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УКРАЇНЕЦЬ В ПОЛОНІ ЗАСУДЖУЄ 
ІНВАЗІЮ НА АФГАНІСТАН 

Ню Йорк, Н.Й. (Пресова 
служба ЗП УГВР). - Як 
повідомляють афганські 
джерела і І 12-го вересня 
1981 року в центрі міста 
Кабул був спійманий 67-літ 
ній українець Е.М. Охри
мюк. який був в Афганіста
ні дорадником афгансько
го міністерства шахт і ін
дустрії. Охримюк також 
очолював советьску деле
гацію в справах геології, 
член КПСС і займав високу 
посаду в совєтському по
сольстві в Кабулі. Він одру
жений, має дві доньки і 
зараз знаходиться в полоні 
в партизанському таборі 
під командою ІСЛАМСЬКОЇ 
партії Гезбі-Ізлямі. Парти
занські підрозділи ним опі
куються. Він одержує ліки і 
має право листуватися. 

На допитах Охримюк по
відомив партизан, що він 
особистий знайомий Ніко– 
лая Тіхонова, голови Ради 
міністрів СССР; "орденоно
сець (має шість військових і 
12 цивільних нагород) і п'я
тий рік вже перебуває в 
Афганістані. Партизани за
пропонували, обмін Охри– 
мюка за 50 полонених пар
тизан, і Охримюк написав 
листа до Тіхонова в цій 
справі. В листі Охримюк 

засуджує совєтську присут
ність в Афганістані і дещо 
розказує про своє станови
ще. Внизу друкуємо його 
листа до Тіхонова: 

1 жовтня 1981 
„Дорогий Ніколаю Алек– 
сандровичу, 

Велике нещастя трапило
ся зі мною. Мене спіймали в 
Кабулі партизани Гезбі-
Ізлямі під проводом Мав– 
лаві Юноша Халіса і трима
ють для обміну за їхніх 
можагадинів (іслямські пар 
тизани). Сім днів я подоро
жував через численні села і 
бачив, як озброєне населен
ня бореться за свої права 
бути вільним народом про
ти Б.К. (Бабрака Кармаля). 
Я там не бачив ані китайців, 
ані американців, ані інших. 
Це мене дивує. Ніколай Але 
ксандрович, моє життя у 
ваших руках. Я Вас благаю, 
рятуйте мене. Треба міцно 
переконувати Бабрака Кар
маля, бо він проти вимін: 
„Війна є війною, і є багато 
росіян" — це слова Б.К.... Я 
пропоную, щоб при цьому 
були присутні болгари, че
хи та інші дипломати. Ря
туйте мене... 

Е.М.Охримюк". 

В Ню Йорку відбувся бенкетп– 
бенефіс на школи св. Юра 

Ню Йорк, Н.Й. (В.Л-ць) 
— В неділю, 6-го грудня ц.р. 
тут у власному приміщенні 
відбувся успішно бенкет-бе– 
нефіс шкіл св. Юра для 
відзначення 40-ліття засну
вання цілоденної школи та 
10-ліття пасшої градуації в 
Академії. Ьенкет влашто
вував Громадський комітет 
шкіл під головуванням інж. 
Любомира Зєлика. 

Українське громадянство 
Метрополітального Ню 
Йорку, яке, до речі, тісно 
пов'язане з існуванням цих 
двох виховних інституцій, 
почало собі усвідомлювати, 
що виховання української 
дітвори і старшої молоді 
під теперішню пору є най
більш пекучою проблемою, 
бо від цього залежатиме іс
нування наших Церков і 
спільноти в майбутньому. 
Ця свідомість збереження і 
збільшення шкіл св.Юра 
почала останньо дуже по
глиблюватись, доказом чо
го була також велика кіль
кість учасників на бенкеті 
- (біля 500 осіб), — які на 
заклик організаторів цієї 
імпрези склали вже під час 
бенкету майже 50,000 доля– 
рів готівкою і в декл я раціях, 
а деякі зобов'язалися навіть 
вплачувати відповідні суми 
грошей п'ять і більше років 
підряд на вдержання укра
їнського шкільництва і їх 
високого рівня в навчанні. 

Дві великі пожертви, які 
заслуговують на окреме від
мічення, склали кредитова 
кооператива „Самопоміч" 
в Ню Йорку і Українське 
Спортове Товариство 
(УСК), які передали на руки 
керівників бенкету чеки на 
суму .по 10,000 долярів. Се
ред жертводавців по 1,000 
чи менше долярів був також 
Владика Василь Лостен, Є– 
пископ Стемфордської єпа
рхії, який взяв особисту у– 
часть в бенкеті, виголосив
ши при тому коротке, але 
глибоке змістом привітан
ня, у якому він закликав гро
маду за всяку ціну вдержати 
школи св. Юра, бо вони, по
біч родини. Церкви і моло

дечих організацій, являють
ся не тільки виховними ін
ституціями, але також забо– 
ролом здержання процесів 
асиміляції і навчають мо
лодь жити з Богом і наро
дом, до якого вони нале
жать. 

- -БенКет-бейефіс відкрив 
коротким словом інж. Л .Зє– 
лнк, а програмою бенкету 
вміло вів д-р Богдан Кекіш. 
Після вступної молитви і 
короткого привітального 
слова о. Севастіяна Шевчу
ка, ЧСВВ, теперішнього па– 
роха церкви св. Юра, довшу 
інформаційно-аналітичну 
доповідь виголосив о.про– 
тоігумен Патрикій Пащак, 
ЧСВВ, який свого часу сам 
учителював в цій школі і 
докладав чимало зусиль для 
її зросту. При тій нагоді він 
згадав кількома теплими 
словами про покійного о. 
д-ра Володимира Гавліча, 
ЧСВВ, особливо відданої 
Церві і народові людини, 
яка присвячувала максимум 
уваги церковному і громад
ському відтинкові ідо само– 
відданости опікувалася ук
раїнськими школами. 

Отець Протоігумен під
креслив, що відзначення 
40-ліття школи і 10-ліття 
першої градуації в Академії 
це великі світлі ювілеї і про 
ці школи говоритиме ко
лись історія. Доповідач від– 
мічував, що проблеми Ук
раїнської Церкви, україн
ського шкільництва і гро
мади, мусять стати пріорі– 
тетом в праці спільноти, як
що вона бажає залишитися 
як окрема національна оди
ниця на поселеннях. 

Керівник бенкету передав 
також привітання присут
нім від меценаса Романа 
Гуглевича, голови Коміте
ту будови церкви св. Юра, 
який через хворобу не міг 
прибути на це свято. З черги 
інж. Іван Гурик, директор 
кредитової кооперативи 
„Самопоміч" і д-р Іван Сє– 
рант, голова УСК-у, пере
дали на руки майстра цере– 

(Закінгення на стор. If) 

Релігійне Товариство закликає 
до пожертв на Патріярший фонд 

АМЕРИКАНЦІ ПОКИДАЮТЬ ЛІВІЮ 

Філядельфія, Па. - При
гадуючи обширний заклик 
Блаженнішого Патріярха 
Йосифа про потребу щед
рих дарів на Патріярший 
фонд і на підтримку Релі
гійного Товариства Україн
ців Католиків ЗСА — „Свя
та Софія", що був поданий у 
ч. 203 щоденника з вівтірка, 
27-го жовтня, ця активна 
українська організація при
гадує в грудні знову україн
цям на поселенні в Амери
ці, що дата — день народ
ження Патріярха, 2-го люто
го, наближується і що до 
тієї дати потрібно заверши

ти збірку на Патріярший 
фонд, довівши її до одного 
мільйона долярів. 

В найновішому обіжнику 
з Т-ва „Свята Софія", під
писаному заступницею го
лови Т-ва д-р Романою Нав 
роцькою та секретарем 
д-ром Леонідом Рудниць– 
ким, стверджено, що бракує 
до визначеної суми ще 200 
тисяч, які треба зібрати за 
два місяці, які залишилися 
до вівтірка, 2-го лютого , 
наступного року, коли ук– 
раїнці-католики святкува
тимуть 90-річчя Глави сво
єї Церкви. 

Вашінгтон. - Президент 
Роналд Реген звернувся до 
всіх американців та до аме
риканських фірм негайно 
покинути Лівію та не подо
рожувати туди. Одночасно 
з тим він уневажнив всі 
американські пашпортидля 
подорожі до Лівії. 

З поінформованих кіл у 
Вашингтоні подають, що 
можна сподіватися ще й 
інших дальших заряджень 
у справі Лівії. Найважні– 
шою ціллю тих усіх заряд
жень є оберегти американ
ських громадян перед мож
ливими небезпеками та тру
днощами. Президент не про 
голосив ембарго на імпорт 
лівійської нафтової ропи, 
хоч перед тим була мова 
про це. Одначе той крок, як і 
інші в найближчому май
бутньому не є виключені. 

Більшість американських 
промислових і торговель
них фірм, які працюють на 
терені Лівії заявили, що 
доручення Президента ви
конають і американських 
працівників в своїх підпри
ємствах в Лівії відішлють 
домів. Оливна компанія Ма– 
ратон заявила, що відси
лання американських пра
цівників з Лівії починає не
гайно, а компанії Екзон і 
Оксидентал подали, що во
ни негайно поінформували 
своїх американських пра
цівників про заклик Прези
дента. Ті компанії постави
ли до диспозиції своїм пра
цівникам місця на літаках і 
летунські квитки до негайно 
го відлету. Оливна компа
нія Мобіл заявила через 
свого речника, що покищо 
вона не інформуватиме пуб
лічно про свої потягнення в 
цій справі. Екзон. найбільша 

американська компанія по
відомила ще 4-го листопада 
цього року, що вона уневаж 
нила всі свої контракти з 
Лівією, інші компанії того 
ще досі не зробили, ані не 
заповіли, що вони робити
муть у цій справі в близько
му майбутньому. 

Заступник Державного 
секретаря Вілліям Кларк, 
інформуючи про заклик 
Президента пояснив, що 
„для американських грома
дян існує небезпека в Лівії з 
боку лівійського уряду". В 
заяві Уряду, яку відчитав 
Кларк сказано: „В останніх 
шістьох місяцях Лівія по
ширила і приспішила свої 
намагання підмінувати су
сідні з нею держави та діяти 
проти інтересів ЗСА. Нас
лідком того умови безпеки 
для американських грома
дян у Лівії погіршали. Уряд 
ЗСА освідомлює собі важ
кість дотеперішніх заряд
жень, але він є впевнений у 
цьому, що лівійські акції 
змушують його до того. 
Уряд Лівії вже не раз пока
зав свою готовість керува
ти ворожими для американ
ців акціями. В існуючих 
умовах існує негайна небез
пека для американців, які 
живуть у Лівії, або для тих, 
що туди удаються". 

Виїзд американців з Лі
вії може бути пов'язаний з 
труднощами з огляду на 
обов'язок виїздних віз, який 
Муаммар Каддафі зарядив 
у відйршеяні до американ
ців вже раніше. На базі того 
антиамериканського зако
ну деякі американські гро
мадяни мали труднощі з 
виїздом,' Cm лівійські урядо
ві чинники проволікали з 
виданням їм виїздних віз. 

Зростають клопоти з 
Грецією в НАТО 

МАДРИДСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 
ЗНОВУ ЗАГРОЖУЄ НЕВДАЧА 

Брюссель, Бельгія. — На 
закінчення своєї конферен
ції, яка тривала тут два дні, 
міністри оборони країн НА
ТО плянували видати, як це 
звичайно водиться, комуні– 
кат. Одначе представники 
Греції стримали публікацію 
такого кпмунікату, мотиву
ючи це тим, що Греція не 
отримала потрібних їй га
рантій проти нападу Туреч
чини й тому вони не підпи
сали спільного комунікату 
вперше в історії НАТО. 
Крім цього виникли ще й 
інші неясності з боку Гре
ції. 

