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Округу УНС в Коннектикаті 
знову очолив д-р М. Снігурович 

Гартфорд. Коїш. (с. г.).— 
Річні загальні збори Окруж-
н о ю комітету відділів 
УНСоюзу стейту KOHHCK– 
тикат, які відбулися тут, у 
суботу. 19-го березня ц.р., в 
залі Українського Народ-
ного Д о м у , перевибрали 
одноголосно відомого cyc– 
пільно-громадського діяча 
д-ра Михайла Снігуровнча 
на і олову Округи, а проф. 
Івана Телюка на почесного 
голову. 

Д о складу Окружної Уи-

Йави що були обрані: Яків 
Іссторук - заступник голо-

ви, Т а р а с С л и в і н с ь к и й -
секретар. Василь Добчан-
ський - касир, та вільні чле-
ни: Ірина Олійник, Степан 
Тарасюк, Осип Гладун, 
Дмитро Стець і Василь Ро-
манишин. Контрольну ко-
місію знов очолив Володи-
мир Василенко; членами 
обрано Гриї орія Ґіну і Стс-
пана Михайлишина. 

Збори відкрив д-р М. Сні-
гурович, привітав понад ЗО 
присутніх союзовців на залі 
- між ними почесного ГОЛО-
ву та заслуженого суспільно 
громадського діяча проф. І. 
Телюка, союзового піонера 
Василя Дерли цю та голов-
ного організатора УНССте-
пана Гаврпіпа. Відтак вша-
новано померлих членів Ок 
руги. між ними заслужсно-
го союзовця покійного Ми-
хайла Тимкова; зчерги од-
ноголосно обрано Прези-
дію зборів, яку очолив як 
голова Осип Гладун; Я. 
Несторук сповняв обов'яз-
кипротоколянта. Протокол 
з попередніх зборів ВІДЧИ-
тав Т.Сливінський, який 
прийнято без поправок. 

Вичерпний звіт про мно-
гогранну працю іцлости Ок-
руги -їложив голова д-р М. 
Снігурович. В першу чергу 
він говорив про організацій 
ні справи. За йогословами,в 

Д-р М.Снігурович 

звітовому році Округа мала 
придбаних 51 члена, забезпе 
чених на 72,000 доляр ів . 
При тому він висловив приз 
нання для секретаря 59-го 
Відділу Т.Сливінського за 
придбання 18 нових членів 
Також він згадав секретарів 
Володимира Пилюка, проф 
І.Телюка, Семена Кравця 
та інших секретарів, які при. 
дбалн нових членів в звітово-
му році. Він заявив, що, на 
жаль, в Окрузі с п'ять від-
ділів, які під час року не 
придбали ні одного члена. 
Він в дальшому інформував 
про інші ділянки його праці: 
він 2-го травня ренрезсн-
тував Округу під час принят-
тя в Внлимантику для Ми-
хайла Тимкова з нагоди 
його відходу на пенсію. В 
травні був делегатом на 30-
ій Конвенції УНСоюзу, яка 
відбулася в Рочестсрі,і там 
приготовив „кокус"здслсга-
тами Округи. А вже 9-го 
червня був учасником uoxo– 
рону голови 387-го Відділу в 
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Роман Дубенко (зліва), координатор Студійного Осерсд-
ку Української Культури при Менор Джуніор коледжі в 
Дженкінгавні, Па., приймає чек на потреби і дальшу 
працю Осередку від Дмитра Ткачука, голови Світового 
Об'єднання Гуцулів. Даток с в пам'ять св. п. Микити 
Драг анчука з його фонду і на його бажання. СОУК ори 
Менор коледжі с присвячений збереженню та розловсюд-
женню традицій та культури українського народу. СОУК 
складається з музейної збірки, бібліотечної збірки та 

архівного відділу. 

Вийшла книжка на релігійні теми 
Торонто, Онт. - Мину-

лого року, тут, накладом 
видавництва „Дорога Прав 
ди". серійним числом нак-
ладу 86. появилася книжка 
п.з. „Вічна Євангелія", ав-
торства д-ра Івана Беркути. 
У книжці багато чорно-бі-
лих світлин церковних 
мозаїк, папірусів, стародав-
ніх рукописів тощо. 

