до
повідь на тему: „НЕП і полі
тична криза в 1925-28 рр". 
Доповідь на тему: „Ідеоло
гія українського націона
лізму в періоді поміж двома 
світовими війнами" зачитав 
молодий українець, докто
рант Мирослав Юркевич із 
Мнчигенського університе
ту. 

Спеціяльно доповідь д-ра 
Дж. Мейса була на високо
му науковому рівні, відчу
вав слухач, що доповідач, 
за походженням неукраї– 
нець, однак дуже добре обіз
наний з українськими проб
лемами, а зокрема, всесто– 
ронньо дослідив епоху на
ціонального комунізму та 
об'єктивно представив її, а 
також тодішніх українських 
діячів у своїй науковій пра
ці. Варте уваги те, що д-р 
Дж. Мейс довше зупинив
ся на розгляді особи Скрип
ника. Також д-р М. Шкад– 
рій у своїй науковій розвід
ці прослідив епоху НЕП-у. 
Безумовно, дуже цікавою 
та корисною присутнім сла
вістам була доповідь докто
ранта М.Юркевича. 

Над зачитаними панеліс
тами доповідями вив'язала
ся жвава дискусія, в якій 
брали участь слухачі та го

лова панелю. Дискусію із 
залі жваво провадив д-р 
Михайло Палій із Кензас 
університету, який погоджу
вався із твердженнями д-ра 
Дж. Мейса. 

В наступному панелі по
рушено справи сучасної емі
грації. Одним із панелістів 
був проф. д-р Л.Винар із 
Кент університету. Запля– 
нована тема його доповіді 
називалася „Українська емі
грація". Голова панелю 
проф. д-р С.Гейтман із Ко
лорадського стейтового уні
верситету також зачитав 
свою доповідь на тему: 
„Еміграція німців з СССР". 
а панеліст проф. д-р С. Фейн– 
штайн з Вісканського уні
верситету виголосив допо
відь на тему: „Аспект прис
тосування совєтських євре
їв до умов американського 
життя". Вже на залі довіду
ємося, що заплянованої до
повіді про українську емігра
цію не буде, з огляду на 
відсутність прелегента. Всі 
доповіді про сучасну емігра– 
цію з СССР були цікавими 
та корисними для славістів. 

Цікаво було також на ін
формативній сесії під наз
вою „Питання і відповіді", 
якою провадив Д.Рансел. 
редактор наукового журна
лу „Славік рев'ю". 

У неділю, 13-го квітня 
ц.р., в 10-ій год. ранку по
чався ще один дуже цікавий 
темою та корисний науков
цям панель під назвою: 
„Словенські і східньоевро– 
пейські архіви-музеї на се
редньому заході США". Го
ловою цього панелю був 
проф. д-р Д.Штогрин, а па
нелістами були бакалявр 
Галина Миронюк з Мінне– 
сотського університету, яка 
зачитала добре опрацьова
ну доповідь про слов'янські 
та східньоевропейські архі
ви, що знаходяться в Емі
граційному Історичному 
Дослідному Центрі при 
Міннесотському універси
теті. 

Від польського музею 
Чікаго мав відчит о. Д.Бі– 
лінський, але і огляду нате, 
що був перешкодженин свої
ми душпастирськйми обо
в'язками, реферат під заг. 
„ Полський архів та історич
ні матеріяли в американсь
ко-польському музеГ4 в зас– 
тупстві прелегента виголо
сив член управи того ж му
зею. Про стан чеських архі -
вів Чікаго говорив проф. 
В.Ласка з Чікагського уні
верситету, який вказав на 
ряд труднощів, дотичних 
чеських та словацьких архі
вів, як брак потрібного на 
це приміщення та фондів. 
Панелістом про литовсь
кий музей Чікаго був С.Бал– 
зекас. власник та голова ли
товського музею ім.Балзе– 
кас. Він зачитав доповідь 
під назвою: „Литовський 
архів на середньому заході 
США і його клясифікація". 

В цьому панелі мав взяти 
участь ще один панеліст -
мгр Е.Басюк з Лайола уні
верситету в Чікаго. Темою 
його доповіді мала бути: 
„Історичні документи і архі
ви в Українському Націо
нальному Музеї в Чікаґо". 
Однак, на превеликий жаль, 
представник від Українсь
кого музею не прибув, а 
також не переслав своєї до
повіді, що було досить ве
ликим розчаруванням, особ
ливо для славістів-україн– 
ців. що з нетерпінням та з 
великим сподіванням чека
ли на цей панель. Рятуючи 
ситуацію, голова панелю 
проф. д-р Д.Штогрин по
дав короткий, але цікавий 
змістом огляд про чікагсь– 
кий Український музей. 