Прем'єр грецького уряду 
Андреас Папандреу, який 
брав участь у конференції 
міністрів оборони країн НА 
ТО в характері звичайного 
учасника, бо він сам має 
теку такого міністра в своє
му уряді, заповів був вихід 
Греції з оборонного секто
ра НАТО. Одначе до кінця 
конференції він не подав 
точніших даних, коли і як це 
станеться. Так само з грець
кого боку було заповідже– 
но, що грецька делегація на 
наради НАТО протистави– 
тиметься прийняттю Еспа– 
нії до того пакту. Одначе в 
часі конференції міністрів 
оборони з грецького боку 
не вийшла ніяка заява в цій 
справі. 

Генеральний секретар 
НАТО Йозеф Люнс відбув 

окрему пресову конферен
цію з метою з'ясувати ті 
справи для міжнародної 
преси. На тій конференції 
він вказав на шкоди, які 
виникають з поведінки гре
цьких делегатів для систе
ми НАТО і для самої Гре
ції. Грецькі делегати вима
гають від конференції мі
ністрів оборони НАТО,щоб 
ті видали від себе гарантії, 
для чого вони не мають ані 
формального права, ані ні
коли такого не роблено й 
тому немає прецеденсу. Ге
неральний секретар НАТО 
також вказав ьа тс, що після 
підписання спільного про
токолу про приступлення 
Еспанії до НАТО поодинокі 
країни-члени НАТО згідно 
з обов'язуючою процеду
рою муситимуть ратифікува 
ти це приступлення. 

Із західньонімецького 
джерела повідомили, що 
члени НАТО не прийняли 
пропозиції ЗСА збільшити 
внески поодиноких держав 
до спільного оборонного 
фонду. ЗСА пропонували 
піднести загальну суму внес 
ків на коло 500 мільйонів 
долярів і відповідно про
порційно розложити їх на 
поодиноких членів. Одначе 
схвалено на 1982 рік затри
мати той фонд на дотепе
рішній висоті, то значить 
520 мільйонів долярів. 

Помер Павло Маряк, колишній 
секретар 476-го Відділу УНС 

Джерзи Ситі, Н. Дж. -
До Головної Канцелярії 
УНСоюзу наспіла вістка, 
що в Гадсоні, Н. Й„ помер 
20-го листопада ц.р. на 91-
му році життя Павло Маряк, 
колишній довголітній сек
ретар 476-го Відділу УНСо
юзу в Гадсон, Н. Й. 

П. Маряк народився 13-
го липня 1890 року в селі 
Станкова, повіт Ліско, в 
Західній Україні. До ЗСА 
прибув в 1912 році і зразу 
включився в громадське та 
союзове життя у Гадсоні, де 
він поселився. Він був чле
ном УНСоюзу впродовж 
63-ох років та працював 
секретарем відділів УНСо
юзу ч. 273 та 476 разом 53 
роки, в часі яких він приєд
нав для цих відділів та УН

Союзу 470 нових членів. 
` П. Маряк був теж співор– 
ганізатором української па
рафії та церкви св. Миколая 
в Гадсоні. Впродовж понад 
півсотні років праці для 
УНСоюзу він був обраний 
п'ять разів делегатом на 
конвенції УНСоюзу. 

Покійний залишив у сму
тку три доньки, Марію Кінг. 
Анастазію Ломсрі та Кате
рину Маряк, і двох синів 
Самійла та Михайла Маря– 
ків. Цей останній перебрав 
по батькові пост секретаря 
476-го Відділу. Похорон від
бувся у вівторок, 24-го лис
топада, при численній учас
ті родини, приятелів та чле
нів місцевої української і 
зокрема союзової громади. 

Мадрид, Еспанія. — Мад -
ридська конференція, яка 
триває вже довше року, зно
ву станула перед поважною 
небезпекою, що не зможе 
дійти до будь-яких узгід– 
нень. 

Совєтська делегація кате
горично протиставиться зга
дці про порушування різни
ми державами, а в першу 
чергу Совєтськнм Союзом, 
кінцевих ухвал Гельсінк– 
ської конференції, а зокре
ма так званого третього ко
шика тих ухвал, і хоче 
обмежитися тільки до без
пеки і співпраці європейсь
ких держав із Совєтськнм 
Союзом. Європейські краї
ни вимагають узгляднений 
цілости всіх проблем, а в 
тому, очевидно, і „третього 
кошика". 

На підставі попередньої, 
спільно прийнятої ухвали, 
конференція у Мадриді мас 
закінчитися не пізніше, як 
18-го грудня ц.р. отже зали
шився ледве тиждень, а нія
кого поступу не видно. Зас
тупник керівника совєтсь– 
кої делегації, генерал військ 
КҐБ Сєргсй Кондрашев роз 
впнув велику позакулісову 
кампанію, щоб делегати 
Заходу погодилися на совєт 
ську версію і таким чином 

забезпечили.перемогу Мос
кві. Західні делегати кате
горично обстоюють, щоб 
згідно з підписаними в Гель 
сінках умовами, порушити 
питання людських прав. 

Крім остаточного узгід– 
нення й заключного кому
нікату існують ще й інші 
розходження в поставі Схо
ду й Заходу. Йдеться в пер
шу чергу про майбутню 
конференцію для перевод
ження в життя Гельсінксь– 
ких постанов. Західні краї
ни й надалі обстоюють пот
ребу провірювати й обгово
рювати питання застосуван 
ня ухвал „третього коши
ка", а совєтська сторона 
хотіла б звести програму 
майбутніх нарад до питань 
господарської допомоги Co 
вєтському Союзові та даль
ших гарантій і забезпечен
ня його здобутків в Европі. 

Голова американської де
легації Макс Кемпелмсн 
запропонував, щоб наступ
ну комференцію підготови
ти основніше й тому зали
шити більше часу для тієї 
підготови. Кемпелмен зап
ропонував, щоб у випадку 
не знайдення компромісу в 
Мадриді наступну Гельсінк 
ську конференцію відбути 
осінню 1982 року. 

У світі 
У ШВАЙЦАРІЇ ЩОРІЧНО ПЕРЕОБИРАЮТЬ президен
та країни і його заступника. Президентом по черзі є 
представник одного з кантонів, який також є членом 
федерального кабінету, що називається Федеральна рада. 
Функції президента і його заступника є тільки церемоні– 
яльного характеру, а вибирають їх члени парляменту на 
окремому цьому присвяченому засіданні. Цим разом 
президентом обрано міністра економіки Фріца Гонекксра, 
а віцепрезидентом міністра закордонних справ П'єра. 
Оберта. Ротаційна система вибору найвищих репрезентан
тів країни — президента і віцепрезидента — показалася в 
Швейцарії дуже доброю, вона задовольняє загал населен
ня й з того приводу немає поважніших застережень. 
Вибрані на президента й віцепрезидента міністри на час 
своєї президентури виконують свої обов'язки міністрів. 

У ЛИСТОПАДІ ВІДБУЛИСЯ ПАРЛЯМЕНТАРНІ 
вибори в Новій Зеляндії. Перед виборами велика більшість 
у парляменті належала консервативній Народній партії, 
яка зформувала також уряд із своїх членів і прихильників. 
Вибори 28-го листопада принесли невдачу Національній 
партії і вона отримала тільки невеличку більшість у 
парляменті. Фактично ця більшість зводиться до двох 
голосів. Національна партія має 47 мандатів, опозиційна 
Партія праці - 43, а мала група Соціяльного кредиту - 2 
мандати. Група Соціяльного кредиту, йде разом з 
Партією праці і це дає опозиції 45 на 47 мандатів. Партія 
праці вже була приготована до зформування свого 
коаліційного з Соціяльним кредитом уряду й перебрання 
влади, але голоси неприсутніх на місцях голосування і 
перебуваючих поза країною, що їх обраховують після 
виборів дали знову перевагу, хоч мінімальну. Національ
ній партії. 

У СТАМБУЛІ, ТУРЕЧЧИНА, ПОЧИНАЄТЬСЯ 24-го 
грудня великий судовий процес 52-ох членів крайньої лівої 
профспілки. Профспілка називалася Конфедерація рево
люційних профспілок, а акт обвинувачення проти підсуд
них має 865 сторінок друку й прилог. В акті обвинувачення 
з'ясовані й удокументовані всі закиди прокуратури проти 
обвинувачених. Як виходить з документів та зі зізнань 
деяких підсудних обвинувачені змовлялися таємно 
змінити конституцію, в потребі силою, проголосити 
диктатуру пролетаріяту й впровадити клясову систему 
правління та передати владі лівій монопартії. Процес буде 
відкритий для преси й публіки. Військовий прокуратор 
вимагає кари смерти для всіх підсудних. 

ТРИ ІСЛЯМСЬКІ ФАНАТИКИ, ПРИНАЛЕЖНІ до 
секти шіїтів, які схопили були лівійський літак в дорозі з 
Швайцарії до Тріполі, Лівія, піддалися на летовищі у 
Бейруті, де їх літак приземлився уже третій раз після 
схоплення. Усіх пасажирів звільнено в доброму стані 
здоров'я, а терористів, згідно з умовою з ними, перебрало 
сирійське військо, яке також заопікувалося літаком.Пілот 
просив, щоб йому після перебування 52 годин в напружен
ні й перельоті 7,500 миль дати змогу відпочити. Терористи 
повторили, чому вони схопили літак. Схоплення літака 
було демонстрацією проти лівійського уряду і його лідера 
Муаммара Каддафі за зникнення 1978 року на лівійському 
літаку голови секти шіїтів у Ливані імама Муси аль-Садра. 
Після зникнення імама аль-Садра появлялися різні 
контроверсійні вістки. Згідно з одними вістками, на 
доручення найвищих лівійських державних чинників його 
вбили агенти лівійськогок уряду, згідно з іншими джерела
ми він ше й далі живий і перебуває в ув'язненні в Лівії. 
Визнанні його секти хочуть дістати його живим, або його 
тіло, коли він мертвий. 

У ЗСА ЗРОСТАЄ НАТИСК НА УРЯД ПРЕЗИДЕНТА 
Роналда Рсгена, щоб він припинив підтримку в ОН для 
режиму Пол Пота в Камбожді. Режим Пол Пота програв 
мілітарну кампанію проти В'єтнаму і його помічників 
в Камбоджі та перейшов до партизанської форми бороть
би. Він мас під своїм командуванням коло 30,000 озброє
них партизанів, які отримують постійну допомогу з КНР. 
В ОН більшість підтримує легальність режиму Пол Пота, 
хоч він уже не є формально на його чолі, щоб таким чином 
зберегти принцип невтручання закордонних сил у внутріш 
ні справи азійських країн. Власне цього допустився своєю 
збройною інтервенцією В'єтнам і тому більшість членів 
ОН не хочуть визнати теперішнього маріонеткового уряду 
в Камбоджі. Проти Пол Пота є великі застереження з 
огляду на жорстоку й терористичну політику його уряду, 
коли він був при владі. Останньо 130 відомих американ
ців вислали листа до президента Регена, щоб він зовсім 
припинив підтримку режимові Пол Пота. Серед осіб, які 
підписали того листа є колишній американський амбаса– 
дор у Камбоджі Еморі Свенк. 

В ПОЛЬЩІ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ 
КАМПАНІЯ ПРОТИ 

„СОЛІДАРНОСТИ" 
Варшава, Польща. -

Пресові агентства інформу
ють з Варшави, що польсь
ка урядова преса посилила 
пропагандивну кампанію 
проти вільної профспілки 
„Солідарність" і її керівни
ків. 

Наприклад, польськапре– 
са у вівторок, 8-го грудня 
ц.р., зокрема „Трибуна Лю
ду", більшість своїх матері– 
ялів присвятила цій проб
лематиці. Деякі газети наз
вали голову Крайового ко
мітету „Солідарности" Лс– 
ха Валєнсу ,,дволичною, 
нсправдомовною і амбіт
ною людиною", яка, мов
ляв, змагає до повалення 
комуністичної системи в 
Польщі, хоч, як, пише газе
та „Жолнєк Вольносьці", 
„він не має іншої, а зокрема 
кращої політичної і соціяль– 
ної програми, яка могла б 
замінити теперішню консти 
туційну народно-демокра
тичну систему". 