Цю книжку її автор роз-
поділив на такі розділи: 
„Вступ, Добра Новина, 
Євангелія від св. Матвія, 
Євангелія від св. Марка , 
Євангелія від сл. Луки та 
Євангелія від св. Івана, Ві-
рогідність Єваніелії, Руко-
писи та Наше визнання". 

Доктор Богослов'я Іван 
Беркута є пастором. Він 
належить до Спілки Укра-
інських Журналістів Аме-
рики.іУ вільні години він 
редагує богословсько-нау-
ковий журнал „Віра і Hay– 
ка". Минулого року д-р Бер 
кута закінчив першу напи-
сану українською м о в о ю 
есхатологічну працю п.з. 
„Світло і тінГ. Відтак на 
чергу прийшла книжка „Ві-

чна. Євангелія", а невдовзі 
читацька публіка буде ма-
ти нагоду познайомитися із 
д-ра Беркути розвідкою п.з. 
„Біблія і археологія". Книж-
ку „Вічна Євангелія" можна 
з а м о в л я т и у автора : The 
Rev. J. Berkuta, 01 Camb– 
ridge Rd„ Brookhaven, Pa. 
19015. 

УКРАЇНСЬКА 
СПІВАЧКА У 

КОНЦЕРТІ 
МЕТРОПОЛІТАЛЬНОЇ 

ОПЕРИ 

Ню Йорк, Н.Й. Кінце-
вий концерт учасників цьо-
горічних авдицій до Мстро-
політальної опери, що від-
бувся 27-го березня ц.р. на 
сцені цього театру, в якому 
успішно виступила теж ук-
раїнська співачка з Торон-
то, Канада, сопрано Джоен 
Коломиєць, буде в цілості 
повторений із запису на 
стрічку в неділю, 10-ГО КВІТ-
ня, ц. p., о год. 7-ій вечора 
на відомій радіостанції WQ 
XR у Ню иорку. 

СЛОВО 
Б Л А Ж Е Н ПІШОГО ПА ГРІ Я РХ А Й О С И Ф А В 
Т Р А Г І Ч Н У Р І Ч Н И Ц Ю Г О Л О Д У В У К Р А Ї Н І 

1932-1933 РОКІВ 

Дорогі Браття і Сестри! 
Кожний нарід у своїй історії пережив і переживає 

щасливі і світлі доби свого життя і розвитку, але 
б у в а ю т ь І ЛИХОЛІТТЯ, ЩО ЇХ ПРИНОСЯТЬ ВІЙНИ, ПОНЄВО-
лення. колись пошесті, сьогодні економічні кризи, а 
моральний упадок, іанепад духовостн і духовних 
вартостей п ідривають сили народів . Пропали в 
історії цілі народи, що жили несправедливістю чи 
коштом інших народів, за словами псалмопівця: 
„Народи провалилися в яму, яку самі зробили; у сіті, 
які пороставляли, заплуталась нога їх" ( Пс. 9,16). Та 
великою рідкістю буває, щоб за короткий час, за 
один-два роки і ще в мирний час, вимерло з голоду 
вісім мільйонів людей і то на найкращому родючому 
чорноземі. Такий рідкісний і мабуть таки одинокий 
жахливий голоді штучно витворив ворог на нашій 
рідній дорогій землі п'тдесят років тому і увійде він в 
історію як трагічний голод, що здесяткував великий 
нарід на Сході ЕвроГЇИ. 

Обставини цієї нечуванрї трагеді ї такі , що,за 
словами наших єпископів в Галичині, в часі того 
голоду в 1933 році ..на вид таких злочинів німіє 
людська природа, кров стинається в жилах". Жах тієї 
події тим більший, що голод гой створено штучно і 
нляново, що навістило ге беззаконня найбільш 
працьовитий наш нарід, що свою родючу землю 
любив, як свою матір, і злочином-гріхом вважав не 
віддати їй свої?, рук. не жертвувати їй поту, не 
посіяти на ній плодючого 'ерна. Жах тієї події теж 
тим великий, що Ввропа, світ про те знали і... 
мовчали. 

