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ФУНДАЦІЯ АНТОНОВИЧІВ 
ПРОГОЛОСИЛА НАГОРОДИ 

Вашінгтон. — Фундація 
Омеляна й Тетяни Антоно
вичів повідомляє, що на 
своїй нараді 18-го грудня 
1982 року в Ню Йоркужюрі 
літературних і наукових 
нагород Фундації Омеляна і 
Тетяни Антоновичів у скла
ді: Богдан Рубчак, Іван Фі– 
зер, Юрій Шевельов і Ро
ман Шпорлюк, після док
ладного обговорення літе
ратурних творів і наукових 
праць, виданих протягом 
198! і І982 років, ухвалило 
надати літературну нагоро
ду Василеві Стусові за його 

поезії, друковані в журна
лах, що складають збірку 
,,Палімпсести", і наукову 
нагороду Орестові Субтель 
ному за його розвідку „The 
Mazepists: Ukrainian Sepa
ratism in the Early Eightenth 
Century". Ухвалу прийнято 
одноголосно. 

Урочисте вручення наго
род Антоновичів відбудеть
ся в суботу, 5-го лютого 
1983 року, о годині 5-ій по 
полудні в Ню Йорку, у при
міщеннях Українського Ін
ституту Америки, 2 Схід 79-
та вулиця. 

У ФІЛЯДЕЛЬФІЇ ВІДЗНА НА ТЬ 
ДЕНЬ СОЛІДАРНОСТИ 

Філядельфія, Па. - У 
середу, 12-го січня ц.р., о 
год. 12-ій вполудне, тут у 
кімнаті прийнять посадни
ка Билла Ґріна, відбудеть
ся символічний „голодовий 
полуденок" на знак Дня 
Солідарности з українсь
кими політв'язнями в СССР. 

Цю оригінальну імпрезу 
влаштовує місцевий Комі
тет Оборони Національних 
і Людських Прав в Україні. 

Під час полуденка будуть 
відчитані відповідні резо
люції посадника Ґріна і 
Міської ради, що її запро
понує радна Джовн Крад– 
жускі. Виступить теж Дже– 
ром Шестак, президент Між
народної ліги прав людини, 
сестра Глорія Колман, д-р 
Ніна Строката-Каравансь– 
ка і д-р Д же йме Мейс з Гар
варду. 

Хіротонія Єпископа-номіната 
М. Гричишина відбудеться 30-го січня 

Джерзі Ситі, Н. Дж. - Як 
повідомляють з Ватикану 
урочиста хіротонія Єписко– 
па-Номіната о. Михайла 
Гринчишина, ЧНІ, настано 
вище Апостольського Ек
зарха для українців католи
ків у Франції, відбудеться 
на початку Синоду Ієрархів 
Української Катодиддаї 
Церкви, який буде проходи
ти у Ватикані від 30-го січня 
до 12-го лютого 1983 року. 

Хіротонія єпископа-номі
ната буде переведена в Со
борі св. Софії в Римі 30-го 
січня і розпічнеться о год. 4-
ій по полудні. Головним 
святителем буде Блаженні– 
ший Патріярх Йосиф, а спів 

святителями Митрополит 
УКЦ в Канаді Максим і 
Митрополит УКЦ в ЗСА 
Стефан. 

Введення на престіл Апос 
тольського Екзарха для ук
раїнців католиків у Франції 
о. Гринчишина відбудеться 
у празник Стрітення за юлі– 
янським календарем, у вів–̂  
торок". 15-го лютого 1983 
року. 

В неділю, 2-го січня ц.р.. 
спископа-номіната о. М. 
Гринчишина прощали уро
чисто і багатолюдно укра
їнці католики в Нюарку, 
Н.Дж., де він був довголіт
нім парохом церкви св. Іва
на Хрестителя. 

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТОЇТЬ ПЕРЕД КРИЗОЮ 

Вашінгтон. - Справа 
програми СОЦІАЛЬНОГО за
безпечення та її фінансових 
труднощів є предметом сер
йозних розглядів та заста– 
нов у працях 98-го Конгресу 
П'ять років тому президент 
Джіммі Картер підписав 
акт реформи соціяльного 
забезпечення та запевнив 
американський нарід, що 
цей акт дає покриття соці– 
яльному забезпеченню аж 
до 2030 року. 

Однак, тепер в 1983 році, 
обидва законодавчі тіла і 
президент Роналд Реген та 
його Уряд стоять знову пе
ред великою кризою цієї 
системи, а зменшення числа 
працюючих і тим самим 
числа тих, що платять свою 
пайку до соціяльного забез
печення викликає тепер фі
нансовий недобір, який, як 
передбачають, при кінці 
декади буде виносити 200 
більйонів долярів. 

Показується, що перед
бачення Уряду Картера бу
ли аж надто оптимістичні 
та закрашені політичними 
мотивами, а теперішній 
Уряд мусить нести консек– 
венції за своїх попередни
ків. 

Здаючи собі з того справу, 
члени обидвох законодав
чих палат пробують спіль
но розглянути ту величезну 
кризову проблему. З того 

приводу республіканський 
сенатор Баб Дол заініцію– 
вав 4-го січня приватну зус
тріч із двома демократич
ними провідниками, щоб 
довести до погодження та 
спільно довести соціяльне 
забезпечення до кращого 
фінансового стану. На роз
мовах були сенатор Данієл 
П. Мойниген і Роберт М. 
Болл, колишній директор 
програми соціяльного забез
печення. Також відбув в цій 
справі розмову президент 
Р.Реген із своїми республі
канськими представника
ми, щоб підготовити такий 
проект бюджету, на який усі 
погодилися б. Новий бюд
жет передбачає підвишку 
податку на соціяльне забез
печення від платень, вклю
чення в соціяльне забезпе
чення федеральних урядни
ків і евентуальне оподатку
вання частини виплат соці
яльного забезпечення для 
тих, що заробляють понад 
25,000 долярів річно. 

Комісія, яка розглядає 
тепер справи соціяльного 
забезпечення під проводом 
республіканського пред
ставника Аллена Грінспана 
передбачає, що в роках 1983 
-89 дефіцит дійде до 150-200 
більйонів долярів, якщо не 
буде зміни у теперішній 
системі, а головне підвиш– 
ки податків від платень. 

Появилася нова 
книжка А. Камінського 

Ню Йорк, Н.Й. - Окре
мим виданням Політичної 
Ради ОУНз появилася на 
книжковому ринку нова пра
ця Анатоля Камінського 
п.н. „Край, еміграція і між
народні закуліси", з перед
мовою Дарії Ребет. Обкла
динку оформила Марійка 
Костів. Книжка мас 264 
сторінки плюс 12 сторінок 
передмови та включає такі 
розділи: 1. Наступ Москви 
на українську субстанцію і 
,,інтегральна мультинаціо– 

ВІДВІДИНИ РОКУ 
Найцікавіші відвідини ро

ку трапилися УНСоюзові, 
Видавництву „Свобода" в 
середу. 5-го січня, напере
додні Свят-Вечора, коли до 
Української Будівлі прибув 
35-річний Патрик Білон, 
найменший американець 
українського походження і 
„суперстар" відомого аме
риканського фільму „Е.Т." 
на кількагодинне перебу
вання. Всі працівники Ук
раїнського Народного Со
юзу з Української Будівлі 
мали рідкісну нагоду поз
найомитися з цією милою 
людиною, перекинутися з 
ним кількома словами (він 
говорить по-українськи), 
попросити його підписати 
автограф, познайомитися з 
його батьком, Михайлом 
Білоном, - який вже сам є з 
другого покоління українсь
ких емігрантів до Америки, 
та порозмовляти з ним, як і 
з приятелем родини Біло
нів — Вілліямом Ліманом з 
Перт Амбою, Н.Дж. 

Невеличкого зросту, бо 
всього 2 стопи і 10 цалів, 
Патрик Білон, як відомо з 
української і чужої преси, 
зіграв ролю „Е.Т." не ви
падково, він давній актор– 
„ ветеран" шкільних вистав, 
а в стейтовому університеті 
в Янгставні, Огайо, він 
вивчав драму і мистецьку 
рецитацію. З часу закінчен
ня студій Патрик, який ніко
ли не цурався свого україн
ського походження, успіш
но вів українську радіопро
граму в Янгставні. Крім 
цього був він незвичайно 
активний завжди у Лізі Ук
раїнської Католицької Мо
лоді, і це власне на форумі 
Ліги його родина і він за– 
приятелювався з родиною 
Ліманів, які є напівукра– 
їнського і напівнімецького 
походження. 

Родина Білонів є членами 
УНСоюзу і це було для П. 
Білона особливо приємним 
відвідати якраз Головну 
Канцелярію, де він провів 
гарно час у товаристві го– 

Патрик Білон і його батько Михайло (перший зліва) з 
членами Екзекутиви УНСоюзу. 

ловного предсідника д-ра 
Івана О. Флиса. Спільна 
фотографія двох Білонів і 
д-ра Флиса була поміщена 
на другий день у щоденни
ку „Джерзі Джорнел", ра
зом з докладними відомос
тями про незвичайного ма
ленького американця, що 
здобув серця мільйонів лю
дей в Америці, ба й у всьо
му світі, торкнувши у на
ших душах найтонші стру
ни добра і лагідности та 
незіпсутої дитячости в сер
ці найдорослішої людини. 

Перебуваючи на сході 
ЗСА, П. Білон, крім числен
них інтерв'ю і виступів на 
телевізії та в радіо, в першу 
чергу зустрічався з дітьми 
української католицької 
школи в Перт Амбою, Н.Дж 
де десятки дітей вітали 
його чи не з більшим ентузі– 
язмом, як вітали б самого 
справжнього св.Миколая з 
дарунками. Це він, без не– 
передвзятої думки, спопу

ляризував не тільки себе, 
але і свою етнічну спадщи
ну—бо всюди підкреслю
вав своє українське коріння. 
Заслуга в цьому також Пат– 
рикових батьків — батька 
Михайла і матері Естери, 
що разом з дідусями і бабу
нями, які в свій час прибули 
з України, плекали цю укра
їнську спадщину в своїй 
родині, навчивши дітей і 
внуків любити свою Церк
ву, де Патрик був вівтарним 
хлопцем, свою громаду, де 
він активно працював і пра
цює і свою рідну мову, яку 
він вивчив. 

Патрик Білон на досяг
нутих успіхах тим часом не 
спиняється — його вже за
прошено грати у фільмі 
славнозвісного кінорежисе
ра і продюсера Стівена Спіл– 
берґа, відповідального за 
оригінальний фільм про 
„Е.Т.", у продовженні цієї 
теми, наступному фільмі, 
що зніматиметься у наступ
ному році. 

нальність" як інструмент 
русифікації; 2. Політика 
власних сил і політика інтер
венції та роля еміграції; 3. 
Зв'язок і. взаємини між кра
єм Т еміграцією; 4.3овніш-
ня допомога; 5. За лаштун– 
кам/и чужих розвідок і 
контррозвідок; 6. Світла і 
тіні зовнішньополітичної 
роботи; 7. Міжнародні за
куліси; 8. Співвідношення 
дій еміграції і краю; 9. На 
перехрестях еволюції і ре
волюції. 

На тлі сьогодення і недав
нього минулого автор роз
глядає різні аспекти співвід
ношень і пов'язань основ
них компонентів українсь
кої внутрішньої і зовніш
ньої політики. В огляді су
часної русифікаційної полі
тики Москви в Україні, А. 
Камінський присвячує бага
то місця питанню „інтег
ральної мультинаціональ– 
ності" і її не лише мовним, 
культурним і адміністрати
вно-політичним вимірам, 
але й теж, і перш усього, її 
економічним заходам і схе
мам. Центральною пробле
мою для автора є відно
шення між Україною і емі
грацією, роля останньої 
щодо України, їхні взаємо
впливи тощо. На тлі остан
ніх десятиліть, у такому 
контексті він порушує теж 
деякі конфліктові розвитки 
у націоналістичному русі 
скоронсдавнього і сучасно
го. 

Автор заторкає різні ас
пекти зовнішньополітичної 
діяльности еміграції, а та
кож розхиляє частинно „за
куліси" т.зв. секретного сві
ту, які мали чи мають від
ношення до українських 
справ. 

Багато місця автор прис
вячує відношенням і пере
косам між революцією і 
еволюцією в концептуваль– 
них і дійово-практичних 
конфігураціях сучасних 
днів. Назагал, як сказано у 
передмові Д.Ребет, в книж
ці „поруч із світоглядови– 
ми основами самої націо
нально-державницької фі
лософії, разом з узгляднен– 
ням психології, соціології, 
політології та історіософії, 
— визначно наголошені пра
гматичні положення і прак
тичні висновки. Ближча і 
дальша історія потрактова– 
на з великою увагою не 
тільки з огляду, на генезу 
політичних явищ, але також 
як порівняльний і повчаль
ний засіб для дальшого роз
витку політичної думки". 

Ціна книжки 15.00 дол. її 
можна замовляти на північ
но-американських і латин
сько-американських тере
нах у: Nina Samokish, 43 St. 
Mark's Place, Apt. 5B, New 
York, N.Y. 10003. 

Відень. Австрія. - Ліде
ри країн совєтського бльо– 
ку, які відбули дводенні 
наради Консультативної 
ради Варшавського Пакту, 
повідомили з Праги в сере
ду, 5-го січня, що вони ба
жають заключити з НАТО 
пакт неагресії. 