Політичні спостерігачі 
кажуть, що це перший раз 
польська преса, мабуть на 
наказ „згори" заквестіону– 
вала правдомовність Ва– 
лєнси. Треба сказати, що 
най гостріше атакує Валєнсу 
і профспілку „Солідар
ність" вже згадувана газета 
„Жолнсж Вольносьці", яка 
с органом збройних сил 
Польщі. Ця газета закидає 
також іншим керівникам 
профспілки антидержавну 
активність для „розпалу 
громадянської війни в Поль 
ській Народній Республіці". 

Виступ газети проти Л. 
Валєнси, кажуть спостеріга
чі, є наглядним доказом 
зорганізованої кампанії уря 
ду проти „Солідарности", 
щоб продемонструвати, що 
профспілка є „антидержав
ною установок^", яка зма
гає до повалення теперіш
нього ладу і підірвання пре
стижу комуністичної партії 
в Польщі. Радіопередачі 
варшавського радіо з демон 
струванням магнітофонних 
стрічок із записом розмов 
профспілкових діячів і вис
ловом Валєнси, що уряд 
„змагас до конфронтації" і 
заявами інших членів „Со
лідарности" про потребу 

..створення тимчасового 
уряду", є наглядним дока
зом цього. 

Не зважаючи на цю скон
центровану кампанію засо
бів масовоє інформації про
ти ..Солідарности", офіцій
ні урядові чинники заявили 
кореспондентам закордон
них видань, що вони не 
закинули надії на якесь внут 
рішиє порозуміння і ство
рення таких форм співпраці 
які забезпечували б автори
тет компартії і права спіль
ноти, в тому числі права 
робітників зорганізованих 
у „Солідарності". „Трибуна 
Люду" закликала навіть у 
редакційній статті лідерів 
профспілки відкликати свої 
заяви, зареєстровані на маг
нітофонні стрічки і призна
тися до помилок. „Чому не 
сказати, - пише польська 
газета, - що вони йшли за 
політичним голосом і не 
прислухалися до голосу на
родних мас". 

„Трибуна Люду" вважає, 
що така заява відпружила б 
ситуацію і створила б нову 
базу для переговорів з уря
дом. 

Всю цю пресову кампа
нію речники профспілки 
сприймають спокійно кажу
чи, що уряд потребує „тако
го барабанного вогню, щоб 
закрити свої помилки і ски
нути вину за господарську 
ситуацію ті когось іншо
го". „Солідарність" різно
часно заявляє, що сцентра– 
лізоваиа господарська сис
тема, яка тепер існує в Поль 
щі не здасть іспиту і чи 
сьогодні, чи завтра прийде 
до упадку не пльки цк і 
системи, але разом з нею 
комуністичного уряду. 

Польський спнекопат, го
ловно примас Польської 
Римо-Католицької Церкви 
архиєпископ Юзеф Ґлсмп, 
стараються злагіднювати 
ситуацію, не зривати цілко
вито зв'язків з урядом, бо 
тоді не було б вже двох 
можливостей, а тільки од
на: конфронтація і евенту
альне кровопролиття. Але й 
його заходи привести до 
розмов обидві сторони не 
увінчались успіхом. 

В Америці 
ПРЕЗИДЕНТ РОНАЛД РЕҐЕН ПОГОДИВСЯ на зат– 
руднення контролерів цивільного летунства але тільки з 
передумовою, що вони вноситимуть аплікації на іншу 
працю від тієї, яку вони виконували раніше. Деякі урядові 
речники кажуть, що Уряд буде сприяти прийняттю на 
працю колишніх контролерів, які були звільнені з роботи 
за порушення закону федеральних робітників. Американ
ська федерація праці, Конгрес індустріяльних організацій, 
найбільша профспілка, а також голова розв'язаної 
профспілки контролерів Роберт Е. Полі виявили своє 
невдоволення таким рішенням Президента, не зважаючи 
на цс, що секретар Департаменту праці Дрю Луіс заявив, 
що частину контролерів затруднить Пентагон у військо
вих летунських інсталяціях. 

АДВОКАТ ДЖАНА ГІНКЛІ, ВИКОНАВЦЯ атентату на 
президента Роналда Регена в дні 30-го березня ц.р. під час 
якого були тяжко поранені крім Президента також три 
інші особи, заявив, що його клієнт є здібний стати перед 
судом у визначеному дні, тобто 4-го січня 1982 року. 
Речники Департаменту справедливости, які не бажали 
бути названими заявили, що вони, між іншим, були також 
такої думки, не зважаючи на це, що Гінклі намагався 
покінчити самогубством у в'язниці. Адвокати Вінсснт 
Фуллер і Грегорі Ґрейґ переслали на руки федерального 
окружного судді окремий меморандум у цій справі, у 
якому говориться, що немає жадних причин для зміни 
дати процесу, бо Дж. Гінклі є повністю здоровий -
психічно і фізично, щоб стати перед судом. 

РЕЧНИКИ ПЕНТАГОНУ ЗАЯВИЛИ, ЩО СЕКРЕТАР 
Департаменту оборони Каспар Вайнбергер плянує збіль
шити витрати на фльоту в 1983 фіскальному році, бо 
інакше Америка не зуміє виконати свого пляну щодо 
дозброення З'єднаних Стейтів Америки у визначеному 
часі. Пентагон, згідно з цими інформаиіями плянує 
додати 6 більйонів долярів для того, щоб приспішитн 
будову двох потужних нуклеарних літаконосців. 

ПРОФСПІЛКА АВТОМОБІЛЬНИХ РОБІТНИКІВ 
дістала уповноваження від робітників розпочати перего
вори з автомобільними компаніями вже тепер, напередод
ні вигасення контракту. Робітники погодилися, що 
профспілка мас право розмовляти з речниками компаній 
про евентуальні концесії робітників в сторону автомобіль
них компаній, щоб таким чином не допустити до сповіль
нення праці, чи навіть банкрутства, від якого постражда
ло б 1,2 мільйона робітників. 

ПАЛАТА РЕПРЕЗЕНТАНТІВ ГОЛОСАМИ 222 ДО 184 
схвалила, з активною підтримкою республіканців, законо
проект про уділення закордонним країнам допомоги в 
сумі 5,7 більйона долярів. Раніше Сенат схвалив законо
проект більшістю голосів в сумі 5,8 мільйона і тепер обидві 
комісії мусять узгіднити різницю в сумі, шоб законопро
ект міг бути переданий президентові Роналдоьі Регенові 
для підпису. 

\ 
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Змова проти верхівки ЗСА 
Всю американську й міжнародну пресу оббігла 

вістка, що американська розвідка виявила змову, яку 
затіяв диктаторський президент Лівії Муаммар 
Каддафі проти президента Реґена й інших членів 
державної верхівки Америки. За тією вісткою - з 
Лівії відлетіла вже на американський континент група 
п'яти спеціяльно'вишколених терористів, завданням 
яких с вбити президента Регена, віцепрезидента 
Буша, державного секретаря Гейґа й секретаря 
оборони Вайнбергера. Президент Реген заявив, що 
вислухавши докладний звіт чинників безпеки він 
мусить поставитись до цієї вістки поважно. Також 
співголова сенатської Комісії для справ розвідок 
Данісл Мойниген, колишній амбасадор в Індіїй один 
з найбільш впливових американських державних 
мужів, заявив, що пред'явлений названій Комісії звіт 
у цій справі каже „на 80 відсотків" вірити в його 
правдивість. Лівійський диктатор Каддафі рішуче 
заперечив, наче би він займався вбиванням чужинець
ких державних мужів і кинув під адресою президенту 
Регена „виклик", щоби той пред'явив „докази" на 
правдивість свого твердження, що він, Каддафі 
затіяв змову на життя президента Реґена і його 
найближчих співробітників, при чому Каддафі грубо 
вилаявся проти президента Реґена та закликав 
американський нарід, щоби той „викинув" Реґена так 
само, як це зробив із Ричардом Ніксоном. 

Це один із курйозів Нашого часу, що голова 
держави взагалі примушений прилюдно заперечува
ти, що він не займається активно міжнародним 
тероризмом. Це курйоз, який ледве.чи має прецедент 
у всесвітній історії, щоби CTOcyeaW міжнародний 
терор, як засіб закордонної пблггііки. Цей курйот 
став можливим тільки тоді, коли на Сході Европи 
постала імперія, яка заперечила етику, як чинник у 
політиці .та яка почала користуватися у своїй 
внутрішній і закордонній політиці методами, запо
зиченими із середньовіччя, із тієї доби середньовіччя, 
коли право громадянства придбав „Фавстрехт" -
, ,право п'ястука". Не дивниця, що у сучасному 
міжнародному світі настав неспокій, настало збен
теження і що нема ні одної людини у світі, яка могла б 
передбачити, що станеться завтра, —.коли між 
методами закордонної політики різних країн, спонзо 
рованих і підтримуваних політично, економічно і 
доставами– зброї дід Совєтського Союзу,— коли між 
методами їхньої закордонної політики опинився 
також міжнародний тероризм. ' "' -

Американська служба безпеки негайно скріпила 
охорону названих вгорі членів державної верхівки 
Америки. Ця державна верхівка стала сіллю в оці 
володарів Кремлю і таких слухняних їм диктаторів, 
як Муаммар Каддафі, бо вона збагнула дійсну суть 
російського большевизму, як рушійної сили імперія– 
лізму, що загрожує безпеці всього людства й одверто 
про це заговорила та активно почала протидіяти злу, 
— приступивши до дозброєння своєї оборонної сили. 
Скріплено охорону довкола Президента, віцепрези
дента, державного секретаря і секретаря оборони, 
але фахівці твердять, що насправді в одвертому 
суспільстві, коли кожний із отих керівних державних 
мужів стрічається безпосередньо з зорганізованими 
клітинами суспільства, переводить конференції з 
участю численних осіб та виступає з промовами на 
різних маніфестаційних зібраннях, — насправді 
неможливо запевнити стовідсотків безпеки- таким 
діячам. Інакше діється в країнах з авторитарною 
системою, де голова держави і його найближчі 
співробітники ізольовані від народу, від суспільства, 
не мають з ними безпосереднього стику, незалежні 
від волі і настроїв суспільства, незалежні від висліду 
„виборів", які згориспрепарованііслужатьтількиза 
зовнішню декорацію для системи, яка оперта не на 
волі народу, а на силі війська і поліції. 

Тому ситуація президента Реґена, віцепрезидента 
Буша та членів теперішнього американського Уряду 
ще більше ускладнилася: ще труднішим стало їхнє 
завдання 1) перебороти внутрішню економічну кризу 
і 2! скріпити збройні сили країни. Це завдання стало 
для всіх них ще більшим тягарем, бо загроза від 
міжнародного тероризму звузила свободу їхніх рухів 
і наказала підпорядкуватися засобам персональної 
охорони, яка їм немила — адже всі вони дійсно 
вийшли з народу, працюють з народом і для народу. 
Муаммар Каддафі дуже добре знає,' що^ніяка 
держава не може виявляти джерел, якими корис
тується розвідка. Але у цьому власне суть міжнарод
ного тероризму, що він використовує свободи 
демократії, щоби нищити її та її носіїв. 

НАСЛІДУЮЧИ КУРТА ВАЛЬДГАЙМА, генерального 
секретаря Об'єднаних Націй, другий претендент на це 
становище у міжнародній організацілї, міністер закордон
них справ Танзанії Садім А. Садім також відтягнув свою 
кандидатуту. шоб дати можливість Раді Безпеки ОН 
піднайти іншого кандидата на становище генерального 
секретаря. 

Проминув рік часу від 

Й)агічного закінчення ХНІ 
онгресу Українців Амери

ки, який напевно буде запи
саний в історії українців 
ЗСА як — „чорна рада". 

Висліди тієу)адиґвже по
ра проаналізувати і зробити 
висновки. Хоч вони неве
селі, але треба їх назвати по 
імені. 

Перший — це пересторо
га для всіх тих, які байдуже 
відносились і відносяться 
до організованого життя 
громади, замкнулись у гет
то „кращих людей" і спе
ці ял із уються у критикома– 
нії. Вони вміють усіх кри
тикувати, але забувають, 
що найкраща критика — це 
готовість активно включи
тись до праці і вислідами 
позитивної праці посилити 
свою критику. На них паде 
велика частина відповідаль– 
ности за ту „чорну раду", бо 
їхній обов'язок був взяти 
активну участь в останньо
му Конгресі і не допустити 
до того перевороту, який 
приготовили і перевели чле
ни УВФронту. 