А таки сталося нечунанс... Родюча земля не 
одержала свого насіння, його забрали с и л о ю -
грабежем, змарнували його по-хижацьки чужі 
чиновники, і руки, які трудилися для того, щоб 
нагодувати мільйони, не одержали хліба, щоб жити, 

і батата земля покрилася мільйонами трупів, які 
ітосіяв голод. Все те зроблено і єдиною ціллю і 
наміром посіяти серед вольною народу страх і 
рабське підчинення властям і в той спосіб підкорити 
собі цілковито його душу, волю і зробити його рабом 
попої безбожннцької системи. То і було вислідом 
нової кріпосної системи, в якій паном став уряд-
наргія,на чолі з безпоща лнпм деспотом,і наука, яка 
проголосила світові, що створить нову людину на 
терорі, трупах і страхіттях, наука що виповіла війну 
Ботові і Божим правдам, ще) в запамороченні від 
„успіхів" своїх злочинів плянувала і планує понево-
лити в такий самий спосіб цілий світ. Наш нарід став 
жертвою найбільшого підступного історичного 
обману і Насиллю Навістило нас цс велике нещастя і 
трагедія , щоб наші жертви схамснули народи і 
спинили хижий похід кровожадного Антихриста в 
Европу і в цілий світ. 

Дивні допусти Божі і не нам діла Його судить... 
Коли згадуємо в глибокому смутку цю трагічну і 
пресумну подію голодОвої смертн наших братів і 
сестер в Україні тому п'ятдесят років, пам'ятаймо. 
що є, був і буде Бог з н 

' П ятдесяг f 
амй! Його с уд вже впав на тих. 

СПрОДОвЖеННЯ ті СТ У) 

У світі 

ЩЕ НЕ ВТИХЛИ ЗОВСІМ виступи місцевих т індусів у 
північносхідньому стейті Індії Ассам проти імігрантів 
переважно мусулман з Банглялсшу. як почалися виступи 
місцевих сікхів у північному стейті Пунджаб. З Ню Делі 
повідомляють, що в понеділок. 4-го квітня, в сутичках з 
поліцією щонайменше 20 осіб були вбиті і 180 поранені. 
коли поліція намагалася звільнити державні дороги від 
демонструючих тисяч сикхських націоналістів, За останні 
три дні загальне число арештованих досягло 1,200 осіб. 
Сікхи домагаються більшої автономії для їх стейту. їх 
протести тривають вже понад вісім місяців. Остання 
форма боротьби проявляється в зайнятті доріг і псрсшкод-
жуванні з в ' я з к у . Д с м о н с г р а ц і ї о р г а н і з у с п о л і т и ч н а 
опозиційна сікхська партія Акалі Даль. 

ІРАК ЗАПРОПОНУВАВ обмежене припинення вогню у 
війні з Іраном для того, щоб уможливити припинення 
витікання нафти з ушкоджених нафтових джерел і 
очищення Перської затоки віл велетенської нафтової 
плями, яка плаває в затоці і загрожує прибережним 
країнам неймовірними шкодами. Іран, не зважаючи на 
безпосередню загрозу і для себе, відкинув цю пропозицію 
Іраку. 

ОФІЦІЙНІ ОСОБИ сальвадорського уряду заявили, що 
ліві партизани зайняли два невеликі села у східній 
провінції Сан Вісснте і застрелили пс.садника третього 
села. Партизани зайняли села Сан Льорензо і Всрапаз 
недалеко від столиці провінції Сан Вісснте. Повстанці 
також штурмували село Сан Кастано Істепеке, забрали 
посадника 55-літнього Елєзара Круза з його дому до 
будинку сільської ради і там вбили його. Військові речники 
також сказали, що партизани перетяли дорогу із столиці 
Сан Сальвадору до Сучітото і брали ..воєнний податок" з 
проїжджаючих тією дорогою. Потім урядові війська 
відсунули партизанів з дороги. Саме Сучітото переходило 
з рук у руки багато разів Бої на дорозі сі столиці ДО 
Сучітото тривають вже понад тиждень. Воєнна ситуація в 
цьому районі, всього ЗО миль від столиці, є змінлива. 