Така пропозиція про пакт 
неагресії була схвалена піс
ля дводенних нарад і вклю
чена в загальну політичну 

"дькл ярацію ciMOX r̀paiH Вар
шавського Пакту. 

Ця політична деклярація 
буде опублікована в пресі, а 
комунікат вже називає її 
„новою великою пропози– 

ПАПА НАЙМЕНУВАВ 1f8 
НОВИХ КАРДИНАЛІВ 

Рим, Італія. — Папа Іван 
Павло II в середу, 5-го січ
ня, іменував нових кардина
лів Католицької Церкви, 
серед них Юзефа Ґлемпа, 
примаса Польщі,та Джозс– 
фа І. Бернардина, архие– 
пископа Чикаго. Папа та
кож підвищив до кардинала 
монс Юліянса Вайводса, 
87-літнього латиша, який 
став першим офіційно про
голошеним кардиналом в 
Совєтському Союзі. 

Підвищення архиєписко– 
па Глємпа до кардинала 
передбачували вже давно, 
бо згідно з традицією, голо
вою Католицької Церкви в 
Польщі був кардинал. 

Ще минулого року споді
валися назначения карди
налом також американсько
го архиєпископа Пола Мар– 
цінкуса, який є головним 
адміністратором маєтків 
Ватикану, але у зв'язку з 
банкрутством італійського 
банку „Банко Амброзіяно", 
з яким ватіканський банк 
мав тісні зв'язки, шанси 
МарцІнкуса цього року впа
ли, і цього разу Папа не 

іменував його кардиналом. 
Папа також іменував кар

диналом архиєпископа Па
рижу Жана-Марі Люстіге– 
ра, який став першим кар– 
диналом-жидом за останні 
століття. Архиєпископ Люо– 
тігер народився в Парижі в 
1926 році в жидівській роди
ні, яка приїхала з Польщі, і 
перейшов на католицизм, 
коли йому було 14 років, 
всупереч своїм батькам. 

Ю.Ґлсмп, 54-літній архи
єпископ, був обраний голо
вою Католицької Церкви в 
Польщі після смерти карди
нала Вишинського на про
позицію Папи Івана Павла 
II під час тривожних днів 
громадянського неспокою 
в Польщі. Від свого назна
чения на примаса Польщі в 
липні 1981 року Ю. Ґлсмп 
намагався бути посередни
ком між католицькою Поль
щею та Ватиканом. Він та
кож часто був посередни
ком між атеїстичною війсь
ковою владою і скрайніми 
елементами профспілково
го руху в Польщі. 

ПРОПОНУЮТЬ ПАКТ НЕАҐРЕСІЇ 
цією миру". Комунікат го
ворить також, що сім країн, 
учасниць Варшавського Па
кту дали розпорядження 
своїм міністрам закордон
них справ розпочати працю 
над проектом пакту неагре
сії. 

Перша реакція президен
та Роналда Регена на таку 
заяву членів Варшавського 
Пакту була стриманою. 
Президент заявив, що про
позиція буде, звичайно, роз
глянута і додав, що це спра
ва, „яка вимагає консуль
тацій з нашими союзника
ми НАТО". 

Совєтський сателіт падає 
Вашінгтон. - Департа

мент оборони повідомив у 
середу, 5-го січня, що со
вєтський розвідувальний 
супутник з атомовим дви
гуном вийшов з-під контро
лі наземних совєтських 
станцій і в кінці місяця впа
де на поверхню Землі. Су
путник Космос 1402 нале
жить до тої групи сателітів, 
один з яких упав у січні 1978 
року в ненаселеній північній 
частині Канади, викликаю
чи незначне зараження міс– 
цевости радіяцісю. 

Офіційні представники 
Адміністрації повідомили 
також, що на Космосі 1402 є 
понад 100 фунтів збагаче
ного урану для реактора, 
який виробляє електричну 
енергію для його радару, 
що слідкує за американсь
кими військовоморськими 
діями. 

Повідомлення говорить, 
що немає небезпеки вибуху, 
але частини супутника, який 
розіб'ється в населеному 
районі, можуть завдати 
шкоду людям. Може виник
нути загроза від шкідливої 
радіяції. В повідомленні не 
говориться коли точно су
путник упаде на землю і в 
якій частині Землі. 

Речники Адміністрації 
також сказали, що советсь– 
кі офіційні джерела підтвер
дили те, що даний сателіт 
вийшов з-під контролі на
земних станцій. Північно
американська служба про– 
тикосмічної оборони в Ко
лорадо Спрінгс, яка слідкує 
за польотами совєтських 
супутників, ще минулого 
місяця зауважила ненор
мальності на Космосі 1402, 
який був запущений 30-го 
серпня 1982 року. 

У світі 

В ЛИВАНІ ДАЛІ продовжуються міжфракційні бої між 
мусулманами і християнською міліцією, не зважаючи на 
заклики офіційних чинників і самого президента Ливану Б. 
Гемасля. В кінці минулого тижня загинуло кількадесят 
осіб в місті Тріполі, яке стало місцем розправ між 
згаданими двома групами. 

У ГВАТЕМАЛІ ВІДБУДУТЬСЯ давно запляновані 
вибори. Згідно із заявою теперішнього президента 
Гватемалі Ефрейна Ріоса Монта, такі вибори повинні 
відбутися 23-го березня ц.р.. у першу річницю військової 
влади, яка рік тому перебрала керівництво державою і 
встановила владу військовиків. Політичні спостерігачі 
думають, що приспішення виборів у Гватемалі треба 
завдячувати президентові Роналдові Регенові, який, 
відвідуючи країни Латинської Америки заохочував 
теперішній уряд Гватемалі привернути в країні права 
людини, бо в протилежному випадку ЗСА будуть змушені 
обмежити імпорт товарів. 

ФРАНЦУЗЬКИЙ УРЯД президента Франсуа Міттерана 
припинив всяку діяльність корсиканських сепаратистич– 
них груп і наказав поліційним чинникам слідкувати за 
їхньою діяльністю, щоб тим самим обмежити до мінімуму 
підривну діяльність і бомбові замахи, якими займалися 
згадані групи. 

РЕЧНИКИ МИТНОГО уряду поінформували кореспон
дентів про арешт трьох ..торговців", які продали для 
Совєтського Союзу мотори дізеля, які вживаються до 
тягарових військових автомобілів, за 5 мільйонів долярів. 
Продаж таких моторів заборонено Урядом ЗСА, бо 
совсти використовували їх для військових цілей. Один з 
названих торгівців Пол Саква, був зідентифікований, як 
колишній службовець Сі-АЙ-Ей. Інші два-це Стівен Картер 
і Джералд МекКолл, канадський громадянин. 

У ПОЛЬЩІ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ 
АРЕШТИ 

Варшава, Польща. -
Хоч практика інтернування 
в Польщі формально закін
чилася 30-го грудня разом з 
припиненням деяких пра
вил військового стану, хви
ля арештів підпільних акти
вістів забороненої профс
пілки „Солідарність" про
довжується. Найбільшим 
полюванням була передно– 
ворічна акція поліції, коли 
була розгромлена підпіль
на друкарня біля міста Поз
нань, а керівникли друкар
ні, історик мистецтва і лек
тор мистецтва, були ареш
товані. Обидва ці діячі про
фспілки були звільнені з 
таборів інтернування перед 
Новим роком. 

Як повідомили офіційні 
власті в неділю, 9-го січня, у 
зв'язку з розгромом друкар
ні були арештовані ще інші 
15 підпільних активістів. 
Державне телебачення пе
редавало спеціяльну прог
раму, в якій показано цю 
операцію, підкреслюючи 
особливо той факт, що під
пільна група мала деякий 
запас продуктів харчуван
ня. 

Офіційний речник заявив, 
що все ще ув'язнених є по
над 1,500 осіб за порушення 
правил військового стану. В 
ситуації ,яка панує тепер у 
Польщі, важко є визначити 
загальне число ув'язнених 

членів колишньої вільної 
профспілки ..Солідарність'; 
За останні три тижні було 
кілька повідомлень про дії 
міліції та арешти цілих груп 
підпільників. Вони включа
ють дві політичні групи, які 
друкували і розповсюджу
вали листівки у Ґданську, 
ліквідацію іншої групи, яка 
розповсюджувала підпіль
ну літературу у Варшаві, ще 
одна група була арештова
на в Лєшно, арештовано 
групу в південнозахідній 
частині країни в містечку 
Кодзсжин-Козлс, а також 
арештовано лідера ..Солі
дарности" Станіслава Заб– 
лоцкого, який керував 
страйком на фабриках Ще– 
ціна. 

У додатку до цього під
пільні публікації говорять, 
що багато активних членів 
забороненої „Солідарнос
ти" ..були інтерновані в 
армійських бараках" і вклю 
чені в робочі батальйони. 

Згідно з новими правила
ми друкування нецензуро– 
ваиої літератури, її посідан
ня, розповсюдження, неле
гальне зберігаия друкова
ного підпільного матеріялу 
листівок, памфлетів, газет, 
магнетозаписів, фотогра
фій, фільмів — є криміналь
ним злочином і веде за со
бою покарання до 7 років 
ув'язнення. 

М. Тачер відвідала 
Фалькляндські острови 

Лондон, Англія. — Пре– 
м'єр-міністер Британії Мар– 
гарет Тачер оглянула в неді– 
лю, 9-го січня, військові 
-позиції па Фальхляидськіг; 
островах тоді, як політична 
опозиція обвинуватила її у 
використанні перемоги на 
далеких островах сім міся
ців тому, як „політичного 
капіталу". 

У своєму хвилюючому 
зверненні перед об'єднаною 
сесією законодавчого і ви
конавчого органів місцевої 
влади М. Тачер сказала: 
„Кожний знав, що ви бри
танці і хочете залишитися 
британцями, а також, що ви 
були лояльними ввесь час". 

Член парляменту від лей
бористської партії Джордж 
Фокс з Шотляндії заявив: 
„Це ще один приклад у її 
публічному постут вакиі я 
метою отримати максимум 
політичної користн з пере
моги, яку здобули наші вій
ська, її поїздка туди є нас
тільки провокаційною по 
відношенні до Аргентини, 
Південної Америки взагалі, 
а також і до ОН, що робить 
довготривале політичне рі
шення менш правдоподіб
ним". 

Уряд Аргентини назвав 
відвідини ,.ароган гським 
вчинком". 

Колишній федеральний урядовець 
викрадав фінансові вістки 

Вашінгтон. — Колишньо 
го економіста Федеральної 
ради валютних резерв, який 
залишив урядову працю і 
перейшов до відомої бірже– 
воі фірми І.Ф.Гаттон. обви
нувачують у тому, що він 
нелегально підслуховував 
інформації компютера у 
справі монетарних дорібків 
держави. 

Федеральний Уряд інфор 
мус. що Тс од Л єн ге вин, 
який перейшов до фірми 
І.Ф.Гаттон на пост еконо
мічного аналітика, далі діс
тавав телефонічною доро^ 
гою інформації з компюте
ра Федеральної ради. Ті 
важливі інформації, що їх 
Федеральна рада опрацьо
вує, мають величезне зна

чення для фінансових фірм, 
зокрема тоді, коли їх можна 
отримати заздалегідь. Це й 
було причиною, чому Т. Лен 
гевин хотів їх діставати, 
будучи на новому пості. 
Але федеральний Уряд від
крив його подвійну ролю до 
десятьох днів і тепер справа 
є вже в суді. 

Представники фірми І.Ф. 
Гаттон заявили, що їм не 
було відомо про діяльність 
Т. Ленгевина і що вони зві
льнили його негайно, як 
лише довідалися про підслу 
ховування державного ком
пютера. 

Т. Ленґсвин стоїть перед 
можливістю присуду на 
п'ять років в'язниці і 1,000 
долярів кари. 

В Америці 
ДРУЖИНА КОЛИШНЬОГО агента Сі-Ай-Ей Франка 
Терпіла. Мсрілин. сама зголосилася до американських 
судодвих властей, прилетівши з Лондону, де вона 
перебувала понад рік від того часу, як американський суд 
обвинуватив її і її чоловіка в доставі фальшивого амери
канського пашпорту для одного з адьютантів померлого 
іранського шаха. її муж Френк і Джордж Коркала, обидва 
колишні агенти Сі-Ай-Ей, обвинувачені в перепачкуванні 
зброї і інших воєнних матеріялів для військового дикта
тора Кадаффі. Вони тепер є в Лівії. 

ПРЕЗИДЕНТ РОНАЛД РЕГЕН і ізраїльський президент 
Тцак Навон, після двогодинних розмов у Вашінгтоні, 
підтвердили настанову привернути мир на Близькому 
Сході, але мовчали про труднощі, які стоять на перешкоді 
для привернення того миру. Це були перші розмови на 
найвищому рівні між ЗСА і Ізраїлем від часу, коли 
президент Реген видвигнув свій плян для замирення, який 
прем'єр-міністер Менахем Бегін в цілості відкинув. 