Другий — це усвідомлен
ня, що найчисленніша полі
тична група серед українців 
поза межами України ще 
спосібна на такий перево
рот, але не є спосібна повес
ти праці громадської цент
ралі. Досвід останнього ро
ку з повною бездіяльністю 
УККА — це найкраще сві
доцтво нездарности. 

Третій — дещо більш по
тішаючий, а саме факт, що, 
не зважаючи на свою різно
рідність, організації і уста
нови, які на знак протесту 
покинули XIII Конгрес, со
лідарно зберігають свою 
поставу і через рік часу ро– 

Д-р Богдан Шебунчак 

А ЩО ДАЛІ? 
били різні спроби привести 
до нормалізації відносин і 
привернення правопорядку 
в УККА. їхні зусилля не 
принесли успіху, але дока
зали громаді — хто дійсні 
розбивачі УККА і кому за
лежить ня тому, щоб пос
лабити організоване життя 
українців у ЗСА. 

Четвертий — позитивний, 
і це треба підкреслити. Про
відники Українських Цер
ков на терені ЗСА в дуже 
важкій ситуації мали відва
гу вказати на всі ті нездоро
ві явища, витворені висліда
ми XIII Конгресу^ заапелю– 
вати до людей доброї волі 
поробити зусилля, щоб 
припинити процес розкладу 
життя нашої громади. По
дібну поставу зайняв і Сек– 
ретаріят СКВУ, який не 
лише не прийняв групових 
вимог теперішніх керівни
ків УККА, а навпаки став 
на становищі громадського 
правопорядку і дав нагоду 
обом сторонам продовжи
ти розмови і намагання 
знайти розв'язку трагічної 
ситуації. 

Отже рік часу вияснив не 
одну справу, доказав що 
УККА під контролем однієї 
політичної групи став без
діяльним, перестав бути 
громадською централею 
українців ЗСА і приспіше– 
ними темпами котиться до 
повного занепаду. 

Рівночасно з тим, серед 
опозиційних до теперіш
нього УККА організацій 
приходить виміна думок і 
поглядів про те „що" і „як 
далі?" 

Як відомо, ЦУ ОДВУ 
бере участь в праці Коміте
ту за Правопорядок, під
тримувала позиції ієрархії 
Українських Церков і СК 
ВУ та чітко і ясно з'ясувала, 
якими шляхами і на якій 
основі хосенно і доцільно 
припинити конфлікт в УК
КА і забезпечити ту устано
ву на майбутнє від подібних 
ситуацій, які мали місце на 
XIII Конгресі Українців 
Америки. 

Одначе керівники тепе
рішнього УККА, засліплені 
своєю „Пірровою перемо
гою^' готовість говорити 
трактують ознакою слабос– 
ти і замість здорового ком
промісу воліють довести 
до повного занепаду гро
мадської централі, якою 
колись був УККА. 

І тому ОДВУ разом з 
іншими українськими орга
нізаціями вважає за необ
хідне прийняти до відома 
факт, що теперішнє керів
ництво УККА не бажає пе
реговорів, не бажає пола
годження конфлікту в УК
КА і веде ту установу на 
шлях сліпого виконавця 
волі одного політичного 
угрупування, стає його при– 
будівкою. 

Очевидно що впарі з тим 
та група несе відповідаль
ність за наслідки, які з такої 
політики теперішніх керів
ників випливають. А на них 
не доведеться довго чекати. 

Так, як в минулому ЦК 
ОДВУ не окривалась з п 
думками, на якій базі вести 
переговори з УККА, так і 
тепер ОДВУ вважає за ко

рисне для української гро
мади в ЗСА, яка не' погод
жується з політикою тепе
рішнього УККА, поробити 
такі заходи: 

1) Перевести реорганіза
цію теперішнього Комітету 
за Правопорядок в УККА 
на координаційний осере
док всіх тих організацій і 
установ, які у висліді XIII 
Конгресу не заступлені в 
УККА і не поносять відпо– 
відальности за його діяль
ність. Таким координацій
ний осередок не повинен 
мати претенсій стати дру
гою централею, конкурую
чою з УККА, а навпаки, всі 
його складові організації 
повинні все і завжди дока
зувати, що у висліді XIII 
Конгресу Українців Аме
рики на терені ЗСА немає 
громадської централі, що 
теперішній УККА став при– 
будівкою одної політичної 
групи і що УККА може 
стати такою централею ли
ше тоді, коли він буде ос
новно реорганізований на 
базі такого статуту, який 
забезпечить громадський 
характер і повне представ
ництво всіх українських ус
танов і організацій та ши
рокого українського загалу 
ЗСА; 

2) провід того координа
ційного осередку повинен 
розпрацювати проект ді– 
яльности для складових ор
ганізацій у всіх тих спіль
них справах, які вимагають 
їхньої співдії, як на внут
рішньому, так і зовнішньо
му відтинках. Затіснити 
співпрацю з Українськими 
Церквами, науковими, куль 
турно-виховними, госпо– 

(Закінгення на crop. JJ 

За літописними записами Петро Байбак 

З ПЕЧАТТЮ ЇХНЬОГО ДУХА 
та переданнями св. апостол 
Андрій Первозванний під 
час своєї місійної мандрівки 
на світанку нашої доби по
бував на київських горах 
над Дніпром та залишив 
своє пророцтво, що тут бу
де існувати святе місто. 

Так воно в історії нашого 
народу і вітчизни сталося. 
Мабуть з того життствор– 
чого пророцтва і затопила
ся у нашому народі тради
ція і культ свята Андрія. По 
асоціації цього культу мені 
залишилися глибоко у па
м'яті чини і подвиги визнач
них українців нашого сто
ліття, що мали ім'я Андрій. 

Це насамперед патріярх 
Галицької Волости, св. 
пам'яті Митрополит граф 
А. Шептицький. Як сьогод
ні бачу те, що було 38 років 
тому у старокняжому Льво
ві, у Свято-юрській прий– 
мальні-палаті, у день над– 
вечер'я св. Андрія. 

Як висловився пізніше у 
сердечній бесіді з на ми Вла
ди ці конче кортіло зустрі
тися і поговорити з Дніп
ром, а історична оказія була 
перед лицем дінсности. бо 
українське одвічне переко
типоле несло сотні тисяч 
вигнанців зі Сходу на Захід. 
Для Митрополита була під
готована репрезентація 
братів обох берегів Дніпра, 
переважно з ' Київщини, 
Харківщини, Полтавщини, 
у складі 13-15 осіб. То були 
співречники сумління та ідеї 
Наддніпрянщини — адво
кат В. А. Доленко, проф. М. 
О. В'єтухів, проф. В. В. 

(У НАВЕЧЕРЯ СВ. АНДРІЯ) 

Дубровський, проф. О. І По
пов, проф. С. А Бервицький, 
кооператор — А. І. Яремен
ко, о. І. С Гаращенко. Всі 
вони сьогодні вже не жи
вуть. Хтось із старших і 
мене наймолодшого неофі
та „пришпилив" до тієї реп– 

I резентації. 
У шанобливій напру зі 

недовго ми чекали на Мит
рополита. З бічних дверей 
монах вивіз духовного ве
летня у колясці. Владика 
зупинявся біля кожного, 
запитував яке в нього пріз
вище і звідкіля він, та кож
ного з нас вітав потиснен– 
ням руки. Нікому з нас не 
дозволив, щоб хтось з нас 
поцілував його в руку. 

Я стояв в колоні остан
нім. Під'їхавши до мене, 
сказав: „О, я бачу, Що ти 
наймолодший козаче" та 
коли, вітаючи Його, нагнув 
я голову перед ним, він по– 
батьківськи поцілував мене 
в голову. А трохи пізніше 
перед центром нашої коло
ни став розповідати нам 
всім, як він два дні тому, 
заки нас відвідав, запросив 
до себе на бесіду одну 90-
літню жінку з Полтавщини, 
у якої не зважаючи на вік 
були цілі всі зуби, щоб по
милуватися її чистою, як 
мед, мовою та повчитися у 
неї народної вимови. Вели
кий Митрополит не поки

нув рідного краю та не за
лишив свого народу. Чер
вона навала знову залила 
всі українські землі. Мос
ковське Політбюро систе
матично роками нищило 
дійсних чи потенціяльних 
опозиціонерів. Але не мало 
відваги зачепити чи перес
лідувати великого Митро
полита. Владика помер 
природною смертю у 
Львові у своїй палаті 1-го 
листопада 1945 року та за
лишив великі жнива своєї 
глибокої ідейно-духової 
оранки, як заповіт для нас
лідування своєму українсь
кому народові. 

У зв'язку з днем св. Анд
рія пригадується Мюн
хен у руїнах восени 1945 
.року. Тоді, наприкінці 
жовтня, там відбувалася 
перша повоєнна Конферен
ція Організації Українських 
Націоналістів. Був присут
ній синедріон ОУН — ген. 
М. Капустянський, інж. Д. 
Андрієвський, інж. О. Бой– 
дуник, д-р Ю. Вассиян, Я. 
Гайвас та інші. То була 
перша спроба сцілити ра
зом водно розгромлені 
кадри ОУН під час Другої 
світової війни. На завер
шення Конференції учасни
ки її зібралися у мешканні 
ген Капустянського. Елект
рика була згашена і учасни
ки стояли наструнко зі свіч

ками в руках, як перші хрис
тияни мученики у печерах. 
Це було незабутнього 1-го 
листопада 1945 року в день 
перемоги духа над мате
рією. 

, Полковник Андрій Мель
ник привітав присутніх, до 
кожного підійшов та потис
нув руку і заповів вірність 
ідеалам історичних Актів 
22-січня 1918-1919 p.p. та 
культу пошанування вели
кої жертви — бл. пам'яті 
полк. Є. Коновальця. 

Пригадується і третій 
визначний Андрій-прези– 
дент У HP в екзилі Андрій 
Лівицький. 

Гроно українського духо– 
во-політичного світу — 
Митрополит А. Шептиць
кий та Полікарп Сікорсь– 
кий, полк. А. Мельник, А. 
Лівицький, гетьман П. Ско
ропадський, генерал І. Оме– 
лянович-Павленко у січні– 
лютому 1942 року написали 
ггоотестний меморандум до 
Берліна, протестуючи про
ти вигублення української 
людности. Таку безстраш
ну поставу і відвагу перед 
нацистським режимом ма
ли всі зазначені три Андрії. 

У день-св. Андрія україн
ська спільнота вдячно схи
ляє свої чола перед їхньою 
світлою безсмертною па
м'яттю та, прямуючи до 
осягнення свого національ
ного ідеалу, перебуває тим 
часом в вузлах та лябірин– 
тах шукання дороги перед 
прийдешніми подіями, очі
куючи справедливого про
яснення. 

З НАШИХ БУДНІВ 

На Андрія 
Знаю і передбачаю, що лешні (комори) набирає ко– 

так воно буде, бо так 
завжди буває перед святом 
„Андрія" що симпатичні 
курені старших пластунок 
чи молодші відділи СУ А, 
метушаться й побивають
ся за текстами й матерія– 
лами для Андріївських ве
чорів... Підписаний же, хоч 
сам не мас присмности бу
ти членом котрогось з від
ділів Союзу Українок, ані 
не с і ніколи не був пласту
ном, проте бажаючи спов
нити добрий пластовий 
вчинок, подас в цьому, міс
ці декілька віднайдених на 
пожовклих cmqpiHKax „ Сво
боди" (1951 рік) андріївсь– 
ких записів для публічного 
користування. 