Б ІЛИЙ СЕНАТОР ЗІМБАБВЕ Пол Севидж, його донька і 
ще один громадянин Британі ї були вбиті на фармі 
сенатора під час нападу на фарму банди антиурядових 
терористів у провінції Мстабслянд. Дружина сенатора 
була важко поранена терористами. Терористи також 
пограбували фарму. Обслугу і робітників фарми терорис-
ти забрали зі собою в гори. 

У ПОРТУГАЛІЇ ОФІЦІЙНО розпочалася передвиборча 
кампанія. Вже в понеділок, 4-го квітня, вулиці португальсь 
ких міст були обклеєні плякатамс і розмальовані написа-
ми, які закликають голосувати за певні партії і певних 
кандидатів у загальних виборах 25-го квітня. Останні 
опити населення показують , що колишній прем'ср-
міністер СОЦІАЛІСТ Маріо Соарсз. який не є при владі з 1978 
року, знову має шанси на перемогу, але для створення 
сильного уряду йому потрібний буде партнер. Персд-
виборча боротьба проходить взагалі спокійно, за вийнят-
ком деяких гарячих моментів у змаганнях за місця на 
стінах для наклеювання афішіп. 

„ЧЕЛЛЕНДЖЕР" ПРОДОВЖУЄ 
ЛЕТ НАВКОЛО ЗЕМЛІ 

Гюстон, Тексас. - Між-
простірний корабель „Чсл-
ленджер", який вже четвср-
тий день кружляє навколо 
Землі, виконуючи важливі 
фанкції, натрапляє на різні 
труднощі, особливо щодо 
випущення комунікаційних 
сателітів. 

Наприклад , військові і 
цивільні спеціялісти у цілій 
країні поселено працювали 
у вівторок, 5-го квітня над 
проблемою перервання зв'я 
зку з потужним сателітом, 
який був випущений З МІЖ-
простірного корабля і по 
кількох годинах його потуж 
на апаратура перестала фун 
кціонувати, або функціонує 
несправно. 

Щойно пізніше, приблиз-
но о год. 5:45 по полудні 
Адміністрація аеронавтики 
повідомила кореспонден-

тів. що зв'язок і) сателітом, 
запущеним на висоті 22.300 
миль над екватором, знову 
нав'язано і що апаратура 
почала працювати справно. 
Цю інформацію підтвсрдн-
ли пізніше офіційні речники 
Білого Дому. 

Чотири астронавти, які 
знаходяться на покладі між 
простірного корабля ,.Чсл-
ленджер", стоять тепер ПС-
ред другим важливим тав-
данням. а саме два acrpo– 
навтн у четвер, 7-го квітня, 
магоіь вилізти т корабля і 
перебувати у вільному про-
СТОрІ, ОЧеВИДНО. ПрН ДОПО-
мозі сполучника з к6раб-
лем, на протязі грьох і пів 
ГОДИНИ. Після їхнього ПО-
вернення до корабля, вони 
виконуватимуть ріпо нау-
кові досліди і робитимуть 
численні фотознімки. 

В'ЄТНАМ ЗАЙНЯВ 
БАЗУ В КАМБОДЖІ 

Бангкок, Таїлянд. - Вій-
ська В'єтнаму поширили 
свою контролю надтерито-
рісю Камбоджі вздовж кор-
дону з Таїландом. Західні 
кореспонденти повідомили, 
що в'єтнамці напали і роз-
громили ще одну базу пов-
станців і змусили понад 
20,000 камбоджійців втекти 
до Таїланду. 

Втікачі повідомили, що 
військова база була роз-
громлена після сильного 
артилерійського обстрілу 
в ' є т н а м ц я м и в н е д і л ю , і 
війська, вірні принцові Но-
родомові Сіганукові, ко-
лишньому голові камбод-
жійської держави, здалися 
в ' стнамиським військам. 
Оборонні бої продовжують 
ся навколо бази в місцевос-
ті О Смач, цивільного сели-
ща, відомого також під наз-
вою Сігануквілль. 