АМЕРИКАНСЬКИЙ УРЯД дав дозвіл Єгиптові прода
ти Туреччині 35 американських бойових літаків типу Ф-4Е 
..Фантом". Це рішення, згідно з опінісю Державного 
департаменту, може спровокувати Грецію на протест 
проти Америки. Про рішення американського Уряду був 
повідомлений Конгрес, так, що це є легальна трансакція. 
Грецькі чинники натомість, є тої думки, що зміцнення 
турецької повітряної сили „нарушить рівновагу мілітар
них сил на східньому Середземному морі". 
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Дари добра і згоди 

Серед наших співгромадян-американців набуває 
все більшої популярности порівняно нове явище, що 
окреслене популярно „післясвяткове засмучення", 
чи, пак пригнобпення. Вже існують меткі „шукачі 
легкого заробітку", що скористалися цим явищем для 
поліпшення свого бюджету — існують дорадники, 
консультанти, які за більшу (здебільшого!) чи меншу 
ціну проаналізують вас, розрадять і порадять, як 
боротися з цього роду пригнобленням. 

Хоч ми, українці, ще, здається, не дійшли до 
такого стану модерної софістикації, щоб ті або інші 
свої настрої, почуття катеґоризувати в окреслені 
ділянки, проте до певно! міри оце „післясвяткове 
пригноблення" торкається і нас. 

Справді, сумно повертатися до сірих буднів, 
особпиво піспя такого радісного свята як Різдво Христо
ве яке, здається ні в якій іншій країні нашого поселен
ня не святкується так кольористо, блискуче і з таким 
багатством дарів. Тому коли гаснуть свічки на ялин
ках, гаснуть світла що так різнокольорово і яскраво 
прикрашали кожне місто і містечко від Каліфорнії до -
Ню Йорку, справді тяжко не піддатися певній мірі при– 
гнобленности. Огортають сумовиті думки.особливо 
тепер, коли наша велика українська родина щозтаким 
завзяттям, з такими жертвами і пожертвами будува
ла той дорогий „клаптик рідної Землі" на поселенні в 
ЗСА, повертається до сірих буднів розсварення. 
Прочитаються і забудуться спова різдвяних поспань 
ієрархів наших церков, статті на цю тему, сентимен
тальні спогади, поезії, - оті „казки тисячоліття", про 
які писав Богдан Лепкий у поміщеному у нашому 
щоденнику вірші... і 

Перестукало поріг Нового Року, який може бу̂ ти 
дня нас роком оновлення, роком згоди в нашій 
великій українській родині. Будні наші не мусять 
бути сірими. Свічки погасни, проте, якщо б кожний з 
нас запалив маленьку свічечку доброзичливости, теп
лоти, порозуміння і отої доброї волі, брак якої ми так 
часто один одному закидаємо, то чейже довкілля 
наше освітилося б, розвиднілося б і в наших серцях і 
умах, і ми знову всі наші думки скерували б в одному 
напрямку - служіння своєму народові. Може тоді ми 
зрозуміли б, що ані світові, ані Україні нашої контри
буції до роздору і зла непотрібно, бо й так від них 
переливається. Тож чи не обов'язком кожного з нас є 
нести дари добра і згоди - які ми так щедро поділяли 
під час свят із членами своїх родин - в свою ширшу 
українську родину на посепеннях і в Україні? І чи не 
святим обов'язком кожного з нас є пам'ятати, що бути 
Людиною - є важливіше всього, бо цього від нас 
бажає Той, день народження Якого ми щойно святку
вали. 

КОМІТЕТИ ПОЛІТИЧНОЇ Акції витратили 183 мільйо
ни дол. піл час виборів до Конгресу осінню 1982 року. Ця 
сума є майже на 50 відсотків більша як у виборах в 1980 
році. Федеральна виборча комісія, яка контролює ці 
збірки, повідомила, що від січня 1981 року до осені 1982 
року, ці комітети зібрали рекордову суму 189 мільйонів 
дол. Консервативні групи виявилися найкращими збір– 
щиками: вони теж витратили на вибори більші суми як 
інші групи. 

Стаття автора цих рядків 
п.з. „2 000-ліття Києва або 
на шнурку затії КҐБ" („Сво
бода" з 6-го листопада 1982 
року) принесла йому кілька 
телефонів і листів; позитив
них Й негативних. 

Звернено , наприклад, 
увагу, що ще 28-го червня 
1981 року на пленарній сесії 
Секретаріяту СКВУ впли
нула пропозиція Ради для 
справ культури і Наукової 
Ради, щоб схвалити на 1982 
рік відзначення 2 000 річчя 
Києва. Така резолюція, вт– 
тимана у різкому антимос– 
ковському тоні і дусі, тавру
вала фальшування історії 
України, між іншим - фаль
шування родоводу Києва, 
стверджуючи, що Київ на
родився ,,на зорі нашої 
ери". Пленарна Сесія Сек
ретаріяту СКВУ, яка схва
лила таку резолюцію, діяла 
за найкращою своєю вірою 
і волею, і було б смішно під
тягати членів Секретаріяту 
СКВУ та пленарної Сесії 
під поняття осіб, які йдуть 
„на шнурку затії КҐБ". 

Автор тієї статті - і цих 
рядків - ніколи не належав 
до осіб, які вважають, що 
все сказане і написане ними 
- це непорушна святість, це 

^юлі мс тангере". Непоруш
на святість і абсолютна пра
вда містяться тільки і єдино 
в Євангелії. Кожна людина, 
яка не є самозакохана, приз
нає розумні аргументи. І я 
признаю правду авторові 
того одного листа до мене, 
що заголовок статті ,,на 
шнурку затії КҐБ" був пере– 
яскравлений і мігдекого об
разити, що рішуче не було в 
інтенції статті і її автора, 
який заторкував проблему, 
а не осіб. Святкування юві– 

Іван Кедрин 
-

ДОБРЕ І ДИСКУСІЙНЕ 
В ЮВІЛЕЯХ КИЄВА 

лею Києва - це вияв націо
нальної гордости, а резо
люція Секретаріяту і Плену
му СКВУ боронить харак
тер Києва, як прадавньої 
столиці України, проти мос
ковських теорій про Київ, 
як міста народження також 
і „старшого брата". І це в 
оцих ювілеях момент доб
рий. 

Проте проблема цих юві
леїв Києва таки залишаєть
ся дискусійною. Резолюція 
Пленуму СКВУ говорить 
про „державу антів", апе
лює до наукового світу, 
щоб розвіяв московські фа
льші про родовід Києва і 
всієї Руси-України. Але ж 
проф. Омелян Пріцак влас
не й належить до найкра
щих і найбільш авторитет
них знавців праісторії Ук
раїни. І тому не можна так 
собі з легкої руки переходи
ти до денного порядку над 
його заввагами у цій справі, 
які він висловив на сторін
ках „Альманахг" УНСою
зу на 1982 рік п. з. „Куліси 
проголошення 1 500-ліття 
Києва". Можна з виводами 
проф. Пріцака не погоджу
ватися, але є деякі факти без
перечні: 1) що ідея святкува
ння 1 500-ліття Києва вийш
ла з Москви, 2) що Москва 
не пускає у широкий світ 
проекти без якоїсь переду
маної цілі– у власну користь 
3) археолог Михайло Бра– 

чевський, який переводив 
археологічні студії над'ро
доводом Києва, також того 
родоводу не міг докладно 
визначити. Фактом є, що 
нема ніякого доказу, що 
Київ має 1 500, 2 000 чи 
2 500 років - це все здогади, 
не оперті на наукових да
них. Знаємо напевне час зас
нування Львова сином Да
нила Левом; знаємо більш– 
менше походження різних 
міст у світі антики і серед
ньовіччя на основі проріз
них творів ще тоді, коли не 
ведено археологічних роз
копів. Знаємо теж нині, що 
археологія не може дати до
кладної дати заснування ні
якого міста у світі. Все це 
створює проблему, яка іс
нує і спонукає до сумнівів. 
Аргумент проф. Пріцака, 
що Москва хотіла притьма
рити святкування І 000-лі
ття християнства України 
святкуванням 1 500-ліття 
Києва - має за собою логіч
ну підставу. 

Коли ж ми тут, у вільно
му світі, хочемо показати, 
що Москва кривдить укра
їнський Київ, даючи йому 
тільки 1 500 років життя, 
коли він живе вже 2,000 
років, то чому ми зупинили
ся лише на 2 000 році, коли 
на це так само нема доказу, 
як нема доказу на 2 500-літ– 
нє існування чудової столи
ці України?! 

Ото ж незручний заголо
вок статті, що міг несправед
ливо образити громадян, у 
патріотизмі яких ніхто не 
сумнівається. - це одно діло. 
А проблема відзначування 
народження столиці Украї
ни, коли нема ніякого дока
зу на таку чи іншу дату, то 
справа друга. А коли існує 
проблема - то вона дискусій
на. І тому без образи для 
будь-кого можна дискуту
вати: чи^варто було і чи 
треба було зняти такий крик 
з приводу прадавнього по
ходження Києва, коли пе
ред нами стоїть обов'язок 
відсвяткувати якнайбільш 
величаво всім вільним ук
раїнським суспільством у 
діяспорі, українцями всіх 
християнських віровизнань, 
всякого обласного поход
ження і всіх можливих полі– 
тиних поглядів," відсвятку
вати тисячоліття українсь
кої християнської культу
ри, це треба зробити так ве
личаво і так голосно, щоби 
про це знав увесь світ. І це 
буде добра нагода також 
доказати, що Київ був сто
лицею Руси-України і ніко
ли не був „матерью русеких 
городов" та ще менше був 
столицею „всея России", бо 
термін ..Росія" появився 
щойно після Полтавського 
бою в першій половині 
ХУІІІ сторіччя. 1 тому й не 
дивуймося та не ремствуй
мо, що добрий і гарний зак
лик СКВУ щодо ювілею 
Києва пролунав без особ
ливого широкого відгомо
ну, а заява двох ієрархів 
наших традиційних Церков; 
Митрополита Української 
Католицької Церкви в Аме– 

(Продовжений на стор. 4) 

Напевне слово „криза" 
всім надокучило, але воно 
постійно зустрічається в 
пресі, в радіо і телевізії. 
Такий вислів вживає і меди
цина, якщо хворий знахо
диться в кульмінації своєї 
хвороби. 

Сучасний стан економіки 
світу характеризується як 
критичний. Економічна кри
за інакше себе проявляє в 
комуністичних країнах, 
інакше капіталістичних. Ко
муністичні країнк„поборю– 
ють" свою економічну кри
зу побільшеним друкуван
ням грошей і твердими ці
нами на товари. Мірилом 
кризи економічної та її гли
бини в комуністичних кра
їнах є різниця цін в держав
них крамницях і тією ці
ною, що її консумент пла
тить за товар на чорному 
ринку. Соціялістична еко
номіка не в стані продуку
вати все, що потребує насе
лення і мусить купувати за 
кордоном в капіталістич
них країнах з вільним рин
ком. 

Перша ознака кризи — це 
інфляція. Вона охопила За– 
хідню Європу, Японію та 
ЗСА. Інфляція хитається у 
межах десяти відсотків, але 
в деяких країнах доходить 
до 50 і 100 відсотків на рік. В 
Аргентині інфляція осягну
ла 150 відсотків, а після 
війни т Англією ця країна 
опинилася в стані фінансо
вого хаосу — 300 відсотків 
на рік, гроші тратять свою 
вартість. 

Іншою ознакою кризи є 
безробіття. Тепер безробіт
тя стало постійним. Мож– 

Мнхайло Кучер 

КРИЗА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
ливо останнім симптомом 
кризи є відсутність зросту 
національної продукції. 

Циклічні зменшення у 
господарському розвитку 
економіки пояснюють тим, 
що промисловість та сіль
ське господарство проду
кують більше як замовлено. 
Тому отримуються інвен
тарні запаси. Як наслідок", 
нові замовлення або припи
няються, або зменшуються. 
Коли запаси використано, 
треба робити нові замов
лення. Або треба шукати 
нові ринки збуту. Країни. 
Третього світу без своєї 
промисловости готові купу
вати все. Комуністичні кра– 
їни тут мало чим відрізня
ються від країн Третього 
світу. Вони дали перше міс
це тяжкій промисловості, 
зігнорувавши легку. Якість 
продукції комуністичних 
країн значно гірша від капі
талістичної. Вироби япон
ської продукції витискають 
з ринків країн Заходу місце
ву продукцію — авта, теле
візори, радіоапарати. Ва
ляне зовнішньої торгівлі 
ЗСА з Японією пасивний — 
28 мільярдів долярів на ко
ристь Японії. 

На ринках капіталістич
них країн не знайдете совєт– 
ських авт, телевізорів, ра– 
діоапаратів, фотоапаратів і 
т. д. Причина проста — 
низька якість. Це саме з 
тканинами і взуттям. 

Гірше, що економічна 

криза країн Заходу втрати
ла свою циклічність. Криза 
має нахил стати постійною. 
Усе таки найгіршою озна
кою хворої економіки є кри
за фінансова. Нові ринки 
збуту знайдено — це кому
ністичні країни, далі Афри
ка, південносхідня Азія. Ті 
країни: раді купувати, але 
платити не мають чим. їхня 
валюта не-має вартости у 
міжнародних операціях. 