Вив'язалася виміна дум
ками поміж панелістами. 
Директор Балзекас музею 
подав ряд практичних порад 
та вказівок, як саме найкра
ще упорядковувати архіви в 
етнічних музеях, щоб таким 
чином якнайбільше улег– 
шити працю дослідників, 

ПАМ'ЯТНИКИ 
з різних гранітів, ставимо 
на цвинтарях св. Андрія в 
Бавнд Бруку і св. Духа -

відома солідна фірма 

Володимир Бєлянські 
Walter Bielanski 

CYPRESS 
і HILLS MONUMENTS 

800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. N.Y. 11208 
TeL: (212) 277-2332 

Відкрито в кожний день, в 
суботу, включно, від 9-5 по 
полудні, в неділю 10-4 ПО 

ПОЛ. 

На бажання і для вигоди 
кліснтів.– радо заїдемо до 
Вашого дому з проектами 

'.-' І порадами. 

дати їм якнайкращу можли
вість користуватися архів
ними матерія нами. Він та
кож вказав , якнайбільш 
економно провадити архіви 
в національних музеях. 

Молодий науковець ук
раїнка Га лина Миронюк із 
Міннесотського університе
ту змістовно та цікаво поді
лилася з присутніми славіс
тами про працю, завдання 
та досягнення їхньої науко
вої інституції. 

В суботу. 11-го квітня, 
ввечорі відбувся бенкет для 
учасників цієї конференції 
славістів, попереджений, 
безумовно, зустріччю при 
„винці". Голова конферен
ції славістів проф. д-р Р.Фі– 
шер відкрив бенкет, приві
тавши присутніх, а секре
тар конференції проф. Крег 
Смит з Норлістсрн універ
ситету подав короткий ог
ляд праці конференції. 
. Під час бенкету ректор 
Іллинойського університе
ту привітав учасників. На 
бенкеті відзначено 20-
річну наукову працю проф. 
д-ра Ральфа Фішера, вказу
ючи на ного великий та мно– 
гогранний вклад в розвиток 
славістики. Було луже при
ємно довідатися про таку 
позитивну, упішну працю 
цього науковця. 

У розваговіи частині бен
кету виступили мистецькі 
одиниці, що існують при 
Іллннойськомч університе
ті. 

Д-р Микола 
Домашевськии 

ІІШ!ШІІІІІ!ІІІШІІ!ІІ!!ІІІІІІІІІІІІІІІІІІШ!ІІІІ, 
Мілена Рудницька 
Невидимі 
Стигмати 

Книжка у твердій темно-броя– 
зовій обгортці із золотими 
Зуквамн. 552 сторінки із фо
тографічною документацією. 

Ціна 15.00 долярів. 
SVOBGDA 

SO -Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07303 

Мешканців егейт) НюЛжсрч іо– 
бов'яіче 5Г/ с”сйтчвого ші.іатк\ 
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Геї. OR 3-3550, New York, 11003 
Нове видання: „Маруся Чурай" 
Ліни Костенко, чудовий істо
ричний роман, дол. 5 75. з пе

ресилкою 6 50 дол. 

? REALESTATE ^ 

Лише й милі від Союзівки 

П Р О Д А Є Т Ь С Я П О С І Л І С Т Ь . 
що складається з мотелю з 5 
апартаментами і 1-род хати 
Чистий річний дохід S12 000 00 
Низький податок Ціна nowip 

кована. 
Ten.: (914) 626-7066 

ROMAN RYCHOK 
REAL ESTATE ft INSURANCE 

1339 Springfield Avenue 
Irvington. N.J. 07111 
АСЕКУРУЄМО 

авта. будинки, хатні речі 
QOporouiHHOCTi. бизнеси 
від вогню, грабунків, осо– ' 
бистої відповідальности 
(liability) Потрібні інфор

мації подасть 

ПЕТРО РИЧОК 
забезпеченевий агент І 
брокер - (201) 373-6434 

(201) 373-0453 
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ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБИИК 

З.інмаотьси Похоронами 

в BRONX. BROOKLYN. 
NKW УОЦК і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarenia 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 
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UKRAINIAN 
KUNERAL DIRECTORS 

AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА . ЧЕСНА 
our Services Are Available 
Anywhere m New Jersey 
Також займаємося похоро
нами на цвинтарі в Бавнд 
Бруку і перенесенням Тпін– 
них Останків з різних краін 

світу 

801 Springfield Avenue 
IRVING10N. N J NEWARK N J 

ESsex 5 5555 

New Branch 
UNION FUNERAL HOME 

1600 Stuyvesant Avenue 
(corner Stanley Terr) 
UNION. NJ 070a3 

(201)964-4222 