Від минулого четверга, 
коли в'єтнамці розпочали 
наступ і здобули базу в 
Пном Чат д о Таїланду втск-
ло щонайменше 45.000 кам-
боджійців. 

В'єтнам, який післав свої 
війська до Камбоджі ще 
при кінці 1978 року, намага-
ється тепер очистити при-
кордонні з Таїландом тере-

Китайська тенісистка 
отримала азиль в ЗСА 

Вашінгтон. - Не зважа-
ючи на погрози, особисту 
інтервенцію амбасадора Ки 
тайської Народної Респуб-
ліки і його вимогу видати 
китайським чинникам тсні-
систку Гу На, Державний 
департамент остаточно на-
дав їй право політичного 
азилю у З'єднаних Стейтах 
Америки. Гу На, І9-річна 
китайська спортсменка, не 
бажає повертатися більше 
до своєї країни і залишила-
ся тут ще минулого липня 
1982 року та попросила че-
рез своїх приятелів і адвока-
тів, надати їй право азилю. 

Довкола цієї справи вела-
ся дев'ятимісячна боротьба 
між Департаментом enpa– 
ведливости і рештою Адмі-
ніс грації президента Ронал-
да Регсна. Гу На стояла 
весь час на становищі, що 
поворот до КНР під тепе-

ЗБОРИ МУЗЕЮ 
В ЧИКАГО 

Чикаго, Ілл. - Звичайні 
Загальні збори Українсько-
го Національного Музею в 
Чикаго вудбудуться тут у 
суботу, 16-го квітня ц.р., у 
п р и м і щ е н н я х Д о м у Се-
ньйора, при 2355 Вест Чика-
го4 авеню, о годині 4-ій по 
полудні. Управа Музею за-
прошус всіх членів явитися 
на ці важливі Збори, щоб 
запізнатися з ростом і проб-
лемами Музею на ближчу і 
дальшу мету та вибрати 
нову Управу. На цих Збо-
раз повинно вийти рішення 
про придбання нового і 
більшого приміщення для 
УНМ для збереження на 
ДОВГІ РОКИ МузейНИХ СКСПО-
натів. архіву і книгозбірні. 

Гу На 

рішню пору, коли вогга вже 
заявилась за азнлем, може 
наразити її на псрсслідуван-
ня і можливий засуд за „зра 
ду батьківщини". 

Очевидно, - кажуть по-
літичні спостерігачі, ио-
тягнення Державного де-
партаменту викликало roc– 
трий протест китайських 
чинників. Натомість Гу На 
раділа і дякувала амерн-
канському Урядові і наро-
дові за прихильне полагод-
ження справи. Деякі речни-
ки Адміністрації не погод-
жувались з рішенням Дер-
жавног о департаменту і вва 
жали, що політичний азиль 
під теперішню пору для 
китайської втікачки є задо-
рогою ціною за свснтуаль-
не зірванггя культурних зв'я 
зків з КНР та можливим 
переслідуванням амсрикан-
ських студентів в Китаї , 
тим більше, що відносини 
між Пекіном і Вашінг тоном 
далі напружені у зв'язку з 
доставою зброї Тайваневі і 
совєтсько-кнтайських nepe– 
говорів. які тепер відбува-
ються. 

ФРАНЦІЯ ВИДАЛИЛА 47 
СОВЄТСЬКИХ „ДИПЛОМАТІВ 

ни від іговстанських сил, які 
воюють проти комуністич-
ного камбоджійського уря-
ду, що його встановили і 
підтримують в'єтнамці. 

Таїлянд. який постійно 
тривожать в'єтнамські вій-
ська при переслідуванні кам 
боджійських повстанців і 
при тому порушують таї-
ляндський кордон, післав у 
понеділок свої літаки, щоб 
збомбардуватн в'стнамсь-
кі війська, які вторгнися в 
таїландську територію біля 
захопленої бази Пном Чат. 
Згідно з повідомленням вій-
ськового командування Та-
їлянду, таїляндські літаки 
тричі бомбардували зосе-
редження в 'єтнамських 
військ. 