Щоправда, вони мають 
сировину, але її треба про
дати. Продуцент за свій 
товар хоче мати здебільшо
го гроші зараз. Убогі про
мислові країни вироби ку
пують, але не можуть за них 
платити. Тут у дію вступає 
новий чинник — банки. Бан
кіри мають багато грошей. 
Люди несуть свої ощаднос
ті до банків і отримують 
великі відсотки. Банки 
вкладникам мусять платити 
великі суми і тому вжива
ють гроші - дають позич
ки бідним країнам. І тут 
становище виглядає дивно і 
нелогічно. Досвідчені бан
кіри Заходу роблять небез
печну помилку. Вони не 
звертають належну увагу на 
кредитоздібність убогих 
країн, які радо беруть позич
ки. Дехто з банкірів поті
шає себе думкою, що так чи 
інакше гроші не пропадуть, 
бо держава не може прого
лосити банкрутства. 

Користаючи з таких мір
кувань, великі банки Захід– 

ньої Европи та ЗСА розпо
зичили своїм клієнтам-дер– 
жавам 865 мільярдів доля
рів. Польща отримала 22 
мільярди долярів, СССР -
19.5 (все в мільярдах), Схід– 
ня Німеччина — 12, Чехо– 
Словаччина — 3.6, Болгарія 
- 2.3, Мехіко - 5.7, Брази
лія - 53 мільярди і остан– 
ньо отримала велику позич
ку від ЗСА, Венесуеля — 26, 
Аргентина - 2.5, Чіле -
10.5, Південна Корея — 20 і 
Філіппіни 10 мільярдів до
лярів. 

Одні відсотки з позичених 
сум складають 100 мільяр
дів долярів. Справа в тому, 
що боржники не мають гро
шей на зворот позичок і 
навіть не завжди мають 
гроші платити відсотки. 
Польща вже платити не 
може. Дещо її допоміг 
Совєтський Союз, сам за
боргований. 

Що робити з боржника
ми, якщо хоч один банк, 
який позичив Польщі гро
ші, заскаржить н до суду за 
неплачення. Почнеться не
безпечна паніка серед реш
ти і, наприклад, німецькі 
банки на Заході можуть 
бути зачинені. 

Фінансова катастрофа 
настала в Мехіко. 

До чого приведе така фі
нансова політика банків? 
Давати великі позички клі
єнтам, які не можуть плати
ти, бо не мають звідки, 
може привести до фінансо
вої катастрофи світових 
банків. А це вже катастро
фа системи західнього світу 
взагалі. 

Чи знаєте ви? 
Корисна роля 

Написавши „Енеїду", Іван 
Петрович Котляревський 
(1769-18381 не думав її вида
вати. Він давав читати й 
переписувати поему своїм 
знайомим. Твір переходив з 
рук до рук і кількість пере
писаних екземплярів швидко 
зростала. Один із них пот
рапив до конотопського по
міщика Максима Парпури. 
Почувши, що Котляревсь
кий кудись надовго виїхав, 
він надрукував „Енеїду" в 
Петербурзі у 1798 році влас
ним коштом. Котляревсь
кий дуже образився на ньо
го і назвав „мацапурою". А 
той у 1808 році без дозволу 
автора знову видав „Ене
їду". Тільки після цього 
Котляревський випустив у 
1809 році нове, виправлене 
видання. 

Отже, Максим Парпура 
зробив велику справу — 
познайомив громадскість з 
видатним твором, уславив 
ім'я Івана Петровича Кот
ляревського, нарешті зму
сив його видати поему „Ене
їду" за оригіналом. 

Один і той же чоловік 

Після обрання Григорія 
Федоровича Квітки (укра
їнського письменника Г. Ф. 
Квітки-Основ'яненко, (17-
78-1843), автора комедій 
„Шельменко-денщик", „Сва
тання на Гончарівці" та 
інших) головою Харківсь
кої палати карного суду на 
нього з'явилася епіграма: 

Не надивлюся я, 
создатель, 

Какой у нас мудреньгй век 
Актер, поет и 

заседатель — 
Один и той же человек. 

Портрет 

Коли Тарас Григорович 
Шевченко (1814-1861) жив у 
Києві він був уже ВІДОМИЙ 
художник і багато часу ма
лював там картини. Якось 
зайшов до нього великий 
пан і просить, щоб Шевчен
ко змалював його. Балака
ючи з ним, Тарас Григоро
вич швидко накидав олів
цем портрет того пани. На1 

запитання пана: 
— Скільки коштуватиме 

змалювати з мене портрет? 
— Тарас Григорович відпо
вів: 

- Сто п'ятдесят карбо
ванців. 

А пан йому каже: 
- Що це ви так дорого 

хочете? 
— Дорого? Тоді це буде 

коштуватиме триста кар
бованців. 

Пан розсердився й пішов. 
А Тарас Григорович узяв 
портрет, що накидав олів
цем з того пана, приставив 
до нього ослячі вуха, поніс у 
магазин і сказав прикажчи
кові: 

- Постав цей портрет на 
вітрині, а хто купить, нехай 
заплатить п'ятсот карбо
ванців. 

Іде пан вулицею, дивить
ся - на вітрині його порт–. 
рет, тільки з ослячими вуха
ми. Він до прикажчика, а 
там купець стоїть і питає: 

— Скільки коштує осел, 
що на вітрині? 

П'ятсот карбованців. 

Пан підійшов і каже: 
- Цей портрет я заберу. 

Витяг п'ятсот карбованців і 
заплатив. А покуяець стоїть 
і каже: 

- Гарний осел, та не мені 
дістався. 

Пунктуальність 
Український письменник 

Іван Семенович Нечуй-Ле– 
вицький (1838-1918), автор 
багатьох повістей й істо
ричних романів був дуже 
пунктуальною людиною. У 
звичках Івана Семеновича 
було чимало такого, що 
викликало подив. Так. су
сіди могли по ньому пере
віряти годинник: щодня за 
будь-якої погоди рівно о 
третій він виходив із своєї 
квартири в Києві, йшов на 
Фундуклеївську вулицю, по
волі підіймався до театраль
ної площі, потім повертав 
праворуч на Володимирсь– 
ку вулицю, доходив до фу
нікулера, далі йшов на Во– 
іодимирську гірку. Там си

дів, милувався Дніпром, 
думав свої думи до шостої 
години, а тоді спускався 
тшиз на Хрещатик, повер
гався додому, вечеряв і. хоч 
би там що. рівно о дев'ятій 
лягав спати. 

1904 року на ювілеї Не– 
чуя-Левицького. саме тоді, 
коли виголошував доповідь 
про життя і творчість пись– 
меника. ювіляр підвівся з 
почесного місця в прези
дії й рушив до виходу. Його 
хотіли спинити, але він зая
вив: 

- Уже скоро дев'ята го
дина, - і таки пішов. 

Після весілля 
Про славетного українсь

кого актора Карпа Трофи– 
мовича Соленика (1811-18-
51), улюбленця М. С. Щеп– 
кина та М. В. Гоголя, роз
повідали, що він був дис
циплінований і дуже ретель
ний у всьому, що стосува
лося його театральних 
обов'язків. Проте, один раз 
стався випадок, коли він. за 
його власними словами, 
.підсковзнувся". Пішов ак
тор якось уранці до свого 
Приятеля нна весілля і Так 
загуляв, що з'явився на вис
таву з запізненням на годи
ну. Публіка терпляче чекала 
появи Соленика. А антрепре
нер Л. Млотковський вила
яв його добре й вирішив 
заміняти п'єсу, бо вважав за 
неможливе випускати акто
ра на сцену. Він оголосив 
про це глядачам, та вони 
нічого не хотіли слухати й 
вигукували на всю силу: 
- Соленика! Соленика! 

Соленика! 
Млотковський, сердя

чись, звернувся до улюб
ленця публіки: 

- Йди-но, бузувіре, хоч 
покажись отим своїм дру– 
зям.-Соленик вийшов на 
авансцену. Коли оплески 
вщухнули, він розповів про 
те, як побував на весіллі. 
Розповідь тривала дві годи
ни. Глядачі та актори аж 
качалися від сміху. А дру
гого дня багато хто просив 
антрепренера, щоб такі вис
тупи Соленика повторюва
лися частіше. 

Ірина Гриценко 
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Юліян Мовчан 

МИРОНОВІ СУРМАЧЕВІ 
РОКІВ ! 

90 

І. 

День 8-го січня ц.р. має бути пам'ятним днем не тільки 
для українців нюйоркського „давнтавну", але також для 
усіх українців Америки. Того дня 1983 року народився наш 
славнозвісний Мирон Сурмач - книгар, видавець книжок 
та платівок української музики та співу, перший організа
тор українських радіомовлень у світі, непереверше– 
ний пасічник та громадський діяч. 

Звичайно, в наші часи здибати людину, яка прожила 
90 років не є аж таким рідким явищем: завдяки покращення 
загально-побутовнх та санітарно-гігіснічних умов як 
також новітнім засобам запобігання та лікування недуг, 
тепер часто люди досягають ста і більше років життя. Та 
не зважаючи на це, не багато знайдете людей, які проживши 
дев'ять десятків років, могли б похвалитися таким станом 
здоров'я, як наш ювілят. У чому „секрет" ного здоров'я — 
про це скажемо трохи пізніше, а тепер згадаємо дещо з 
його цікавої біографії. 

Народився Мирон Сурмач у селі Желдці Жовківсько– 
го повіту в Західній Україні, в родині селянина. До школи в 
ІСігм'янці Струмиловій ходив лише півтора року, бо 
одного разу, коли він прийшов на свята, батько йому ска
зав: далі до школи не підеш. Родина матері і бабця 
Стронціцька в Желдці потребують пастуха і тому підеш 
туди. 

І він пішов. Правда, пані Стронціцька його любила, 
часто давала подарунки, бо була досить багата - мала аж 
120 моргів землі. 

Але хоч молодому Миронові не пощастило закінчити 
бодай початкову школу, проте вже з раннього дитинства 
він починає захоплюватися книжками. Цьому сприяло 

також те, що на полицях в бабусі Стронціцької було 
чимало українських книжок (здебільшого виданих о.о. Ва– 
силіянами в Жовкві). Як пише він у своїй книжці споминів 
„Історія моєї 'Сурми'", „лише один з родини Стронціцьких 
умів читати — це вуйко Василь... Всі були в роботі — вдень 
і вночі, бож мали ї 20моргів поля, 30 корів, 7 коней, свині, 
кури, гуси, качки, були два слуги і куховарка" і т.д. 

Звичайно, таке життя, коли крім праці, їжі та спання 
людина майже нічим іншим не мала займатися, почало все 
більше розчаровувати Мнрона, який прагнув побачити і 
здобути в житті щось більше, а не лише „крутити хвости 
волам" або пасти свині. І тому він вирішив виїхати туди, 
куди кілька років тому вже виїхав його старший брат — до 
Америки. Але „заковика", була в тому, що мав вже 17 
років (це було 1910 року), а Австрія в такому віці не випускала 
своїх громадян із своєї держави (може, тому, що вже 
заносилося на війну). Але коли Мирон сказав громадсько
му писареві, що він мас не тільки брата в Америці, але та
кож вистарався 'шифткарту' на поїздку, той, подумавши, 
сказав: „йди порубай мені дрова, а потім може я щось для 
тебе зроблю". 

І добрий писар зробив! Під вечір від дав йому паш– 
порт, в якому стояло, що Мирон має не 17, а лише 15 років. 
„І я з тим пашпортом, - каже він — в червні 1910 року 
щасливо приїхав до місцевости Вілкс-Беррі в Пенсильва– 
нії. Одна моя валізка була напакована шматтям, друга, — 
книжками". 

За 3 доляри на місяць... 

Неймовірно? Але, виходить так воно було з ті часи. 
Ось послухайте, що Мирон Сурмач оповідає про перші 
кроки свого перебування на землі Вашінгтона. 

,,В першу суботу після праці в 'спрінгшапі,'– пише він, 
- я приніс першу 'пейду' - 8 долярів і 75 центів. Я зразу 
перерахував їх на корони і - мамо рідна! - це складало аж 70 
корон! Я багатій! От це Америка! Дай їй, Боже, здоров'я! 

„В неділю всі хлопці повбиралися. Усі носили білі 
сорочки, на котрі накладали кавчукові комірці. Це було 
економічно, бо комірець було легко обмити водою з 
милом. А сорочка хоч і була брудна, то її і так під 
камізелькою не було видно... Цікаво, якщо теперішнє 

безробіття триватиме довший час, чи знову повернеться 
мода на кавчукові комірці?" (ст. 12). 

І далі: „Старих хлопців з вусами або з бородами тоді 
ще не було. Все було молоде, як на фабриці, так і в церквах і 
на вулиці. Сороклітні тоді вже рахувалися старими і таких 
вже не було багато — вони або вже померли від 'старости', 
або були побиті в шахтах та на фабриках та заводах... На 
фабриці працювали від 7-ої ранку до 6-ої вечора, шість днів 
на тиждень. Лише неділя була вільна". 