Отже, дозвольте поча
ти з народної пісенної 
творчости: в цій же „Сво
боді" проф. Г. Сенько над
рукував цікаву знахідку за
пису, зроблену в с. П'янови– 
чах, Симбірського повіту, 
де дівчата в навечер'я св. 
Андрія, після рахування 
коликів у плоті, ворожіння 
з воску та посівання ко– 
ніп'яного насіння. — співа
ють таку пісню: 

„Андрію, Андрію, 
конопельки сію... 
Портками заволочу, 
бо вже ґазди дуже хочу Г 
Про цікавий андріївський 

звичай згадус той самий 
автор в записі з села Яблу
нева. Коломийського пові
ту. „В Андріївську ніч. ко
ли вже в хаті всі поснули, 
виходить дівчина надвір, 
скидас з себе сорочку, й 
обходячи хату три рази 
довкола, волочить сорочку 
за собою. Потім іде до ку– 

т'п'яного насіння й розсі
ває його по снігу, щоб тим 
способом приворожити 
собі жениха. При цьому 
приказує таке заклинання: 
„Щоб його не бралося ні 
спання, ні сидження ані 
стояння, щоб завше про 
мене думав і до мене прий
шов!" 

Напрошусщься здогад, 
чи цим записом не корис
тувався також неперевер– 
шений майстер української 
новелі, Михайло Коцюбин
ський, коли писав свій ар– 
хитвір, ,,Тіні забутих 
предків"?.. Хто його читав 
і пам'ятає відповідний 
фрагмент з цієї карпатсь
кої легенди, або бачив пот– 
рясаючу кінокартину Сер
гія Параджанова, створе
ну на фоні повістиМ. Ко
цюбинського, тому ма
буть ще й досі стоїть пе
ред очима образ красної, як 
ланя, гуцулки Палагни. що 
в місячну ніч вийшла на 
царину в українському „бі
кіні",1 щоб приворожити 
собі думки, почування і 
любов свого любого Іван
ка... 

Правда, хтось з шанов
них читачів може запримі
тити в цьому місці, що 
деяким^ заавансованим 
сеньйорам Українського На
родного Союзу і таким же 
пацієнтам пана доктора 
Ґноя, може й краще б не 
згадувати проти ночі та
ких яскравих кадрів з цього 
кінофільму, щоб комусь у 
сні не приверзлася, прости, 
Господи, за слово, якась 
нечиста сила! 

Ікер 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 

В. Денисенко підкорює Ню Йорк 
Один із довголітніх 

протагоністів Варшавської 
опери чи пак великого 
театру, наш земляк, бас– 
б а р и т о н , В о л о д и м и р 
Денисенко, якому, по літах 
заходів, удалось вкінці на 
деякий час видістатись із 
Польщі на Захід, виступає 
із низкою концертів у ЗСА і 
Канаді. Почавши співати в 
опері зовсім рано, бо вже 
19-літнім, діждався він на 
сцені цієї ж столичної 
опери, свого почесного 
ювілею 30-річчя, що торік 
шанобливо його відсвятко– 
вано. 

Оперовий репертуар 
Денисенка - велечезний. 
Оцінки його співу і 
акторських креацій -
знамениті; і то не тільки в 
опінії польських, але і 
закордонних, часто теж 
західньоевропейських кри
тиків. А що наш співак 
родився у Польщі, ходив до 
польської школи, вИріс 
серед польського довкілля, 
живе та співає серед 
поляків, а рівночасно зумів 
за гримати свою українську 
національність і бути 
сповненим любови і 
патріотичних почувань до 
України, то це справді 
приклад гідний подиву і 
наслідування. Само собою, 
що і в українському, 
культурному житті бере він 

участь, співаючи часто на 
українських національних 
імпрезах, самий або з 
хором „Журавлі". 

Не лише в Торонто, але і 
в Ню Йорку, в день 
концерту Денисенка, було, 
на жаль, забагато інших 
наших імпрез' які треба 
було перенести на інший 
реченець. Чому ж то не 
прийти і не подивитися, 
принаймні з цікавості!, як 
уже не полюбуватись 
співом рідного співака з 
Варшавської опери? Скіль
ки ж то ми маємо тих 
визначних, наших співаків у 
ц ілому світі? Треба 
вважати, що Денисенко 
зовсім не менше цікавий, як 
і наші дисиденти. Бож шлях 
до власної державности 
веде не тільки через 
політичну діяльність, але і 
через ширення національ
ної культури, що є також 
конечною для кожної 
української людини. Дивні 
ті наші деякі люди зі своїм 
вантажем провінціоналізму 
і заскорузлістю до вищого і 
кращого. На всякий 
випадок, не найбільша заля 
Стайвезант школи не була, 
так як повинна була бути, 
випродана. А спонзором 
концерту цього 29-го 
листопада ц. p., був 

(Закінгєння на стрр. S) тор. 

Віктор Боровськнй 

ПРИГОДА ПІД ЧАС 
ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ 

РАДИ УССР 
(Уривок з книжки спогадів „Поцілунок Сатани", що 
вийшла накладом автора 1 його друзів у Ню Йорку 

цього року) 
іуу^^^у^уу^іуууууц^^ 

Восени 1977 року в Лозівському районі, де я 
жив,відбулись вибори депутата до Верховної Ради УССР. 
Старий депутат Могильченко' раптом помер. Тому 
зорганізували позачергові вибори. 

Як відомо, вибори в Совєтському Союзі — це дуже 
„важлива і відповідальна справа". Знаючи про це, я 
вирішив трохи повеселитись і розвеселити інших. Для 
людей гра в вибори просто забавка, над якою всі сміються. 

Слово „вибори" походить від слова „вибирати", тобто з 
багатьох або, принаймні, з двох можливостей вибрати 
одну. Але на ділі це робить не так. Дасться якась одна 
кандидатура, прізвище і біографія надруковані на картці. І 
от виборець, приходячи на виборчу дільницю, одержує 
таку картку біля червоного столу і мусить її вкинути до 
червоної скриньки. Оце і вся процедура. З одного кандида
та треба вибрати одного депутата. Дуже все просто. 
Партія, турбуючись про свій народ, не бажає його 
утруднювати, змушувати думати, хто ліпший, хто гірший. 
Партії видніше. От вона і влаштовує комедії, які назива
ються виборами. Невідомо, для чого ходять агітатори, 
адже все одно, кого намітили, того „одностайно ' і 
„виберуть", бо іншого немає. 

Знаючи це, я вирішив трохи пожартувати: перед обідом, 
коли вибори були в самому розпалі, коли всі люди бігли, а 
точніше, їх заганяли агітатори до виборчої дільниці, щоб 
вони швидче віддали свій голос за ..достойнішого з усіх" 
Депутата, я пішов на залізничу станцію. Побачивши там 
двох алькоголіків, я запропонував їм дуже ..легку працю", 
за яку обіцяв заплатити кожному пляшку горілки і по З 
карбованці., Вони з радістю погодились. Випивши зразу 

свої порції, вони пішли зі мною на виборчу дільницю, що 
містилася неподалік від станції в середній школі ч. 8, яку я 
колись закінчив. 

У спортовій залі посередині стояв довжелезний стіл, 
застелений червоним сукном, а за ним сиділо з десяток 
людей, які роздавали людям картки з ім'ям депутата. 
Грала музика. Голова виборчої комісії бігав від одного 
„виборця" до другого, потискав міцно руку і вітав з 
„визначним святом", бажав „успіхів у благородній праці 
на благо рідної держави". Смішно було дивитись на те. Я 
підійшов до червоного столу і сказав своє прізвище. 

— Товаришу Боровськнй, ви голосуєте другий раз у 
своєму житті і, мабуть, забули від першого разу, як це 
робиться, — сказала жінка, що видавала картки. Це треба 
вкинути в ту червону скриньку. 

— А кого я буду вибирати? - запитав я іронічно. 
Вона не знала, як відповісти, бо її не вчили, що казати в 

таких випадках. 
— Товаришу Боровськнй, киньте в скриньку цю картку, і 

ви вже вибрали, - пробурмотіла вона. 
Було дуже смішно. Я вийшов на середину залі і, 

піднявши папірець з прізвищем депутата високо над 
головою, почав повільно рвати. В цей момент усі 
замовкли. Раптом тишу перервали оплески п'яничок, яких 
я привів зі станції.Поплескавши кілька разів, вони почали 
тікати.Настала ніби німа сцена з „Ревізора" Гоголя. Ніхто 
не міг сказати жодного слова. П'янички тікали, ніхто за 
ними не гнався. А всі мовчки, з подиву розкривши роти; 
дивились, як я повільно розривав папірець. 

Скінчивши рвати, я кинув шматочки паперу на червону 
скриньку і, гучно відбиваючи каблуками, вийшов геть. 
Незвичайну тишу порушив тільки цок|т моїх закаблуків. 

Зробивши декілька кроків, я почув за своєю спиною в 
залі бабський вереск: 

— А що ж це таке? Ніхто його не зупинив! 
Усі кричали, метушилися, кинулися бігти до канцелярії, 

де був телефон. Відразу закрили двері, нікого не впускали. 
Я спокійно вийшов на вулицю. Ніхто мене не зачіпав. 
Люди, біля зачинених дверей зібрались, не розуміючи, що 
трапилось. Я спеціяльно постояв біля дверей новоприбу
лих людей, щоб почути, про що вони говорять. 

— Що там трапилось? 
— Кажуть, якийсь американський шпигун бомбу 

підклав і хотів підірвати виборчу дільницю. Там його 
спіймали. 

Я мало не вдавився від сміху. 
Вертаючись додому, побачив, що тих двох п'яничок, 

яких я привів зі станції, саджали в міліційну машину. Яка 
їх дальша доля, мені невідомо. 

Через кілька кроків біля тротуару, де я йшов, зупинилася 
чорна „Волга". З неї вискочив чоловік і, відкривши двері 
сказав: 

- Прошу, Вікторе Івановичу. 
Мені нічого не залишалось, як сісти в машину. Я не мав 

уявлення, куди мене везуть, хоч невідомість тривала не 
більше п'яти хвилин. Авто, зупинилось біля будинку 
Лозівського КГБ. Чоловік, що мене привіз, люб'язно 
провів мене до кабінету начальника Лозівської КҐБ -
Швачка. Той вже стояв на порозі: 

„Тепер ти займаєшся хуліганством: п'яний, почав смітити 
на виборчій дільниці? 

- То ви згодні зі мною, що папірець, який я порвав, -
сміття? 

Швачко почервонів від люті: 
- Щ о ? 
- Нічого! Я розтлумачую ваші слова. 
Швачко натиснув ґудзик, і до кабінету зайшло два 

міліціонери. 
- Відведіть його до камери. Хай подумає над своїм 

вчинком. 
Мене взяли під руки й повели. Осінні соняшні промені 

пробивались крізь грати. На дворі буяла осінь, а я мусів 
сидіти і дивитись на заґратоване вікно. 

Через дві години зайшов чоловік, який привіз мене до 
КҐБ, і звелів іти за ним. У кабінеті був Швачко та 
начальник міліції м. Лозова - Шевченко 

- Бачите, - звернувся Швачко до Шевченка, -
працювати не хочете, а тільки хуліганить, весь час п'яний. 

- Я не буду ні з ким говорити, - сказав я Швачкові. -
Ви починаєте з брехні. 

Швачко знову почервонів. 
- Органи КҐБ займаються державними злочинцями, а 

ти - звичайний хуліган, тому ми більше тобою не 
займаємось, а передаємо до міліції. 

(Закінгєння на crop. 3) 



Ч. 235. СВОБОДА, СУБОТА, 12-го ГРУДНЯ 1981 З 

В. Денисенко... 
(Продовження 

Український Народний 
С о ю з , якому за це 
належиться признання, про 
що і заявив наприкінці 
концерту з подякою сам 
співак. 

На щастя, сам концерт 
увінчався повним успіхом і 
ті що були на ньому. 

зі crop. 2-oiJ 
вийшли з імпрези піднесені 
на дусі. До успішного 
виступу причинилися 
багата гра і акомпаньямент 
нашої свіжої докторантки, 
піяністки Юліяни Осінчук. 