У Вашінгтоні Державний 
департамент заявив, що він 
занепокоєний зростаючим 
числом порушення кордону 
та інцидентів м іж в'стнам-
ськими і таїландськими вій-
ськами. Речник департамен 
ту Алсн Ромберг сказав 
репортерам , що Та їлянд 
покищо не просив додатко-
вої в ійськової д о п о м о г и , 
але додав: „Ми консультуй 
смося з урядом Таїлянду 
про те, як ми могли б допо-
могти їм". 

Париж. Франція Фран-
ція видалила у вівторок. 5 
І о квітня, 47 СОВЄТСЬКИХ 
„дипломатів". ..жч рналіс-
тів" та інших агентів, обвн-
нувативши їх у шпигунстві 
Міністерство вну І рііііімч 
справ Франції шявило. що 
їхня діяльність іасорс іжч-
валася на добуванні перс 
дової технології І ВІЙСЬКО' 
внх таємниць. 

Міністерство назвало і pj 
пу . . агентами секретних 
служб Совєтськог о ( 'ою іу ” 
гаявлягочи одночасно, що 
засяг їхньоїдіяльностн вшт-
равдовує негайне ви іален-
ня їх. 

Розміри груші незвнчан-
ні, а крок Франип можна 
ПОрІВНЯТН ТІЛЬКИ З ВИ ЦІ.ІСІІ-
ням у 1971 році 105 сові г-
ських шпигунів і Великої 
Британії. 

Совєтсько-французькі від 
посини, які погіршилися ) 
наслідок засудження npein– 
дентом Франці ї Франсуа 
Міттераном совстської но-
літикй відносно ядерної о 
о ібрОЄНІІЯ і нападу на Лфі а-
ністан, тепер вступлять у ще 
холоднішу фазу. 

Видалення совєтськнх 
шпигунів з Франції cninna– 
ло з вигнанням ггодібних 
„дипломатів" з Британії та 
Еспаніі минулого тижня, 
але ці дві країни заявили, 
що їх рішення не були по-
в'язагн з совєтською шпи-
гунською ДІЯЛЬНІСТЮ У 
Франції 

Офіційні джерела Фран-
піі повідомили, що вадален-
ня такої великої і рупи пов'я 
іанс ^ координованою ді-
я ІЬНІСТІО. J ка перевищує 
івичайнс добування інфор-
мації, іннп можна сподіва-
іінн від чужинецьких місій. 
Це бу ні не поодинокі ви-
иа іки. попоні ю недавньої 
втечі високого СОВІТСЬКОГО 
офіцера розвідки 

(Офіційний речник заявив. 
пю арешт МІІМЧ юго тижня 
фратіцу о,кої о службовця 
компанії; чк.і шймаласяпо-
стачанням сперш. пов'яза-
н.ііі і вії І;І іенням сов(тсь-
кцх цшшунів, які творили 
розгалужен) сітку добуван-
ня технічних інформацій. 

Рішення про видалення 
совстськнх іііпиіунів було 
прийняте особисті) прези-
дентом Міттераном після 
гою. як він повідався про 
розміри ПІННІ унства. 

У ЛМКЛЮБ1 
ДОПОВІДАТИМЕ 

Д - Р Ь . Я . ЦИМБАЛІСТИЙ 

НюЙорк,Н.Й. ІзЛіте-
1 раїурно-Мпсіенького Клю 
j бу ПОВІДОМЛЯЮ! ь. що в п'ят -

мнімо. Х-І о КВІ ГНЯ Н.р.. В 
го mm 7-ііі нечора, ТУТ у 

: приміщеннях цьогоКлюбу, 
1 jipn 136 Другій авеню. від-
1 Сл іс 11.ся вечір, на якому 

іонові іатиме л-р Богдан Я. 
Пимо.і пстиііна тему: .,Псгь 
ХО Юіічнс пояснення снів". 