Для читачів напевно буде цікаво довідатися, в яких 
мешканевих умовах тоді жив Мирон Сурмач із своїми 
товаришами. Про це він пише так: 

„Перше моє мешкання було в двоповерховім домі, де 
було 5 малих кімнат... Ми давали господині гроші і вона 
нам варила їжу як також прала білизну, чистила хату, і т.д. 
Але це ще не все: можете вірити, чи ні, але крім цього, вона 
в додатку всім хлопам мила плечі як вони приходили з 
роботи. Скажу точно, як то було. Перший раз я прийшов з 
'шапи\ звичайно, дуже 'замурений', бо в 'шапі'не було 
навіть чим руки помити. Зате господиня налила в 'балію' 
теплої води, заслонила 'балію' простирадлом і сказала: 
'йди, Мироне, помийся!' Я скинув сорочку, помився а далі не 
знав, що робити: адже штани ще на мені і плечі не миті. 
Тоді господиня кличе: 'вже готовий? Я йду плечі мити'. 
Соромно мені було, ніяково, але нічого не вдієш — видно, 
така система в Америці, треба піддаватися! Господиня 
гарно обмила, рушником обтерла, а далі каже Лшнся cavft 
господиня була молода, щойно рік як поженилися мої 
ґазди. Гадаю, ну, в Америці таки не зле. Дають роботу, 
дають гроші, дають їсти і навіть миють спини. І за це 
господиня брала від кожного з нас лише три доляри на 
місяць! Але коли врахувати,”що вона мала'на 'борді' вісім 
хлопців і тому таким чином діставала на місяць 24 доляри, 
то це на ті часи були не малі гроші. Це значить, вона не 
мусіла йти працювати на фабриці". 

Або ще: „По цілому Ню Йорку тоді були 'салуни' (кор– 
щми), і то майже на кожному розі вулиці. Це була 
благодать для бідних, бо купивши за п|ять центів пива, міг 
їсти скілька хотів (хліб, 'балоні', прецлі і т.д.)... А як влітку 
через спеку не можна було спати, ми спали десь на траві 
або на 'фаерескенпах', бо про жадні напади злочинців тоді 
ніхто не думав, бо їх тоді не було".. :,-.-.х -,. „ 

Від „Січового Базару" - до „Сурми" 

Але хоч і як приємно було молодому Миронові Сурма
чеві лежати в 'баліГ, коли молода жінка мила його брудні 
плечі, проте стати українським книгарем було для нього 
ще приємнішим. Але він усвідомлював собі, що це можна 
здійснити не там, де проживають лише одиниці з українсь
ких емігрантів, а там, де є більше скупчення наших людей. 
І тому, переселившись до Ню Йорку 1913 року, він згодом 
на спілку з М. Гандзюком та І. Королюком відчинив 
крамницю під назвою „Січовий Базар". Розпродуючи 
українські книжки та інші вироби українського мистецтва, 
Сурмач за допомогою „Січовогр Базару" не тільки мав 
змогу прислужитися українській справі, але також Міг 
познайомитися з багатьма видатними діячами української 
діяспори. Одним з таких був Каленик Лисюк (справжнє 
прізвище Лепикаш) - відомий революціонер і громадсь
кий діяч, як також великий добродій (меценат) (помер 1980 
року в Каліфорнії, проживши 91 рік. Про цього видатного 
українського патріота читачі можуть більше довідатися із 
вищезгаданих спогадів М. Сурмача). 

Ну, а якже була справа з українськими писанками? 
Адже тепер в Америці назва „українські писанки" майже 
невідмінно асоціюється з прізвищем Сурмач. Як це 
сталося? Ь -

Почалося це від 1923 року, коли гуцул В. Скроботюк 
приніс тоді до „Січового Базару" трохи писанок у двох 
кольорах. Він їх сам писав і брав по 35 центів за одну. „Ми 
в нього взяли писанки, - каже наш ювілят, - і поклали їх 
у виставове вікно. Вертаючись із церкви, люди зупинялися 
перед вікном, дивилися, дехто заходив і купував": Того року 
було продано кілька десятків писанок і це заохотило 
СкробоТю'ка писати їх більше. Для цього він зайняв у 
„Січовому Базарі? вікно, біля якого сидів і розмальовував 
писанки. Тоді він продав їх біля півтори сотні по такій 
самій ціні. Бачучи, що це не поганий „бизнес", інші почали 
також займатися цим ділом. Наприклад, пані Бодак та Ди
ка з Бруклину. як також пані Ляхович, Костів, ПроцаЙ та 
інші жінки з Ню Норку почали писати краще та в більщій 
кількості кольорів і змогли продавати аж по одному 
долярові за одну (тепер писанки навіть по 15 долярів за 
штуку). 

-^ . (Продовження буде) ` `"` І ` "':' 



. 4.5. СВОБОДА, ВІВТОРОК, 11-го СІЧНЯ 1983 

СОЮЗОВЦІ! НАЙСТАРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК У ВІЛЬНОМУ СВІТІ „СВОБОДА" ВІДЗНАЧАЄ ЦЬОГО РОКУ 
90-РІЧЧЯ СВОЄЇ ВІДДАНОЇ ПРАЦІ НАШІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ГРОМАДІ. З НАГОДИ ЦЬОГО СВІТЛОГО ЮВІЛЕЮ 

ДОКЛАДІМ ВСІХ ЗУСИЛЬ, ЩОБ ЗДІЙСНИТИ ЗАКЛИК ЩОДЕННИКА З ПЕРЕД 90-ти РОКІВ, А САМЕ ОБ'ЄДНАТИ 
ВСІХ УКРАЇНЦІВ АМЕРИКИ Й КАНАДИ В УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ СОЮЗІ. ЮВІЛЕЙНА МЕТА СОЮЗУ -

ПРИДБАТИ ЦЬОГО РОКУ 4,000 НОВИХ ЧЛЕНІВ ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ НА,Ю,ООО,ООО ДОЛАРІВ. 

'! Імпрези, яких не забути 
У рамках відзначування 

35-ої річниці насильного ви
селення лемків з їхніх праді
дівських земель у 1946-47 
роках у понеділок, 25-го 
жовтня 1982 року, в Інститу
ті св. Володимира в Торон
то Крайова Управа Об'єд
нання Лемків Канади при 
співпраці з катедрамн Ук
раїнознавства при Торон– 
тонському й Альбертсько– 
му університетах зоргані
зували дуже цікавий і вда
лий вечір з доповіддю Івана 
Гватя з Мюнхену. 

Доповідач, син Лемків– 
щини з Чехо-Словаччини, 
говорив вміло і широко на 
тему „Лемківське питання у 
Польщі з 1939 року". Хоч І. 
Гвать базувався на бага
тьох цитатах з польських 
джерел, вони були для слу
хачів нові та інформативні. 
Він насвітлив погляди та 
думки польського шовініс
тичного уряду щодо справ і 
долі українців та їхнє стано
вище в сучасній Польщі. Не 
забув він висловитись про 
велике значення боротьби 
УПА, про трагедію самого 
переселення, про десятиріч
ну мовчанку самих україн
ців, розпорошених по всій 
Польщі й про заподіяні крив 
ди та шкідливу і нищівну 
працю поляків у дотеперіш

ньому часі. Щиро дякуючи 
доповідачеві численні при
сутні задоволені: розходи
лись додому. 

Але зійшлися вони ще 
раз, бо у неділю, 21-го лис
топада, в тому самому при
міщенні КУ ОЛК улашту
вала панель. Численна участь 
громадянства говорила про 
те, що трагедія Лемківщини 
з повоєнних років не забу
вається, а тема про Лемків– 
щину широко улюблена, з 
якої можна ще довгі роки 
черпати матеріали на тлі 
загально-української спра
ви. 

Панель відкрив голова 
КУ ОЛК Степан Баб'як, 
який попрохав присутніх 
почати імпрезу співаною 
молитвою „Царю небес
ний", після якої він у своєму 
вступному слові підкреслив 
велике значення цього пане– 
лю, щоб гідно відзначити 
болючу нам справу Лемків
щини і заманіфестуватн пе
ред світом вчинені грі
хи тодішнього польського 
уряду супроти невинного 
лемківського населення. По 
тім він вибачився за деякі 
недоліки, бо з важливих при 
чин, на жаль, не прибули 
проф. д-р Іван Гвозда, го
лова Світової Федерації Ле
мків, і д-р Петро Потічний з 

І 

ДВА ВИСТУПИ 

Валентина Мороза 
П'ятниця, 14-го січня 1983 p., год. 7:30 веч. 

Тема: ЗМІНА В МОСКВІ І УКРАЇНСЬКА СПРАВА 
Ірвінґтон, Український Народний Дім 

140 Prospect Avenue 

Неділя, 16-го січня 1983 p., год. 2:30 по пол. 
УКРАЇНСЬКО-ЖИДІВСЬКІ ВІДНОСИНИ -

СПРОБА АНАЛІЗИ 
Ню Йорк, Український Народний Дім 

140 2nd Avenue. New York. NY. 

і 

Карпатський Союз в ЗСА 
вітає з нагоди 90-піття уроднн великого й провідного 

сина Карпатської України 

Достойного Проф. 
Авґустина Штефана 

учасника Всвнароднього Конгресу в Хусті дня 21-го січня 
1919 p., редактора часопису „Русин" і журналу „Подкарпат– 
ська Русь", члена Головної Управи „Просвіти" і голову „Учи– 
тельськоі Громади", визначного педагога І директора Тор
говельної Академії в Ужгороді й Мукачові, голову Сойму і Мі
ністра Освіти Карпатської України, автора праць „Августин 
Волошин - Президент Карпатської України" і два томи „За 
правду і вопю", соборного державника, із щиросердечними 
побажаннями доброго здоров'я, радости й витривалости 

для дальшої праці в добро поневопеного Українського 
Народу. 

НА МНОГІ й БЛАГІ ДАЛЬШІ ЛІТА! 

Карпатський Союз, Інк. в ЗСА 

Гамільтонського універси
тету, які мали бути голов
ними панелістами. С. Ба
б'як представив двох па– 
нелістів, перед якими вис
тупив П. Лопата, відчитав
ши надіслані проф. Гвоз– 
дою матеріялн. Хоч і дещо 
задовгий, бо одногодино– 

вий, відчит мав успіх тим, 
що в ньому було багато 
цитат , які насвітлили істо
ричну правду про криваву 
трагедію народу, горе яко
го записане в англійських 
книжках, на яких саме, ба
зувався промовець. 

Інші панелісти широко і 
дуже правдиво описали ак
цію переселення Лемківщи
ни. Ярослав Стех зумів де
тально намалювати карти
ну з того часу, коли „поль
ські організації та озброєні 
угрупування нападали на 
лемківські села і їх грабува
ли, палили, вбивали всіх: 
стариків, безборонних ді
тей, молодь, чоловіків, жі
нок і немовлят". Між іншим, 
панеліст задокументував 
слова: „Голос правди почу
ють усі люди; нехай почу
ють і матері, яким ще не об
сохли сльози за своїми діть
ми, хай почують голос прав 
ди сироти, батьки яких неви 
нно були повішені на шибе
ницях, нехай почують брат і 
сестра, чоловік і жінка і всі 
живі". Панеліст підкреслив, 
що „лемка не зломила віко
ва неволя; свідомий лемко 
не вирікся свого народу, а 
ще більше й настійко сплів 
своє життя з Україною". На 
кінець Я. Стех звернувся до 
присутніх із проханням: 

„Будьмо горді, що лемко 
всупереч ворогам народу, є 
українцем, тяготить до ед– 
ности українського пня і не 
посоромить його святих 
визвольних заповітів". 

Третім і останнім пане– 
лістом був д-р Валентин 
Мороз, якому С. Баб'як від 
імени присутніх ґратулю– 
вав за отримання доктора– 
ту і якому відспівано „Мно– 
гая літа". 

Д-р В. Мороз виявився 
добрим панелістом. Він кон 
кретно й наочно на підставі 
більшого формату мали 
Лемківщини описав геогра
фічне розташовання її і з'я 
сував, чому вона була і буде 
віткою землі української. 
На підставі історичних фак
тів і процесів він довів, чому 
лемки заселяють передгір'я 
Лемківщини, не зважаючи 
на те, чи є, чи нема дозволу 
вертатись назад на свої лем
ківські землі. „Правдою є, 
— сказав В. Морозгшо 
вони не вертають в села, але 
в міста й містечка, де вони 
пошукують фахові праці й 
там улаштовуються". „Та
кий процес нормальний і 
природний, бо він доказує, 
що лемки жили на Лемків– 
щині й на ній будуть жити," 
закінчив д-р В. Мороз. 

Щирою подякою панеліс– 
там і присутнім, яку склав 
голова КУ ОЛК С. Баб'як, 
закінчено панель, коротку 
дискусію і відспівано ,,Бо–' 
же, вислухай благання". 

Потім була вечеря з при
ємною гутіркою. 

Павло Лопата 

Вийшла книга d-pa М. Марунчака 
Рік після масових святку

вань 90-річчя українського 
поселення в Канаді; появи
лося в Грудні 1982 року ве
лика історія українців Ка
нади англійською мовою п. 
заг. The Ukrainian Canadi
ans: A History, пера і дослід
ної праці д-ра Михайла Ма
рунчака. Цю 970-сторінко– 
ву працю Видала Українсь
ка Вільна Академія Наук в 
Канаді. Це - історія здо
бутків і змагу української 
спільноти в цій країні. В ній 
розглядається кожний сус
пільний аспект її розвитку 
та росту. 

В останньому розділі цієї 
монументальної книги наш 
відомий історик розглядає 
декаду канадської багато– 
культурности на відтинку 
українських студій, рідного 
шкільництва, двомовних 
кляс у публічних школах, 
боротьби з асиміляцією, 
змагання за вдержання цієї 
організаційно вивершеної 
спільноти і її статусу не 
тільки в Канаді, але також в 
українській діяспорі. 