Самозрозуміло, що коли 
співак співає понад ЗО років, 
то не можна від нього 

очікувати тієї голосової 
дзвінкости і гнучкости, яка 
з.іаменуе молодий голос. 
Це бо, в дуже незначній 
мірі, позначилося інколи на 
звучності і голосовій 
спроможності виведених 
пісень і арій. Однак 
Дснисенкова верва і 
темперамент, повнота 
пережиття твору, мистець
ка самовідданість компо
зиції, вповні заступали і 

Школа Українознавства Осередку СУМ-А в Ню Йорку 
влаштовує 

а суботу, 19-го грудня 1981 року, о год. 12-ій дня 
В Залі ВИЗВОЛЬНОГО Ф р о н т у , при 13в Друга Авеню, Н ю Й о р к 

ГОСТИНУ СВ. МИКОЛАЯ 
В програмі: сценка „СВЯТИЙ МИКОЛАЙ ІДЕ", деклямації і співи -

виконують учні школи. 
Просимо мапеньких і дорослих завітати до нас -

СВ. МИКОЛАЙ всіх обдарує. 
ДИРЕКЦІЯ ШКОЛИ 

Небесна Канцелярія відкрита в п'ятницю від год. 6-ої до 10-ої вечора, 
в суботу від год. 9-ої ранку до 12:00 дня. ” 
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ІАПРОШУ( МО ВШ ГРОМАДЯНСТВО на УКРАЇНСЬКУ ТРАДИЦІЙНУ 

НОВОРІЧНУ ЗУСТРІЧ 
яка відбудеться в просторих бснкстовия іа.!ЯХ 

"Holiday Inn" of Somerville 
US Route 22 (East Bound) 

31-ro грудня 1981 p. Початок о год . 9-ій вечора до? 
” При іауках популярної оркестри . ЧЕРВОНА КАЛИНА". 
” Вечеря "prime lib" при столах від 9-Ю веч По вечері холодний і гарячий буфет 

ПРОТЯГОМ ПІЛОТЗАБАВИ. включно! шамманом при ЗУСТРІЧІ НОВОГО РОКУ. 
кі вступом 70 00 ,ІО.І ні.і пари 

' Проситься Я К Н А Й С К О Р І Ш Е резервувати столики і і іавлатком на 8, 10 і більше 
осіб і. т д. 

Телефон: (201) 526-9500 

ПОСТІЙНА УКРАЇНСЬКА КАРТИННА ҐАЛЕРІЯ 
Ольги Соневицької 

має картини на свята на дарунки 
Л. Гуцалюка. А. Сологуба (Париж), Д. Г орняткевича. Ждани Федущак (Eichlng), К. Кричев– 
ськоі. Б. Кондри, О. Климка, Ніни Борозницької-Радивил. М. Цукановоі (українська темати
ка), Карафи-Корбут, КульчицькоІ, Ґебус-Баранецької, В. Патика, А. Монастирського (всі 

з України), Вікторії Варварів (Фльоренція-Париж) — картини на шовку І склі. 

Ґалерія приміщена в Т-ві „Самопоміч", 98 Друга Авеню, Ню йорк, Н. й. 
Тел.:(212)777-1336 Всі картини на догідні сплати 

доповняли тс, що десь-
не-десь незовсім вийшло в 
голосі. А тому, що наш 
мистець самий свідомий 
того, тому і його бажання 
було — як він це на вступі 
самий заявив — щоб цей 
його виступ уважати радше 
за давно бажану зустріч з 
українським громадянст
вом, як за формальний, 
стилевий концерт. Звідси то 
і його патріотична декла
мація із Симоненкової музи 

та навіть Дснисенкова, 
власна, більше, як скромна, 
мелодія до Шевченкового 
..Чого мені тяжко". Це речі, 
що їх, звичайно, не 
практикується на взірцево
му концерті. Однак оплески 
по Симоненковім „Народ 
мій є, народ мій вічно 
буде!", були густіші навіть, 
як по початкових піснях. 

Інтерпретація українсь
ких композицій, включно з 
аріями із „Запорожця за 

Пригода. 
(Продовження зі стор. 2) 

- Чому ви мене тут тримаєте, покажіть ордер на арешт. 
- сказав я. 

- Який ордер? Який арешт? - загарячкував Швачко. -
Ніхто тебе, покищо, не заарештував. 

— А чому мене, як злодія, тримали в камері? - не 
відступав я. 

— Не тримали в камері, а попрохали зачекати. 
- В такому разі нам з вами говорити нічого, я мушу йти 

додому, - сказав я. 
— Можеш іти, але востаннє попереджаю: ще одинтвій 

наклепницький лист чи хуліганська акція, і ти будеш у 
психолікарні, — сказав Швачко. 

- Тоді бувайте здорові, — іронічно сказав я і вийшов. 
Я не передбачав, що так воно обійдеться, я гадав, при 

виході мене знову забере міліціонер і відведе в камеру. 
Але, на щастя, нічого подібного не сталось. Я вийшов на 
вулицю, ніхто мене не зупинив. Знову воля, знову сонце сяє 
над головою, цвірінькають горобці. 

По дорозі додому я зустрів кількох знайомих, які 
розповіли мені новини. Вони казали, що про подію на 
виборах знає все містечко, що цс велика сенсація і що 
люди говорять про мій арешт. 

Моя мати була дуже схвильована, як довідалась про ту 
подію від сусідів. Тільки дідусь поцілував мене: 

— Слава Богу, що не арештували. 
Звичайно, після виборів газети кричать про те, як гарно в 

„обстановці високих патріотичних почувань виборці 
висловили свою підтримку рідній партії і урядові, 
прийшли віддати свої голоси за кандидатів бльоку 
комуністів і безпартійних, всі сто відсотків виборців 
проголосували..." і т. д. Цього ж разу місцева газета не 
написала нічого, навіть і не згадала про те, що відбулись 
вибори. Мене смішило, як такий „невеликий мій жарт" 
вивів з рівноваги місцевих партійних проводирів. 

Так мені вдалося ще раз уникнути в'язниці чи психушки. 
Але я не міг зупинитись, як не може зупинитись гравець, 
коли він щось виграв. 

RAMADA INN ЗАПРОШУЄ 

НОВОРІЧНУ ЗУСТРІЧ 
яка відбудеться 31-го грудня 1981 року 

,В ЛЮКСУСОВИХ ЗАЛЯХ 

RAMADA INN EAST HANOVER 
130 Route, 10 West - Between Livingston S Whippany 

Початок зустрічі о год. 9-ій веч. 
Перед вечерею - зимні і теплі перекуски. 

Вечеря: "LOBSTER TAIL" або "ROAST PRIME RIBS". 
Протягом цілої забави необмежена скількість алькогольних напитків. 

Де танців приграватимуть дві популярні оркестри. 
Кімнати 500zb знижка. 

Реєстрації з оплатою S45 00 від особи прийматимуться до 25 грудня ц. р 
Телефони: 

в українській мові 
Орест Федаш - (201) 386-5636 

в англійській мові 
МаПепе Rosen - (201) 386-5622 

"If you don `t already know about Kvitka, 
you owe it to yourself to get her record" 

- L e w Shandow, AMERICA 

"Ms. Cisyk `s voice is flawless, full of life and 
expression. KVITKA is definitely one of the best 
albums out on the Ukranian music market." 

-Teresa Kopanycia, 
THE UKRAINIAN WEEKLY 

Kvitka Cisyk's stunning album of 
Ukranian songs is available at rec
ord stores and Ukranian gift shops 
throughout the USA and CANADA. 

The Perfect Holiday Gift! 

Also available by mail direct from 
KMC RECORDS CORP., 76 Minuteman Road, 
Ridgefield, CT 06877. S7.98 each, shipping and 
handling included. 

Дунаєм" , були дуже 
свобілні, тоді коли речі 
чужих музикотворців, були 
в точнішому музичному 
обрамуванні виконання. 
Хоча переклади (деякі 
мабуть власної праці 
Денисенка), не завжди 
блист іли о с о б л и в о ю 
красою української мови, 
то все таки, відрадно було 
почути деякі композиції по-
українськи. 

У другій частині вийнят– 
ковими оплесками з 
вигуками „браво" нагоро
дили слухачі мистця за 
Мефістофелівську „Сере
наду" з опери „Фавст", 
Ґуно. Та, так як для публіки 
ця арія була вершком 
мистецької насолоди, так 
для автора цих рядків, 
найвищим співочим досяг
ненням виступу, була арія з 
опери Верді „Дон Карльос' 
а ще більше, заспівана вже 
як наддаток, народна, 
мабуть з фортепіяновим 
достросм Надененка: 
..Чорнії брови, карії очі", де 
Денисенко зумів показати 
ще точно всі свої засоби 
високого співацького 
мистецтва. 

Квіттям і протяжними та 
сердечними оплесками 
закінчився цей ориґіналь– 

| ний і рідкісний, сольовий 
| концерт. 

Теодор Терен-Юськів 

ВИПРАВЛЕННЯ 
ПОМИЛКИ 

РЕЧНИКИ ФІЛЯДЕЛЬФІЙСЬКОЇГАЗЕТИ-щоденника . 
„Філадельфія Джорнал" заявили, що вони припинять, 
видання вже цієї неділі, якщо робітники у числі і 27 осіб не 
підуть на концесії і не зрезигнують з підвишок платень, 
бодай на протязі трьох чергових років і не домагатимуть
ся інших оенефітів, здобутих за посередництвом проф
спілки на протязі років. Такі концесії заощадять видав
ництву принаймні три мільйони долярів річно. Загальні 
втрати видавництва від грудня і 977 року, від коли почала 
виходити газета, виносять 15 мільйонів долярів. Ричард 
Сабатіні. речник профспілки, заявив, що він, на жаль, дуже 
песимістично наставлений до цієї справи, хоч сам намага
тиметься переконувати робітників про конечність конце
сій. 

Івана Фура під 
Иоса 

У дописі 
заг. „Парафія св. Йосафа– 
та в Пермі..." у „Свободі" ч. 
226 з 1-го грудня, у третьо
му параграфі згори пропу
щено два рядки, і зроблено 
помилку в прізвищі. Звуча
ти цей параграф має так: 
„Молитву провів о. шамбе– 
лян Михайло Федорович, а 
програмою вміло і цікаво 
проводив д-р Богдан Фу– 
тей. який представив членів 
Церковного комітету, архі– 
текта д-ра Осипа Мартиню– 
ка, гостей за головним сто
лом та привітав парафіян". 

В другій колонці цього 
допису параграф, що почи
нається словами: „Закли
ком, щоби миряни...", пов
торено двічі і вставлено 
зайве речення про мгра Лі– 
щинецького. - Ред. 

ДЕРМАТОЛОГ 
J. BARAL, M.D. 
245 East 63rd Street 

New York, N.Y. 
Tel.: (212) 355-2828 

Лікування всіх шкірних t 
венеричних хвороб, пере

садження волосся. 
Приймаємо тільки за попе
реднім домовленням. Го
воримо також по-польськи 

і по-німецьки. 
Приймаємо Medicare 

лїаіиМ'УУУІ-М' , ж І 'ЬІ.МЛЛ^ЛЛЛ.^ІАІ.ІЛІАІЛІіМЛІЛІЛІЛІ4МЛ 

ФУНДАЦІЯ УВУ 
ЗАСЛУГОВУЄ 

НА ВАШУ 
ВСЕБІЧНУ 

ПІДТРИМКУ! 
UFU Foundation, Inc. 
203 Second Avenue 
New York, N.Y. 10003 

ПОДЯКА 
Сердечну подяку складаємо 

Похоронному Заведенню 
п. Гасина у Філадельфії, Па. 

за взірцеве І сумлінна переведення похорону 

сл. п. проф. 
ГІЛЯРІЯ ІВАНА КІНАЛЯ 

дня 4-го грудня 1981 року. 
Вдова - АЛЕКСАНДРА 
Сини - ЮРІЙ і ГІЛЯРІЙ 

Дня 20-го грудня 1981 року припадає 
ШОСТА БОЛЮЧА РІЧНИЦЯ ВІДХОДУ У ВІЧНІСТЬ 

нашого Найдорожчого І Незабутнього 
ЧОЛОВІКА, ТАТА, ДІДУСЯ, КУЗЕНА І ВУЙКА 

СЛ. п . 

ЯРОСЛАВА БІЛАСА 
ЗАУПОКІЙНІ ЛІТУРГІЇ 

з ПАНАХИДАМИ 
будуть відправлені: 

Коговз, Н. й. - в неділю, 20-го І четвер, 24-го 
грудня 1981 p., в церкві св. апл. Петра і Пав
ла; 

Тонаввида, Н. й. - в суботу, 19-го грудня 1981 p., 
в церкві св. Івана Хрестителя; 

Торонто, Онт., Канада - в неділю, 20-го грудня 
1981 p., в церкві св. Миколая. 