В Америці 
КЕРІВНИК ПРЕСОВОГО ;пеністна ІОнайтсд Пресе 
Інтернешенел Джан Гукср заявив, що на протязі 60-ох днів 
дирекція вирішить остаточно чи головна квзртира ЮПІ 
залишиться в Ню Иорку, чи її перенесуть до Нешвилл в 
Тсннесі. де вже від давня інаходяться бюра цієї установи. 
У згаданому агентстві пранки 1.200 осіб, яких дирекція 
вже повідомила про свої плями, пропонуючи рівночасно 
переїзд на нові місця прані 

В КІНЦІ МИНУЛОГО тижня ссрс.іньозахідні і північно-
східні стейти знову навістили бурі, сніговії і зливні дощі 
та вітри На середньому ЮХО ". аж до північного Миши-
гену включно, падав густийсніг. Найбільше снігу випало 
однак в Денвері і Колорало взагалі, Сильні вітри 70 й 
більше миль на годин) навістили гірські околиці Каліфор-
ггії і частину пустині Арізони 

Н Ю Й О Р К С Ь К И Й Щ О Д Е Н Н И К ..Ди Нюз Ворлд" . 
неформальним видавцем якої о ( проповідник Сун М. 
Мун. мусів змінити спою назв) на „Ню йорк Трібюн" 
через непорозуміння і пішим іпоноркським щоденником 
..Дн Ню Йорк Гаймс". адвокати яко; і. вперто настоювали 
на цьому, що газета Муна і ф о р м а т о м , ш р и ф т о м і 
способом оформлення подібною до їхньої і тому може 
шкодити у розповсюдженні ..Win Йорк Іаймсу". Видавці 
,,Ню Йорк Гаймсу" навіть вимага їй усунення родівника з 
назви газети. Не бажаючи входити в коштовні судові 
розправи і „Ню Йорк Гаймсом", видавці газети „ Н ю 
Йорк Ірібюн" рішилися на іміну напої 

ВІДСОТОК" БЕЗРОБІТТЯ дещо іменшився в березні і 
тепер становить 10,3 відсотка. В кінні береіня 1,38 
мільйонів осіб не мали праці. В лютому ц.р.. безробітних 
було 11.49 мільйонів осіб. Хоч спаї с дуже незначним. 
спеціялісти однак думають, шоекономіка JCA иоправляєть-
ся і число безробітних буде іменшуватися З КОЖНИМ 
місяцем 

У ЗВ 'ЯЗКУ ІЗ З Е М Л Е Т Р У С О М в иівденносхідній 
Колюмбії . де загинуло помад 500 осіб, а тисячі були 
поранені , спеціялісти приходять до переконання, що 
взагалі від стрясейня іем.п гине в останньому часі дуже 
багато осіб, а саме тряеення повторяється в багатьох 
частинах світу. Втрати в міси Попаям обраховують на 
мільйони долярів. Багато держав іапрОпонували Колюм-
бії свою допомогу. З'єднані Стейти Америки вислали до 
Колюмбії шатра, медичні препарати, медицину, харчі, 
накривала та інші потрібні речі. Деякі кореспонденти 
звернули увагу, що між державами, які поспішили з , 
допомогою жертвам землетрусу, не було комуністичних 
країн, які рало експортують ю Південної Америки 
революцію, іброю і військовий матеріял, а менше, або 
цілком ні. харчі і товари першої погреби. 

С П І В Р О Б І Т Н И К И ПРЕЗИДЕНТА' Роналда Рсгена 
переконані у двох справах, а саме, ще нін буде кандидатом 
на Другу каденцію і що передвиборча кампанія буде 
дуже гостра. Головними антиреспуб.пканськими гаслами 
будуть безробіття і ехонОміка взагалі , дозброення 
Америки і високі бюджети на рборону ЗСА, нуклеарна 
зброя і іі замороження гошо. У Білому Домі свідомі також 
тою, що, наприклад. Сові геькніі-Союз готовийпідтриму-
вати кожного кандидата проти Р. Регсна у переконанні, що 
хто б не пришов До Білою Дому, з ним буде легше 
співпрацювати, як із сьогоднішнім Президентом. Аналіти-
кн також стверджую гь. що Москва не поборювала з такою 
завзятістю жадного американського президента, як вона 
поборкн Регена. 