Присвячено в цій декаді 
належне місце організації і 
праці українських церков. 
Зображено досягнення на 
відтінку радіо, телевізії, 
фільмів, української науки, 
українського музейництва, 
обговорено письменницькі, 
журналістнчні та мистецькі 
згруповання. На відтинку т. 
зв. інтеграції з'ясовано ося– 
ги на полі економії, здобут
ки на парляментарному по– 

ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЄЦЬКИЙ КЛЮБ в НЮ ЙОРКУ 
136 Друга Авеню, ДІМ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО ФРОНТУ 

П'ятниця, 14-го січня 1983 року, о год. 7-ій веч. 

о. ВАСИЛЬ ІВАЩУК 
подасть 

„Репортаж зі Святої Землі" 
в прозірках: Вифлеєм, Назарет, Капернаум, Єрусалим, Кана 

Галилейська, гора Савор - тощо. 

лі, в леґіслятурах та провін
ційних урядах, 122 парля– 
ментаристи та легіслятори 
українськоґб'роду на протя
зі дев'яти декад мають свої 
політичні сильветки в цій 
книзі. Віддано обширне міс
це українському організова 
ному життю, мистецьким 
одиницям тощо. 

Книга вдекорована низ
кою історичних пропам'ят– 
них світлин, української цер 
ковної архітектури, україн
ських пам'ятників, провід
них діячів тощо. Велика цін
ність книги - це П обширні 
індекси, особові, предметні, 
організацій та інші. Багата 
бібліографія допоможе сту
дентам історії, як також пе
ресічному читачеві, вглиби
тися ще більше в 90-річчя ук 
раїнської людини в Канаді, 
яке завершилося великою 
книгою здобутків, а тим 
самим великою історією, з 
якої українці Канади мо
жуть бути гордими. 

Книга англійською мо– 
вою,зякої легко може ко– 
ристати молоде покоління. 
З неї винесе воно більшу тя
гу і прив'язаність до своєї 
спільности, а за здобутками 
цієї спільноти воно буде 
гордитися. Англомовні спів 
громадяни можуть краще 
познайомитися з українсь
ким питанням не тільки тут. 
у Канаді, але також з питан
ням українського материка 
в Европі. 

Книгу можна використа
ти до всяких святкових на
год, не тільки як доброго 
інформатора, але також як 
подарок своїм рідним та 
знайомим. 

Книга у твердій оправі зі 
золотими витисками та в 
окремій мистецькій обгорт
ці, її можна виписуватив 
УВАН або набути в україн
ських книгарнях за ціну 40 
долярів, пишучи на адресу: 
U VAN, 456 Main Street, Win 
nipeg, Manitoba R3B 1B6. 

Офіційна передача книги 
меценатам, фундаторам, 
жертводавцям, співробіт
никам та організованій ук
раїнські громаді відбуласю 
у Вінніпезі 30-го грудня у 
приміщеннях читальні Про 
світи. 

І Н.Н. 

Дітройт гідно відзначив 40-річчя УПА 
У неділю, 14-го листопа

да, в залі Українсько-Аме– 
риканського осередку від
булося величаве відзначення 
40-річчя УПА. 

За ініціятивою станиці 
УПА у Дітройті, яку очо
лює Осип Бігун, а членами 
якої є Петро Гнатюк, Оле– 
ксандер Дейника, Роман 
Рибак, Юліян Трицецький і 
Михайло Щавннк, - ство
рено Святочний комітет, 
який очолив Осип Бігун, а в 
склад його увійшли визнач
ні громадяни Дітройту всіх 
політичних і громадських 
організацій, за внйнятком 
бльоку Визвольного Фрон
ту: Степан Білий, Зенон Ва– 
енлькевич, Ілля Волинець, 
Петро Гальний, Петро Гна
тюк, Володимир Грушке– 
вич, Ігор Гулявий, Олексан– 
дер Дейника, Рома' Дигда– 
ло, Михайло Дякун, д-р 
Антін Жуковський, Стефан 
Зубаль, Едвард Козак, Ва
силь Колодчин, Рома Лаза– 
рчук, Петро Семіген, Ми
хайло Сердюк, Михайло 
Смик і Любомир Татух. 

Програмою вміло про
вадив Василь Колодчин, 
учасник Старшинської шко
ли УПА. Відкрив свято 
Осип Бігун, голова Святоч
ного комітету, який у кіль
кох реченнях окреслив ве
лич відзначення 40-річчя 
постання УПА. Він приві
тав духовенство та інших 
присутніх, які заповнили 
велику залю. В. Колодчин 
представив головного до– 
повідача-упіста, який 14-
річним юнаком вступив в 
ряди УПА, проф. Петра 
Потічного, якого присутні 
рясними оплесками супро

воджували на сцену. 

- Проф. П.Потічний виго
лосив доповідь на тему 
„Політична думка україн
ського підпілля". Він сказав, 
що „святкуючи 40-річчя по
стання УПА, ми наголошу
ємо найбільш світлі та най
більш героїчні сторінки на
шого минулого. Такий під
хід і логічний, і самозрозу
мілий. В поклоні світлому, 
героїчному ми віддаємо на

лежну шану всім тим, які 
не жаліли ні труду, ні життя, 
і часто і одне й друге клали 
на жертівнику батьківщини. 
Вшановуючи пам'ять їх , до 
якоїсь міри вшановуємо 
теж і себе. Бо ми теж вітка 
цього народу, який труди
вся, боровся і терпів, і який 
зі свого лона видав цих 
новітніх оборонців і про
відників. 

Одначе більшість наших 
святкувань і академій, -
сказав доповідач, — відзна– 
чуються надто великою се
лективністю в підході до 
подій, людей та ідей даної 
епохи, й тому часто грішать 
перенаголошенням, а тим 
самим часто до непізнання 
змінюють суть історичної 
доби, чи події." 

Доповідач з прикрістю 
ствердив, що поза пооди
нокими людьми, нам бра
кує перспективи. Коли чита
ти нашу пресу, чи слухати 
окремих промовців, ство– 
р'юється враження, що ми 
нічого не навчилися й дуже 
мало зрозуміли. Виглядає 
так, немов би переконання і 
погляди серед певного гур
та людей, які формувалися 
більш ніж 40 років тому, 
залишилися без змін, або 
навіть й зазнали певний ре
грес. Ці погляди і переко
нання вивезено на емігра
цію і їх забронзовано, не
мов би на віки вічні. — І 
так, як у нас, українців, 
часто буває на подібних 
святах чи академіях, даний 
доповідач, згідно зі своїми 
політичними поглядами, 
старається фальшувати іс
торію українських змагань 
на користь своїй організації 
чи партії, або поминає вклад 
в ці змагання інших орга
нізацій. Інші ж доповідачі, 
хоч і мають свої певні полі
тичні погляди, виходять з 
партійного гетто і стара
ються насвітлити змагання 
українського народу в ті 
часи більш об'єктивно, оці
нюючи заслугу всіх україн
ських формацій, які в тій чи 
іншій формі боролися й 

Михайло Нечитайло-Андрієнко 
помер 

На чужині, в шпиталі в 
Парижі, помер 12-го листо
пада 1982 року визначний 
український мистець Ми
хайло Нечитайло-Андрієн
ко, маляр модерніст-кон– 
структивіст, маючи не пов
них 88 років. 

Народився М. Андрієнко 
29-го грудня 1894 року в 
Одесі, Україна. Мистецьку 
освіту закінчив у Петербур
зі в 1912 році. Після револю
ції 1920 року виїхав до Ру
мунії, а потім до Чехо-Сло
ваччини, звідки 1923 року 
прибув до Парижу й там 
жив і творив аж до своєї 
смерти. 

На чужині працював в 
Румунії й у Празі для теат
рів і здобув собі славу мо
дерного сценографа. В Па
рижі він також оформлю
вав театральні декорації. 
Як мистець-маляр здобув 
собі позицію модерніста– 
конструктивіста й абстрак
ціоніста. Мав три свої інди
відуальні виставки в Пари
жі, у Римі, Берліні, Женеві, 
Амстердамі, Чикаго (в Ук
раїнському Інституті Мо
дерного Мистецтва).. 

Праці його знаходяться у 
Музеї Модерного Мистец
тва (Париж), Бібліотеці Ар
сеналу (Париж), Музеї Вік
торії и Альберта (Лондон) в 
Національній Бібліотеці (Ві 
день), Метрополітальному 
Музеї (Ню йорк). Націона
льному Музеї (Львів), в 
Музеї Українського Като

лицького Університету у 
Римі. 

При мистецьку творчість 
Андріснка появилися три 
монографії — В. Січинсько– 
го у Львові в 1934 році ук
раїнською й французькою 
мовами; В. Поповича в Мю 
нхені 1969 року українсь
кою мовою і Жан-Кльода 
та Валентини Маркаде в 
Льозанні французькою мо
вою у 1978 році. 

Михайло Нечитайло-Ан
дрієнко відійшов у вічність 
як останній представник ук
раїнських мистців-модер– 
ністів, таких як Архипенко, 
Петрнцький, Олександра 
Григоревич-Екстер і Бур– 
люк. В історії українського 
мистецтва Андрієнко посі
дає визначне місце як пред
ставник абстрактного мо
дерного мистецтва, щось 
подібно як Архипенко в ску 
льптурі. 

Покійний призначив кіль
ка творів для Українського 
Музею в Ню Йорку, для 
Осередку Української Куль 
тури у Вінніпегу. Кілька об
разів його зберігається у 
Бібліотеці ім. С. Петлюри в 
Парижі, в бюрі Української 
Католицької Церкви в Па
рижі. В ЗСА найбільше тво
рів Андріснка знаходиться 
в українській приватній збір 
ці в Чикаго. 

В. Попович 

віддали своє життя за укра
їнську державу. 

Аналізуючи визвольний 
рух, доповідач опирався на 
фактах. У той час всі укра
їнські середовища і групи, 
які стояли на самостійниць
ких позиціях, кожна з них 
у свій спосіб почала органі
зовувати збройні сили. Так 
постав Легіон, так постали 
дружини українських націо
налістів, пізніше Дивізія Га
личина, а згодом 1-ша Ук
раїнська Дивізія Українсь
кої Національної Армії. 
Створено також Поліську 
Січ - УПА і УНРА Тараса 
Бульби-Боровця, організо
вано підпільні групи ОУН 
Мельника і створено Укра
їнську Повстанчу Армію, 
якій від самого початку 
допомагала ОУН Бендери. 

Існували, існують і бу
дуть існувати розбіжності 
в оцінці цих явищ і подій, -
сказав доповідач. - Один 
факт, одначе, безспірний -
всі ці формації у свій спосіб 
вклали свій труд для добра 
свого народу. Це було часо
ве спонтанне охоплююче 
явище". Продовжуючи 
свою доповідь, проф. Поті
чний прочитував уступи з 
підпільної літератури того 
часу, які мали та матимуть 
суттєве значення до змагань 
українського народу за уса– 

мостійнення. Вкінці він ши
роко розгорнув створення 
УГВР та насвітлив її полі
тичну плятформу. 

З признанням треба стве
рдити, що таких доповідей 
на подібних святах чи ака
деміях українська спільно
та нечасто мас нагоду почу
ти. Тому після закінчення 
доповіді присутні нагоро
дили проф. Петра Потічно
го щирими та рясними оп
лесками, а після закінчення 
свята кожний старався стис
ком руки подякувати допо
відачеві за змістовну допо
відь, якою він об'єднав всіх, 
присутніх на цьому ев'яті. 
без різниці їх політичних 
поглядів. 

У мистецькій частині вис
тупило тріо бандуристів 
Петро Китастий. Пав.ь 
Писаренко та Михайло Се 
рдюк. Про високий ріасні 
мистецької частини подбаї 
П. Китастий. 

Спогади учасників боро
тьби УПА прочитав Андрій 
Лятишевський. 

Співом національної о 
гимну закінчено цс величаве 
свято, на якому панувала 
братня атмосфера. 

Під час перекуски - кава 
та солодке, люди ще дові о 
гуторили про ті часи. 

Ярослав Стасик 

ПОДЯКА 
З Волі Всевишнього відійшов від нас у Вічність 
дня 17-го листопада 1982 р. в Рочссторі. Н. й. 

наш Найдорожчий СТРИЙ і ВУЙКО 

бл. п. 

РОМАН ПРИСТАЙ 

підстаршина УГА, бувший голова місцевого ЗУАДК, довго
літній член Управи Б-ва св. Йосафата 217-ий Відд. УНС, член 
Кредитівки, зразковий парохіпнин церкви св. йосафата і 

прикладний український громадянин. 
Цією дорогою складаємо щиру подяку Рідні, Приятелям 

І Знайомим, які в час нашого родинного горя, виявили нам 
вислови співчуття усно, письмово чи телефоном, участю в 
похоронах, пожертвами на добродійні, релігійні, наукові цілі 
І пожертвами на Служби Божі в пам'ять Покійного. 

Високопреподобному парохові церкви св. Йосафата р. 
Миколі Сіпусікові за уділення Тайни Маслосвяття для 
нашого Стрийка і Вуйка на ложі смерти. 

За слова розради по Панахиді, Жалобну Службу Божу і 
похоронні обряди в церкві св. йосафата і на цвинтарі. 

Хорові Сурма та його дирнгенто”і іиж. Ярославові Мат
роському і всім Членам Хору. 

Тоодороаі Бабюкові від ОбВУА за удекоровання домо
вини медалями і за прощальне слово під час тризни. 