Просимо згадати а ці дні Покійного в своїх молитвах. 
Дружина - ЗЕНОВІЯ 
Доньки - Р0КС0ЛЯНА І ІРИНА 
Зяті - ГРИГОРІЙ І КАРПО 

і......... - Внуки - Р О М А Н І ІГОР 
РОДИНА 

В СЬОМУ БОЛЮЧУ 
РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
нашої Найдорожчої 
І ніколи Незабутньої 
ДРУЖИНИ, МАМУСІ, 
БАБИ КАСІ І БАБЦІ 

бл. п. 

КАТЕРИНИ ВЕРБОВСЬКОЇ 
з дому МАЙХРОВІЧ 

в неділю, 20-го ГРУДНЯ 1981 р. буде відслужена СЛУЖБА 
БОЖА І ПАНАХИДА в українській католицькій церкві 
СВ. ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ в НОРТГЕМТОНІ, Па. 

Тої ж самої неділі, 20-го ГРУДНЯ 1981 р. буде відслужена 
ПАНАХИДА а Українській Католицькій Церкві при 224 
4-ІЙ вул., по Службі Божій в АЛЛЕНТАВНІ, Па. 

20-го ГРУДНЯ 1981 р. в Українській Православній Церкві при 
Фулертон Авеню буде відслужена ПАНАХИДА по Служ
бі Божій. 

Також в польськім костелі, 20-го ГРУДНЯ 1981 р. буде від
служена ПАНАХИДА по Службі Божій. 

Просимо в цей день згадати Покійну а своїх молитвах. 
ВІЧНА Ти ПАМ'ЯТЬ! 

МУЖ а ДОЧКАМИ, ЗЯТЯМИ I ВНУКАМИ 

Субота, 13-го лютого 1982 p., год. 8:30 веч. 
Ню Йорк Статлер Готель 

7-ма Авеню і 33-тя вулиця 
Террасе Бал Рум - 1-ий поверх 

Грає оркестра „ТЕМПО" 

СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ АМЕРИКИ - влаштовує 

БАЛЬ ДЕБЮТАНТОК 
СУМ-АМЕРИКИ 

Зголошення Дебютанток у місцевих Осередках 
або у Крайовій Управі. Тая.: (212) 477-3084 

є 
До дебюту на бапь дебютанток СУМ-Америки 
приймається всю українську молодь східніх 

стейтів Америки. 

1 V I v m v | v | , ; . , v | v , v , , ^ 

Четвер, 31-го грудня 1981 року 
Год. 9-та вечора 

Заля: Manor Jr. College 
Fox Chase Rd and Forest Avenue 

Jenkintown, Pa. 

УКРАЇНСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ ХОР ,,ПРОМЕТЕЙ' 
влаштовує 

НОВОРІЧНУ ЗАБАВУ 
Оркестра „ТЕМПО" Іренея Коваля 

Вступ: Я5.00 від особи 
а 

Столики замовляти на число телефону 
(215) 242-3889 

Четвер, 
31-го грудня 1981 року 
Початок - год. 8:30 веч. 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ДІМ в ІРВІНҐТОНІ, Н. Дж. - влаштовує 

Зустріч Нового Року 
Грає оркестра „ТРЕМБІТА" 
Смачний буфет 
Вступ: 25.00 дол. від особи 
Замовлення столів - (^01) 375-0156 

-



СВОБОДА, СУБОТА, 12-го ГРУДНЯ 1981 Ч. 235. 

А що далі? 

дарсько-скономічними ус
тановами Використати за
цікавлення молодшого по
коління американською по
літикою і посилити акти
візацію молоді на тому 
відтинку: 

3) всесторонньо підтри
мати діяльність СКВУ, зок
рема на відтинку допомо
ги поневоленому українсь
кому народові і добитись 
прямого представництва в 
керівних органах СКВУ 
всім тим четановам, яких 

не репрезентує УККА, по– 

Продовження зі стор. 2) 
дібно, як цс мас місце в тих 
країнах, у яких не діють 
крайові центральні репре
зентації; 

4) підтримати належною 
зовнішньою діяльністю ті 
апелі, які члени Української 
Гельсінкської Групи. Укра
їнського Національного 
Визвольного Руху та інших 
формацій руху спротнву в 
Україні переслали до ОН 
чи урядів західніх країн, 
домагаючись свободи і дер
жавної незалежності! для 
українського народу; 

І 

УПРАВА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 
КРЕДИТОВОЇ КООПЕРАТИВИ в НЮ ЙОРКУ 

вирішила виплатити 

1-разовий бонус l"/o 
РІД ощадностей, як додаток до нормальної ди

віденди, яка Є 70Уо. 
Практично кожний член за свої ощадності у 4-му 

кварталі 1981 році 

одержить 80УЬ. 
УПРАВА КРЕДИТІВКИ 

5) розбудувати по всіх 
українських громадах ЗСЛ 
місцеві осередки для всесто– 
ронньої підтримки для та
ких шлей створеної о коор
динаційного осередку укра
їнських організацій і уста
нов ЗСА. В таких місцевих 
осередках в додатку до 
представництв існуючих 
організацій, т о не входять 
в склад УККА,повинні бути 
включені на базі фізичного 
членства поодинокі грома
дяни, які готові підтримати 
того роду діяльність; 

6) не дати спровокувати 
себе на жадні конфлікти із 
відділами УККА, які підчи– 
няються теперішньому ке
рівництву УККА, а навпаки 
переконати їх. т о співпраця 
з ними можлива під умо
вою, що вони не будуть 
підтримувати групово-пар
тійної дії теперішніх керів
ників УККА; 

7) затісннти співпрацю із 
всіми українськими устано
вами, які готові поборюва
ти зазіхання У ВФронту під– 
чнннти собі їх, як, наприк
лад, кредитові кооперати
ви, братські союзи, моло
дечі, жіночі, ветеранські, 
наукові й інші,і дати належ
ну відсіч тим зазіханням; 

8) посилити жертвенність 
і фінансово підтримати ко
ординаційний осередок і 
його складові установи, які 
змагаються за збереження 
здорових відносин в житті 
української громади в ЗСА; 

9) домогтися, щоб укра
їнська преса в ЗСА подава
ла об'єктивні інформації 
про дії усіх установ і не 
фаворизувала УВФронту і 
ним контрольованого УК
КА. як цс мало місце навіть 
в останньому році; 

10) не ініціювати в най
ближчому майбутньому 

жадних розмов з керівни
ками теперішнього УККА. 
Рівночасно з тим залишити 
можливість на переговори в 
майбутньому, зокрема як
що під тиском відділів УК
КА, які стоять і надалі на 
здорових засадах громад
ського правопорядку, і під 
тиском публічної опінії те
перішні чинники УККА пе– 
реконаються,що їхня змова 
проти громадської центра
лі, яку вони перевели на XIII 
Конгресі Українців Амери
ки., засуджена широким за
галом українського грома
дянства і що воно очікує на 
привернення загально-гро
мадського, а не партійно-
групового стилю і змісту 
праці тієї установи. 

Ось наші думки - під 
застанову нашій громаді. 
Ми переконані,що на такій 
базі можна знайти можли
вість співпраці здорових 

П О Д А Р У Н К И П І Д Я Л И Н К У 

„НАШІ ЙМЕННЯ, їх походження та значення". СЛОВНИК -
В. Іркліоського, 245 стор., веп. форм., м'яка оправа, 
ціна S10.00 

„ЯК МИ ГОВОРИМО" (і ЯК ТРЕБА ГОВОРИТИ) - Б. Анто– 
ненка-Давидовича, за рад. К. Цоркевича І В. Павловсьчо– 
го та співпраці мовн. 3-тє вид. попр і дол., з словником 
обг. слів, тв. опр . 304 ст. Замовляти за пожертвою в сумі 
S12.50 (в Канаді - 513.50) на цілі Наукоао-Дослідного 
T-аа Української Термінології. 

Нова адр.: Research Society for Ukrainian Terminology. Inc... 
166 First Avenu c/o St. Sophia's. New York. NY. 10009 

МИСТЕЦЬКІ ВИРОБИ 
. ЕМАЛІЯ ' ІНТАРСІЯ 
' ПАП'Є-МАШЕ ' ГРАФІКА 
- ІНКРУСТАЦІЯ ' ЯНТАР (АМБЕР) 
- РІЗЬБА ' ОБРАЗИ 

КНИЖКИ аатора К. ШОНК-РУСИЧА 
„УКРАЇНА В ЛИСТІВКАХ ", багато Ілюстрована 
„ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА В ІЛЮСТРАЦІЯХ" 
Журнал „НАШ ЛІТОПИС", чисел 7, по 3 00 дол. примірник 

К. S Z O N K - R U S Y C H S T U D I O , 13 East 7th Street. New York, N.Y. 10003 

' КОРОБКИ 
" ТАРІЛКИ 
а СВІЧНИКИ 
-КАРТИНИ 
" ЖІНОЧІ ПРИКРАСИ 

ПОЯВІ/ЇЛАСЬ 
ПЛАТІВКА 

ТЕНОРА 

ЄВГЕНА 
ТМТЛМ 
ARKA 
46 EAST 7ТН ST, 
NEW YORK, МУ -

НАЙНОВІШЕ 
ВИДАННЯ 
ПЛАСТИНКА 
УКРАЇНСЬКИХ ПІСЕНЬ 
ВКЛЮЧНО і ABA КОЛЬОРИ' 

ТАРАС ШИПОВИК СПІВАЄ 

CONTEMPORARY 
NEW ALBUM 

IN UKRAINIAN and ENGLISH 
DYNAMIC C ORIGINAL 

FEATURING TWO COLOURS 

Recorded by Taras Shipowick 

CASSETTE TAPES NOW AVAILABLE 

„ПОЦІЛУНОК САТАНИ" 
Книжка молодого україн
ського правозахисника 

ВІКТОРА ' 
БОРОВСЬКОГО 

ВИЙШЛА Д Р У К О М 
в Ню йорку. . 

Це розповідь студента Сло
в'янського Педагогічного Ін
ституту про його перебуван
ня в психіятричних лікарнях 
і про правозахисний рух в 
Україні. 

Думки молодої людини, методи тортурування в'язнів 
у психолікарнях, як люди стають свідомими і дисидентами 
- все це можна знайти в книжці „ПОЦІЛУНОК САТАНИ". 

Ціна книжки 10 ам. долярів ^ S1.00 на пересилку. 
Замовлення слати на адресу: 

Victor Borovsky 
404 Glenmore Ave. ' Brooklyn. N.Y. 11207. U.S.A. 

ямьзьзьаьзізьзьжкзьааьзьзцажавххзао^^ 

НЮИОРКСЬКА ПРОВІДНА КРАМНИЦЯ КОВБАС 
ТА НІМЕЦЬКІ СПЕЦІЯЛЬНОСП 

SCHALLER fc WEBER 
Дім якостей - Різкі м'ясні вироби, свіже м'ясиво 

до варення і печення, ковбаски, шиїти. 

і з ВЕЛИКИХ КРАМНИЦЬ і з 
NEWY0RK- 164 ?ndAvpnue ib 86Sts ) ' TR 9-3047 
RIOGEWO0O- 5f 54 Myrtle Avenue VA 1-7068 
ASTORIA -?8 28SteuiwayStreet ,. AS 4-3210 
FRANKLIN SQUARe 11 931 Hompstead TpV 437-7677 
FiUSHING-41 06Ma,:)Stter: . .... HI 5-2552 
FIGRAIPARK LI - 2 5 9 - 1 7 Hillside Avenue 343-6116 
EAST NORIHPORT Li - 2 5 0 A lark field Rd (516)757 0801 
WHITE PLAINS N Y - The Cheese Pit!. 200 Hamilton Avenue (914) 949-0226 
NANUET NY - Nanuet Mali Shopping Cent Route 59 (914)623-4265 
DANBURY Conn -Danbury Gourmet 296 Main Street (203) 744-6857 
NORWOOD Mass - Meat and Wursthaus 101 Centra! Street (617) 769-2895 
WAYNE.N J - 1234WillowbrookMaill (201) 7850542 
FARMINGTON Conn - Hans and U\U Deli 270 Farmmgton Avenue (203) 677-7000 

ФАБРИКА JAY-ZEE ORIGINALS, LTD. 
ЗАОСМОТРЮЄ СВОЇМИ КУШНІРСЬКИМИ 
ВИРОБАМИ БАГАТО ФІРМ З ОДЯГОМ 

В ЦІЛІЙ АМЕРИЦІ. 