Василеві Біланові за зорганізований стійки з рамени 
ОбВУА під час Панахиди, іиж. Володимирові Мотиці за 
переведення тризни. 

Членам Б-ва св. йосафата Відд. 217 УНСоюзу за несення 
домовини. 

П. Павлові ГаррІсовІ, власникові похоронного заведення 
за зразкове переведення похоронів. 

Пані Христині Дзюба за вміле приготування тризни. 
Дякусмо всім Присутнім на похороні, що 

відпроваджуючи Покійного на місце Вічного Спочинку І цим 
віддали йому останню прислугу I пошану. 

в 
В пам'ять Покійного ЗЛОЖИЛИ пожертви: 

на св. Софію, Патріярший Фонд: 
Зеновія Шевчук. Дітройт S100.00 
Стефан і Ірина Опьшанські ,— 25.00 

в 
На Український Музей я Ню йорку: 

Пані Оксана Пристай S100 00 
П-ао Віра I Ярослав КриштальськІ 20.00 
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На ЗУАДК у Філадельфії: 
Дмитро і Марта Пристай S100.00 
Зеновія Шевчук, Дітройт - — 100.00 

Не Фонд Катедри Українознавства. 
Збірку перевів п. Тицький Мирослав. 

Пристай Дмитро І Володимир 570.00 
Павлічко Роман І Ірена .– - 50.00 
по 25 00 дол. - Чорноб!ль Роман І Анна, Бах Людвік і Стефа– 

нія, Мартинець Мирослав І Іванка, Веиґльовський Бог
дан І Христина, Теодор Бабюк, Демиденко Ілля І Люд
мила; 

Мотика Володимир і Віра 520.00 
Шутер Ростислав і Таня м 15 00 
по 10.00 дол. - Добош Анна, Хомяк Богдан І ЛІда. Ммкулял 

Микола. Тицький Мирослав і Галина. Юськіа Вомодимн,. 
І Люба, Яріш Петро, Марґолич Дмитро, Бодиар Роман 
І Мелан!я; 

по 5 00 дол. - Левицький Роман,Грицеляк Стефан, Пили– 
пець Дмитро і Михайлина; 

Ковальчик „.„ 51.00 

Разом 5401.00 
Всім Жертводавцям щиро дякуємо. 

Остаємось вдячні: 
братанок - ДМИТРО ПРИСТАЙ І родина 
сестрінок - РОМАН ПАВЛІЧКО і родина 

Субота, 22-го січня 1983 року 
Коктейл - 6roju, веянт - 7 год^ Баль 
Орквстра „ТЕМПО" 

9год. веч. 

Grand Ballroom - Philadelphia Centre Hotel 
1725 J.F. Kennedy Blvd., Philadelphia, Pa. 
Tel.: (215) 568-3300 

Товариство Українських Інженерів Америки - Відділ у ФІлядельфІІ, Па. 
влаштовує 

ТРАДИЦІЙНИЙ 

БЕНКЕТ і БАЛЬ ІНЖЕНЕРІВ 
З ПРЕЗЕНТАЦІЄЮ ДЕБЮТАНТОК 

Зголошания дебютанток приймають 
до 22-го грудня 1962 р. пені: 

Марійка Циган, топ. (215) 469-6471 
та Стефанія Змблікааич, тая. (609) 963-0621 

в 
Іяі нмьні інформації іміня. вді^вси, спрппи зпмрощгчії 

гощо: д р Лов Кушнір, тел. (215) 247-2586 



СВОБОДА, В ІВТОРОК. 11-го С І Ч Н Я 1983 4 . 5 . 

Парафіяни церкви Св. Покрови в Бриджпорті попрощали о. Я. Шуста 
У неділю, 21-го листопа

да, при українській католи
цькій церкві Св. Покрови в 
Бриджпорті, Кт., відбулося 
прощання, влаштоване за
ходами членів Сестрицтва 
Марійської Дружини і чле
нів Церковного комітету, з 
парохом церкви о. Яросла
вом Шустом і його дружи
ною і помічницею Олексан– 
дрою, котрі після довголіт
ньої відданої праці для Цер
кви і громади вирішили пе
реїхати до Філядельфії, щоб 
замешкати ближче своїх 
синів. 

Прощальну імпрезу запо
чатковано урочистою Служ 

бою Божою у церкві Св. 
Покрови в ІО-ій год. ранку, 
під час якої мішаний хор під 
диригентурою М. Заяця спі
вав композиції церковних 
напівів Кошиця, Гнатиши– 
на і Вербицького. Після 
Служби Божої була відправ 
лена Панахида за всіх по
мерлих парафіян. На Бого– 
службі було біля 250 осіб. 

Потім всі учасники перей
шли до церковної залі, де 
відбувся спільний обід. Оте
ць Любинський, парох церк 
ви св. Йосафата в Ню Бри– 
тан, Кт., разом із присутні
ми відмовив молитву, а го
лова Церковного комітету 

С. Гумснюк привітав зібра
них та попрохав В. Пелещу– 
ка, майстра церемонії, про
водити програмою. Отець 
Р. Ґолсмба. парох місцевої 
української католицької цер 
кви св. Михайла в Ню Гей– 
вені. заопікувався роблен– 
ням фотографій під час про
грами. 

Діти місцевої школи ук
раїнознавства під прово
дом вчительки школи Роми 
Гайди, тримаючись за руки, 
пройшли довккла гбловно– 
го стола, за яким сиділи о. 
Ярослав і пані їмость, про
мовляючи, кожний окремо, 
слова прощання, вдячности 

ЗМІНИ ЦІН ЗА ОГОЛОШЕННЯ 
у щоденнику „Свобода" та у "Ukrainian Weekly" 
З уваги на підвишку поштової оплати (понад 10СПЬ) за висилку „Свободи" та 
„Українського Тижневика", як також поважний зріст цін паперу та інших друкар
ських матеріялів, Адміністрація „Свободи" БУЛА ЗМУШЕНА піднести ціни ого

лошень, які ОБОВ'ЯЗУЮТЬ від дня 1-го КВІТНЯ 1982 p., а саме: 

ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ У ЩОДЕННИКУ „СВОБОДА" 
1 Іич через одну шпальту -

за акадеші^іосмертні згадки, розшуки, подяки | 6.00 

1 Іич через одну шпальту - t 
за приватні концерти, бизнесові оголошення (забави, фестини, пік
ніки, бенкети, банки, продаж домів і т. д.) 110.00 

Оголошення на 8 шпальт, без огляду не їх зміст по . .„. .„ .110.00 
за кожний іич (1 Іич х 8 шпальт) 

Якщо до оголошення включається знімку - коштуватиме додатково: ` 
Фоторепродукція на одну шпальту 8 8.00 
Фоторепродукція на дві шпальти - 810.00 
Фоторепродукція на три шпальти 812.00 

Оголошення на чергове число мусить вплинути до Адміністрації 2 дні перед 
появою числа. 

т 

ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ В АНГЛОМОВНОМУ ТИЖНЕВИКУ UKRAINIAN WEEKLY/ 
(НЕДІЛЬНЕ ВИДАННЯ) 

1 іич через одну шпальту -
за академії, посмертні згадки, розшуки, подяки 8 8.00 

1 інч через одну шпальту 
за праватні концерти, бизнесові оголошення (забави, фестини, 
пікніки, бенкети, банки, продаж домів, і т. д.) ! 810.00 

Оголошення на чергове, недільне видання, мусить вплинути 
до Адміністрації до ПОНЕДІЛКА. ' 

І Телефонічно оголошень НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ, тільки у наглих випадках. 
J Посаідки заплачених рахунків за оголошення висилаємо тільки на спеціальна прохання. 

Ч– 

СПЕЦІАЛЬНА НАГОДА 
ДЛЯ ЧЛЕНІВ УНСОЮЗУ: 

ПОДВОЇТЬ СВОЄ ЖИТТЬОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЕЗ ЛІКАРСЬКИХ ОГЛЯДИН! 
ХТО М О Ж Е П О Д В О Ї Т И С В О Є З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я ? 

Всі теперішні члени УНСоюзу у віці 0 до 65 років. 

Я К И Й П Л Я Н ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ М О Ж Н А ВИБРАТИ? 

У ВІЦІ 0 до 60 років можна вибрати один із плянів жит
тьового або вивінувального забезпечення. 

У ВІЦІ 61 до 65 років тільки грамоти на ціле життя кля– 
си W 

ЯКІ ВКЛАДКИ ТРЕБА БУДЕ ПЛАТИТИ? 
висота вкладок за ці нові грамоти буде відповідна до 
вибраної кляси та теперішнього віку члена. 

НА ЯКУ СУМУ М О Ж Н А Н А Б У Т И Г Р А М О Т У ? 

На суму рівну теперішньому забезпеченню члена в 
УНСоюзі . або меншу. Мінімальна сума, що її можна 
набути, це 51,000. 

ЧИ ТРЕБА П Р О Х О Д И Т И Л І К А Р С Ь К І О Г Л Я Д И Н И ? 

Аплікації приймає Головна Канцелярія УНСоюзу без 
лікарських оглядин. Тільки у випадку ствердження 
недомагань чи недуги вона може зажадати допов
нення аплікації вислідом лікарських оглядин. 

УВАГА! ЦЮ АКЦІЮ 
ПРОДОВЖЕНО 

до 31-го БЕРЕЗНЯ 1983 р 
З цієї нагоди можуть скористати члени, які досі цього не зробили. 

В справі цього забезпечення просимо звертатися до секретарів 
В І Д Д І Л І В УНСоюзу. Коли бажаєте одержати аплікації та додаткові 
інформації про це забезпечення з Головної Канцелярії УНСоюзу, 

перешліть свою адресу (по-англійськи) до 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION 
P.O. Box 17 a ш Jersey City, N J . 0 7 3 0 3 

(Ім'я та прізвище) 

(Число дому та вулиця) 

(МІСЦЄВЮТЬ.^ТЄЙТ ЧИ^Пр^ОВІнцІЯ, ПОШТОВИЙ K O f l j ^ ^ . „ . ^ . J 

і любови, а потім кожний з 
них поклав на стіл перед 
ними квіти. Після цього 
мішаний хор разом із при
сутніми на залі проспівав 

,,Многая літа" своєму паро– 
хові та його дружині. 

Під час обіду майстер це
ремонії представив пред
с т а в н и к і в від місцевих і 
позамісцевнх товариств і 
гостей — отця декана мон
сеньйора Борсука, пароха 
закарпатської католицької 
церкви св. Івана Хрестителя 
у Бриджпорті, о. Любинсь– 
кого, пароха церкви св. Йо
сафата, о. Р. Ґолембу, паро
ха церкви св. Михайла в Ню 
Гейвені; о. М. Шабо, паро
ха греко-католицької мадяр 
ської церкви в Бриджпорті. 

Потім промовляли від 
місцевого Церковного комі– 
ту С. Гуменюк, від місце
вого Сестрицтва Марійсь
кої Дружини Мирослава 
Чубата, при цьому вручено 
о. Шустові та їмості подару
нок - образ „Св. Покрова" 
у по-мистецькн виконаній 
оправі; від Заряду і членів 
місцевого хору - О. Пенда– 
ківський; від місцевого від
ділу СУ А - А. Гомік; від 
Проводу й членів місцевої 
станиці Пласту та рівночас
но як уповноваженого від 
Крайової Пластової Стар
шини І. Гайда, від Товарис
тва Пласт-Прияту М. Мак– 
симюк; від УНСоюзу Д. 
Стець; від УБСоюзу В. Ба
бій; від Т-ва Надбужанці Я. 

Гура, від СУК „Провидін
ня" В. Болонний, від УККА 
Відділ в Бриджпорті - В. 
Пелещук. Від вихованців 
отця пароха-мгр С. Пеле
щук поділився з присутніми 
своїм спогадом "(англійсь
кою й українською мовами), 
що сягає в далеке минуле 
його переживань під духо
вим піклуванням о. Яросла
ва, який, до речі, повінчав 
батьків промовця, і похрес
тив їхню першу дитину (тоб 
то мгра С. Пелещука); зга
дав він про перше свос при
частя, яке він прийняв з рук 
о. Шуста. У словах промов
ця вичувалася велика поша
на і вдячність за отримані і 
вкоріненні засади християн 
ської моралі й етики, які він. 
поміж численними іншими 
вихованцями, дістав від о. 
Ярослава. 

Потім промовляли ще 
Рома Гайда від Світового 
Об'єднання Патріярхаль– 
них Товариств ; англійсь
кою мовою — отець декан 
монсеньйор Борсук від за
карпатської католицької 
громади при церкві св. Іва
на Хрестителя в Бриджпор
ті; о. М. Шабо від мадярсь
кої громади при церкві Св. 
Трійця; Анна Любинська 
від ОУ СУА Нової Англії; 
о. Р. Глемба від парафіян 
церкви св. Михайла в Ню 
Гейвені; Б. Бурий від місце
вого Батьківського кружка. 
Майстер церемонії відчитав 
слова прощання, що їх прис 
лала родина Козаків із Гарт– 
форду. 

Цінний дарунок! 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ -
НЕОБХІДНА КНИЖКА ДОМА І В ШКОЛІ! 