и JA1ISH Z11IEWICZ ь т 
JAY—ZEE ORIGINALS LTD. 

Фабричні ціни 
на 

ЖАКЕТИ і ПЛАЩІ 
КОЖУХИ ^ ФУТРА ^ ШКІРЯНИЙ ОДЯГ ^ ЗАМШІ 

НАЙНОВІШІ ФАСОНИ - ШИЄМО НА МІРУ 
ПЕРЕРІБКИ - ЧИЩЕННЯ 

920 B'way, 2nd Floor, New York City 
(212) 677-7776 

Відкрито від понеділка - п'ятниці, 12-6-оі, ш суботи і неділі, 10-4 по пол. 

українських сил на терені 
ЗСА та оформлення їх в 
координаційному осередку, 
який не буде воювати із 
теперішнім УККА, але ви
конувати те, що, на жаль, 
опанований УВФронтом 
УККА не виконує. 

В Ню Йорку... 
(Продовження зі стор. 1) 

монії свої 10-тнсячні чеки і 
зобов'язались в майбутньо
му фінансово підтримувати 
школи, після чого д-р Б.Ке– 
кішіінж. Л.Зєлик чергувались 
у проголошенні прізвищ 
інших жертводавців, список 
яких буде поміщений в цер
ковному бюлетені. 

Після представлення го
ловного стола виступив ще 
з коротким привітом мгр 1-
ван Базарко від Президії 
СКВУ, висловлюючи при
знання Отцям Василіянам і 
вчительському складові за 
дотеперішні досягнення 
школи і Академії. Загально 
про шкільний фонд говорив 
д-р Б.Кекіш, наголошуючи 
потребу зібрання більшої 
суми на потреби шкіл, з від
сотків якої вони могли б без 
труднощів працювати. Зво
рушливе слово про „вартіс
ний перстень" виголосила 
градуантка Академії св. 
Юра д-р Людмила Канюга– 
Гок, заявляючи, що її ця 
школа вивела у люди, нав
чила морального способу 
життя, поглибила україно
знавство, яке в майбутньо
му вона передасть своїм ді
тям. 

У мистецькій частині ви
ступили: вокальний ан
самбль „Промінь" під мис
тецьким керівництвом мгр 
Бо гданни Волянської з 
п'ятьма піснями; піяністка 
Марта Мачай з двома точ
ками: „ Н о к т ю р н о м " бе
моль Шопена і ,,Курантою" 
е-моль Косенка і танцюва
льний ансамбль шкіл св. 
Юра, доповнений танцю
ристами „Верховинців" під 
керівництвом Дарії Ґензи 
з весільним танком, козач
ком і гопаком. Оформлен
ням програми займалася 
М. Мачай. 

Ця успішна родинна імп
реза закінчилась закликом 
д-ра Б.Кекіша до громади 
продовжувати співпрацю зі 
школами і подякою інж. Л. 
Зєлнка усім тим організаці
ям і особам, які причинили
ся до успіху цього бенкету. 

Кінцеву молитву заінто– 
нував о. Любомир Мудрий 
і її підхопили усі присутні 
на залі. У цьому могутньо
му співі-молитві відчува
лось, що вони горді із своєї 
приналежности до Україн
ської Церкви й народу і до 
цієї великої динамічної па
рафії св. Юоа, яка росте й 
розвивається. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 

УНСоюзу! 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

СУБОТА, 
12-го ГРУДНЯ 1981 р 

Нюарк. Н. Дж. Річні збори Т-ва 
Чорноморська Січ - 14-ий 
Відд.. о год. 2:30 по пол. під 507 
Irvmgton Ave.. Newark. N.J. На 
порядку: звіт урядовців і вибір 
Управи на 1982 рік. Проситься 
чл. прибути, привести нових 
членів і вирівняти залеглі 
вкладки. - В. Роговський. 
предс. М. П. Отрок, секр. 

„МИ І СВІТ" 
Річник 1981 S 3.00 
10 рр. 1972-81 525.00 

(або попередні) 
Niagara Falls An Gallery 

W. Kurelek Collection 
R.R. No. 2, Niagara Falls, 

Ont., Canada L2E 6S5 

РОЗШУКИ 

БОГДАНЕ! 
Відізвись! Маю щось важне тобі 
сказати. Хресна 

Tel.: (212) 254-5074 
Адреса: 104, 2nd Ave.. Ар. 11 

New York. N.Y. 10003 

Р І З Н Е 

НАПРАВЛЯЮ 
РІЗНОГО РОДА ДАХИ. 

ВІДНОВЛЯЮ ХАТИ. 
Помірковані ціни Прошу 

тепефонувати 

(201) 246-2558 

DELT0 
GIFT SHOP 

146 Firs Avenue 
New York. N.Y. 10009 

ВЕЛИКИЙ ВИБІР ХУС
ТОК. СВЕТЕРІВ. ОБРУ
СІВ. КЕРАМІКИ. ПОДА

РУНКИ НА КОЖНУ 
НАГОДУ. 

ZENON IWANYCKY 
(212) 533-2906 

ПАМ'ЯТНИКИ 
з різник гранітів, ставимо 
на цвинтарях св. Андрія а 
Бавнд Бруку і са. Духа -

відома солідна фірма 

CYPRESS 
HILLS MONUMENTS 

ВОЛТЕРБЄЛЯНСЬКИЙ 
Waiter Bielanski 
К. М. КАРДОВИЧ 

Constantino M.Kardovich 
800 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N.Y. 11208 
Tel.: (212) 2772332 

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

пол. 
Miami. Па. (305) 653-5861 

Нв бажання і для яигоди 
клієнтів, радо заїдемо до 
Вашого дому з проектами 

і порадами. 

4 

юц̂ зиииодаьці– .дьаиаібиазазаааояиоицоь, 
ВЕЛИКА ЗНИЖКА ЦІН НА І 
ФУТРА і КОЖУХИ А і 
Деякі минулорічні фасони 
нижче ціни продукції. 
Рівночасно поручасмо чудові 
футра з мінкіа, куртки з лисів 
та інших шляхетних шкір. 
Кожухи нашоі продукції шиті 
З найліпших шкір еслаиських, 
французьких, аргентинських 
й американських. Виконуємо всі 
направи і чищення футер. 
На місці можна набути імітації 
кожухів, міиків, джіисові 
матеріяли і. т. а. 

20 Fl ret Ave 
N.Y C..N.V G O L T E X CO. 

Tel.: (212) 5S-7238 
Відкрито 7 днів у ТИЖНІ, ВІД 10-в-оІ веч. і 

іжаВХЗЄЯХХЖЯХХХХХХЗВЄХХЖЖЖЯВВЄЯЖ!КУ ччічаоиссзу' 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 

Членам і Відділам 
УНСоюзу 

Повідомляємо Членів і Відділи УНСоюзу, що з уваги 
на закінчення року. Головна Канцелярія УНСоюзу 
мусить замкнути рахунки та здепонувати у банках 

гроші, одержані від Відділів , 

не пізніше, як вполудне 
31-го грудня 1981 року 

Гроші, прислані пізніше вже не зможуть бути 
зачислені на 1981 рік. З уваги на це, закликаємо всіх 
Членів УНСоюзу заплатити вкладки, платні в цьому 
місяці, якнайскоріше, а всі Відділи УНСоюзу вислати 
розчислення і гроші так скоро, щоб вони наспіли до 
Головної Канцелярії не пізніше як у ЧЕТВЕР 31-го 
ГРУДНЯ 1981 року до полудня. 

Звертається увагу на те, що Відділи, які спізнять– 
ся з присипкою вкладок, будуть подані як довжники в V 
річному звіті. л 

Гоповна Канцелярія УНС л 

:^-вхв 

уЩГеЛ'їАи/и^ 
4S Eeat 7th М . 

Tel. OB t-МбО. New Yorte,"HOeS 

НА СВЯТА: ВЕЛИКИЙ ВИБІР 
СВЯТОЧНИХ ДАРУНКІВ. 

REAL ESTATE 
TIRED OF CITY LIVING? 

RANCH HOME 
Beautifully decorated in Aberdeen 
section ot Matawan. N.J А/С - w/w 
carpet, wood panelling. 3 B.R's ^ den. 
IV, baths, garage, all major appliances. 
Lovely landscaping. Contact Mrs. 
Barnash: 201-432-2000 or 201-868-1363 

МОЛОДІ ЛЮДИ 
ВИЇЖДЖАЙТЕ 

НА ЗАХІД - Н А ПОЛУДНЕВО– 
ЗАХІДНЮ ФЛОРИДУ 

у скоро розвиваючуся околи
цю, близ. Українського Релі
гійного і Культурного Центру 
св. Андрія. Обслуга - це ключ 
до нашого успішного бизнесу 
і земельних власностей, меш– 
каневих і комерційних нерухо– 
мостей.-Пишіть або телефонуй

те за інформаціями 
NICK 6. ELOISE POPOVICH 

Realtor-Associate/Broker-Salesman 
Hotline phone: Ь813-629-3179 
RANDOL REALTY. INC.. REALTOR 

3221 Tamiami Trail 
Port Charlotte. Fla 33952 

625-4193 
УВАГА НОВИНА! 

20 плош. на дуже досконалих 
умовах. S1.495.00 завдатку, 
решта на 9"Ч) на 5 років Купуйте 
одну, або всі. Продавець може 
заплатити частинно або всі 
кошти подорожі до Флориди. 
Купуйте тепер, поки молоді. Те

лефонуйте - домовимось. 
No. 1500Р 

HELP WANTED 

WANTED PERSONS 
who can translate from English to 

Ukrainian. Write: 
A Z ENGINEERING COMPANY 

120 Wall Street. Suite 1044 
New York, N.Y. 10005 

SALES MGR 
N.Y. REGIONAL POSITION 

Work for an International Real Estate 
Corp. NYSE Listed Broker or Real Estate 
License preferred, full Company bene
fits. For further information call: Our 

Regional Broker Director 
Vince Rubio. (212) 8951635 

-вив—іmm-вивв 
OFUNERAL DIRECTORS^ 

ПОЛАГОДЖУЄМО 
традиційні українські по
хорони для Ваших рідних 
Обслуговуємо всі громади 

вже понад 50 років 
Обслуга 24 години денио 

JOHN J. SENKO 
(212)388 4416or(516і4RI 7460 

SENKO 
FUNERAL HOME 

?I3 Bt'dford Ave B'ooi'yr h Y 

HEMPSTEAD 
FUNERAL HOME 

39 Peninsula hud 
ittmnslMd І і NY 11550 

SIXKOWSKY 
FUNERAI SERVICE 

3SS3 Eaat Tremont Avenue 
BRONX. N.Y. 1О40Л 

TH.: 863-2475 
41 

191 Avenue "A" 
NEW YORK. N.Y. 10009 

Тел.: 074-ЯОЗО 
Директор ІІОС1ІФ 

С Е Н К О В С Ь К Ч Н 
|3авідус влаштуванним по 
Іхоронів в каплицях, поло– 
-,кгмнт а кожнім районі 
міста. Похорони по міігі 

мальимх цінах. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКІ\ ІІОГГББНІІК 

З.ІГШГІКТЬГП Похоронами 

в BltONX. BROOKLYN. 
(NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Pel or Ja ro i i i a 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.V. 
ORegon 4-2568 

LYTWYN S LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА 
our Services Are Available 
Anywhere m New Jersey 
Також займаємося похоро
нами на цвинтарі в Бавнд 
Бруку і перенесенням Тлін
них Останків з риних краіи 

світу 

UNION FUNERAI HOME! 
1600 Stuyvesaat Avenue 
(corner Stanley Terr) 
UNION. N J 070W 

1201)964-4222, 

. 