П(нУбаііпц; щоби н кожній публічній бібліотеці б\ ш 
пошт і стисла Ллопюмояа 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНИ 
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

UKRAINE: 
A CONCISE ENCYCLOPAEDIA 

Том 1-ми 175.00 - ЦІНА - Том 2-ми 185.00 
Хто замовить ОБА ТОМИ платить 1140.00 

Тут ВІДТЯТИ і разом з чеком або поштовий переказом 
(М. О.) виспати на адресу: 

То: UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION. Іпс 
ЗО Montgomery Street. Jersey City. N J 07302 

Прошу вислати: „ , M 
D І ом I - ..it S75.0O 
О Том 2-'иті 585.00 
Q Оба until Я 40.00 

H Щ 

Njme 

No 

City 

i \ ІСМНКЇ I 

-

включно 
ерсси.кіюНск. 

і прошу ПІІС.'І 

Street 

і пересилкою. 
М.О. Ї 
1 TIt II.1 і 

State 

IO.I 
1 ipCCA 

/ip Code 

Книжка - це найкращий культурний 
подарунок під ЯЛИНКУ1 

Придбайте собі й для своїх приятелів 
нові видання 

Наукового Товариства ім. Шевченка: 
1. УКРАЇНСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ. Довідник про українців у ці

лому світі. Сторінок 351. ціна 15 дол. 
2. А. Багмет: СЛОВНИК СИНОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. 

Стор. 465. 15 дол. 
3. В. Гнатюк: ВИБРАНІ СТАТТІ ПРО НАРОДНУ ТВОР

ЧІСТЬ. Стор. 288. 15 дол. 
4. М. Шлемкевич: СУТНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ. Стор. 250,15 дол. 
5. М. Драй-Хмара: З ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВОЇ СПАДЩИ

НИ. Стор. 409. 20 дол. 
6. В. Лев: БОГДАН ЛЕПКИЙ. Стор. 399, 15 дол. 
7. М. Грушевський: СТАТТІ. СПОГАДИ. ДОКУМЕНТИ. Стор. 

236. 12 дол. 
8. ІВАН ФРАНКО - МИСТЕЦЬ і МИСЛИТЕЛЬ. Стор. 300. 

15 дол. 

Замовляти: 

Shevchenko Scientific Society, Inc. 
302-304 West 13th Street - New York. NY. 10014 

На кінець виголосив про
щальну промову В. Пеле
щук. Він згадав про діяль
ність отця пароха в нашій 
громаді від самого початку 
- 32 роки тому — про його 
душпастирську працю для 
добра громадян, а особли
во молодих віком, для їх ос
віти та вкарбування у їхні 
душі морально– етичних за
сад Промовець пригадав 
часи, коли ми прибули в цю 
нову для нас країну, і в усіх 
наших клопотах та трудно
щах ми мали помічника, до
радника, вчителя ^духовно
го опікуна у наших змаган
нях за краще завтра - о. Я. 
Шуста, який, не шкодуючи 
часу, облегшував нам ці 
трудні часи, допомагав нам 
зберегти батьківську віру, 
мову і звичаї предків, тур
бувався прикладним вихо
ванням наших молодих , 
хрестив їх та виховував у 
заснованій ним Рідній Шко
лі. Він дбав , щоб кожна 
дитина ходила до тієї шко
ли, належала до Пласту. Він 
дбав, шоб молоде поколін
ня виростало на здорових і 
чесних горожан. плекаючи 
у "їхніх серцях любов і поша 
ну до своїх батьків,та збері
гали пам'ять про своїх пред 
ків... Потім він згадав та
кож про участь о. Ярослава 
і його дружини Олександри 
в усіх наших концертах, вис 
тавах й імпрезах, про його 
допомогу як колишнього 
пластуна на пластових табо 
pax, де він відправляв Служ 
би Божі та виголошував 
повчаючі проповіді. Закін
чуючи свою промову . В. 
Пелещук висловив щиросер 
дечну пошану і подяку від 
свого імени й від імени всіх 
членів парафії о. Ярославо
ві, завдяки якому наша пара– 
фія вт ішається єдністю і 
згодою, немов одна велика 
родина. 

Після цього о. Шуст зво
рушено відповідав на всі 
привітання. Він згадав про 
свій приїзд до Бриджпорту 
ще м о л о д и м , про те . як 
минув час. і ось вже ..ста
рим" відходить на відпочи
нок. До його подяки прилу
чилася його дружина Олек
сандра, незаступима поміч
ниця в .усіх його працях в 
місцевих товариствах на 
громадській ниві, яка також 
не ощаджувала свого труду 
і завжди служила порадами 
та поміччю всім тим. хто до. 
неї звертався. 

Закінчив цю імпрезу май
стер церемонії, котрий подя 
кував всім, хто спричинився 
ло її здійснення і звеличан
ня отця Шуста і пані їмості, 
та просив всіх взяти участь 
у Службі Божій наступної 
неділі. На закінчення отець 
Ярослав і всі присутні від
мовили молитву. 

С В . 

УЛОПСКИИ 
Р02УМ 

ҐЦ”ШФ 
Сторінок 229 

Ціна S12.50, пересилка 
1.00 ам. дол. 

Мешканців степу Ню П”прл 
зобов'язує 54 cTfrflTotorо податку 

ЗАМОВЛЯТИ 

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

Замість квітів на могилу 
св.п. Софії Олесницької 

У неділю, 6-го листопада 
1982 року, в лікарні Ірвінг– 
тон Дженерал на 89-му році 
життя померла визначна 
діячка українського жіночо
го руху, як і в системі Дер
жавного Центру Українсь
кої Народної Республіки 
св.п. Софія Олесницька. 

Похорон відбувся 10-го 
листопада з церкви св. Івана 
Хрестителя в Нюарку на 
цвинтарі Евсргрін в Гілл– 
сайді, Н. Дж., при великій 
кількості українських гро
мадян. 

Як на Панахиді, так і на 
поминальній трапезі про
мовляло багато осіб, які під 
креслили великий вклад По
кійної у жіночій організації 
ще на рідних землях, як і 
тут, поселеннях, та про її від 
дану працю в справі визво
лення України. 

Св.п. С. Олесницьку я 
знав із 1954 року, працюючи 
з нею в Товаристві Прихиль 
ників Д Ц Української На
родної Республіки на про
тязі 22 років. Знаю її як від
дану українську патріотку, 
для якої ідеї 22-го січня і 
заповіти св.п. Голови Ди
ректорії і Головного Отама 
на Симона Петлюри були 
дороговказом, що освітлю
вав шлях до здобуття своєї 
вільної української держа
ви. Вони були для неї найці– 
нішими і найдорожчими, а 
авторитетом для неї був 
Президент УНРеспубліки. 

Пригадую, як 6-го червня 
1959 року після Академії, 
присвяченої 33-іЙ річніці 
трагічної смерти голови ук
раїнської держави св.п. Си
мона Петлюри, на якій ви
голосив доповідь президент 
У HP д-р Степан Витвиць– 
кий. в залі було прийняття з 
нагоди 75-річчя з дня народ
ження президента С. Вит– 
вицького. С. Олесницька 
турбувалась, бо вона була 
відповідальна за переведен
ня і успіх цього незвичайно
го вечора. А успіх був забез
печений. Пригадую й інший 
випадок, коли вона прикла
ла найбільше зусиль, щоб 
заплянована імпреза вийш
ла якнайкраще. Було цс 18-
го жовтня 1964 року. Цей 
день було визначено на пос
вячення придбаного това
риством Прихильників Д Ц 
У HP українського націо
нального прапора, а пос– 
кільки в тому ж році припа
дала ювілейна дата народ
ження видатного державно
го діяча, 85-літнього пре
м'єр-міністра Української 
Народної Республіки проф. 
Бориса М. Мартоса. то бу
ло рішено відзначити день 
його уродин спеціяльним 
бенкетом. За все це. і зокре
ма за підготовку і переведе– 

Олександер Кошиць 
РЕЛІГІЙНІ ТВОРИ 

(730 стор.) ^ 
Ціна S32.00 з пересилкою 

Мешканців стейту Ню Джерзі зобо
в'язує 54 стейтового лопатку. 
SVOBODA BOOK STORE 

ЗО Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07302 

КОЛИ 
ПОДОРОЖУЄТЕ: 

- АВТОМ 
власним або чужим 

” АВТОБУСОМ 
' ПОЇЗДОМ 
” ЛІТАКОМ 
” чи КОРАБЛЕМ 

ВСЮПН і завжди хоронить 
Вас 

акцидентова 
грамота 

УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО 

СОЮЗУ! 

До 
ВШ Членів УНС - Передплатників „Свободи" 

Вельмишановні Члени - Передплатники! 

Грудень, 1982 

Делегати ЗО-ої Конвенції УНСоюзу схвалили підвищити ціну передплати ..Свободи" для членів УНСоюзу із 17.80 на 
J15.00 річно, беручи під увагу значно збільшені видатки Видавництва на поштові оплати, газетний папір та інші кошти. 

Схвалена 30-ою Конвенцією підвишка передплати входить в силу від 1-го січня 1983 року, або від чергової дати 
платности квартальних, піврічних чи річних вкладок. Значить, Ваші вкладки, які включають передплату „Свободи", 
платні від 1-го січня 1983 року, або від чергової дати платности на квартальних, піврічних чи річних ставках після 1-го січня 
1983 року, будуть збільшені на 17.20 у річному відношенні; S3.60 піврічно. |1.80 квартально та 80 центів місячно. 

Така сама підвишка передплати "Свободи" зобов'язує і всіх тих членів УНС, які платять цю передплату окремо від 
своїх вкладок, висилаючи їх прямо до адміністрації „Свободи". 

ГОЛОВНА КАНЦЕЛЯРІЯ УНС 

ння. була відповідальна св. 
п. С. Олесницька. 

Під час посвячення прапо 
ра. що його перевів настоя
тель церкви Св. Вознесеній 
в Нюваркуо. Микола Харі– 
щак (тепер покійний), пер
шими кумами були прем'єр 
-міністер проф. Б. Мартос. 
а його товаришкою-кумою 
була Софія Олесницька. 

Вона була безмежно від
дана українській справі. Як 
у Т-ві Прихильників Д Ц 
У HP. де вона попрацювала 
22 роки у філії Нюварк-Ір– 
вінгтон. Н.Дж.. так і в гро
маді її шанували і рахува
лись із її авторитетом. Все. 
т о вона хотіла. - не щоб в 
українській громаді був со– 
борнинький дух. 

Такою я знав св.п. Софію 
Олесницьку на протязі ЗО 
років, такою вона залиши
лась у моїй пам'яті. 

Нестало між нами люди
ни з добрим серием і чистим 
характеом. Не стало широї 
української патріотки. Але 
пам'ять про неї і про її діла 
схоронимо ми на ДОВГІ ро
ки. 

К. Степовий 

Добре... 
(Продовження зі стор. 2) 

рипі Стефана І улика і Мит
рополита Української Пра
вославної Церкви в Амери
ці Мстислава Скрипника, 
що вони разом. ВОЄДИНО (а 
до них приєдналися і патріо
тичні євангелики) святку
ють І 000-ліття хрншення 
України, — була істо
ричною подією, яка враду
вала всіх нас. стурбованих 
невеселою сучасною дійсніс
тю українського поселення 
в діяспорі. 

т 
ВІДІЙШЛИ 
ВЩ НАС 

J 

АНТОНІНА ЯРГЬКА, член 
УНС Відд. 357-го в Нортгам– 
берленді, Па., померла 17-го 
листопада 1982 року на Нбму 
році життя. Нар. 18-го лютого 
1896 року в Галичині. Залишила 
в смутку дочку Марію Кроно-
si із, внуків Давида і Дениса. 
Похорон відбувся на цвинтарі 
Всіх Святих в Флайсбургу, Па. 

Вічна їй Пам'ять! 
Управа. 

REAL ESTATE 

МАЙБУТНІСТЬ У ЛСНСІЙНОМУ 
ВІЦІ у С. В. ФЛОРИДИ 

Зростаюча околиця близько 
українського релігійного цент

ру со. Андрія і культурного 
центру. 

NICKSELOISE P0P0VICH 
Realtor Associate Broker Salesman 

Hotl ine phone: 1 - 8 1 3 - 6 2 9 - 3 1 7 9 

TARAS BARABASH 
Realtor-Associate 

Eves: 1-813-625-0011 

RANOOL REALTY. INC.. REALTOR 
3221 Tamiami Trail 

Port Charlotte. Па. 33952 
625-4193 

СПЕЦІЯЛЬНО CAME ДЛЯ ВАС 
Дій, 2 спальні. 2 пазнички. цен
тральне огрівання і холоджений, 
гарне положення, свіжо відновле
но, скрізь нові килими і аайнил. 
близ. Культурного Центру, можли
вість фінансування продавця Ціна 
S47.000 00 RA No 3928 

Call day or night 1-в 13-629-3179 

Будівельні парцелі - 80 х 125 при 
вулицях з тротуарами S2.300 і біль

ше, деякі з умовами сплати 

НА ПРОДАЖ БУДИНКИ 
2. 6. 60 і 120 родинні, бизнеси. 
будинки, апартаменти до ви– 

найму. 
BROADWAY REALTY CO. 

75-08 Broadway 
Elmhurst. N.Y. 11373 
Ten.: (212) 478-5858 

Нові ціни передплати для членів: 
S15.00 річно, S7.50 піврічно, S3.75 квартально, Я .25 місячно. 

^FUNERAL DIRECTORS^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

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

NEW YORK і OKORMURX 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.Y. 10009 

(212) 674-2568 

- --. J - - - : - . . -. 