Д Е М О К Р А Т И Ч Н І С Т Р А Т Е Г И стараються здобути 
якнайбільше нових місць, щоб змайоризувати Сенат у 
черговій каденції. їхній приціл впав в ггершу чергумна 
сенаторів: Джессі Гелмса і Північної Каро.лайни, Д д ^ а 
Товера і Гсксасу, Роджера Джепссна і Айови, ҐорЩріа 
Гамифрі з Ню Гемпширу і оцорожнене хіісцс Говарда 
Бейкера і Геннессі, геперішнього лідера республіканської 
більшосги в Сенаті, якиіі більше не кандидуватиме. 
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Шукання за миром 
В останніх тижнях президент Реґен висту-

пив кількакратно на різних форумах із заявами, 
що стосувалися тієї самої проблеми: дозброєн-
ня, щоб вирівняти занедбання американських 
збройних сил на протязі останніх 20-ти років, і 

. роззброєння на базі порозуміння з Совєтським 
Союзом. Переговори з СССР ведуться napa– 
лельно у Відні й у Женеві, і тут і там нема дотепер 
ніякого реального поступу. Первісною концеп-
цією Америки було встановлення на европейсь-
кому континенті 572-ох ракет на середню від-
даль типу Першінґ, якщо СССР не забере своїх 

: ракет, розташованих ка територі ї Сх ідньої 
Німеччини й Чехо-Словаччини з прицілом на 
Захід. Москва відповіла на це, що коли б на ев-
ропейському терені появилися американські 
ракети, вона збільшить число своїх ракет та 
взагалі скріпить свою стратегічну зброю. Одна-
ково президент Реґен, як зах ідн і союзники 
Америки готов і йти на компроміс з СССР. 
Йдеться про число ракет і про їхній засяг та 

.'. огневу силу. 
Щ На ревелядію президента Реґена, що йдуть 

досліди над винайденням протиракетної зброї, 
яка взагалі знівечила б значення ракет на будь-
яку віддаль, Москва відповіла погрозою, що 
вона продукуватиме таку саму протиракетну 
зброю. У розмові з акредитованими у Білому 
Домі журналістами Президент таврував підхід 
американських засобів масової інформаці ї 
(преса, радіо, телевізія) до його промови про 
протиракетну зброю. Мовляв: преса постави-
лась до тієї ідеї, як до якоїсь нової зброї, яка 
мала б дати перевагу над Совєтським Союзом, 
коли несправжньою інтенцією Америки є діста-
ти у такій новій зброї аргумент для переговорів з 
СССР. Реґен не вирікається свого засадничого 
первісного пляну, що його окреслено коротким 
словом , , зеро" - знищення взагалі арсена-
лів стратегічної зброї однаково в Америці, як в 
Совєтському Союзі, але признає, що в міжчасі 
І ,,інтерім") можна^ і треба іти до цієї цілі поступо 
во. В останньому свому виступі перед амбаса-

ї дорами 15-ти членських країн Атлантійського 
пакту (НАТО) Реґен взагалі не згадував уже про 
протиракетну зброю, а підкреслював, що Аме-
рика по годжується на принцип , ,р івности" . 

Маючи діло з таким (єдиним тепер у світі) 
потенціяльним агресором, як Совєтський Союз 
з його диктаторською комуністичною СИСТЄ-
мою, страшенно важко створити базу для трив-
ког о миру. Такою найпевнішою базою є сила, бо 
большевицька Москва найкраще розуміє мову 
сили. Але сила може проявлятися у безконечних 
переговорах у зброєнні, що доводить вже тепер 
до абсурду, або до визначення межі такого 
силового чинника. Американський секретар 
оборони (насправді міністер військових справ) 
Каспер Вайнберґер, обороняючи в Конгрес і 
вимогу Президента, щоб на оборонні цілі приз-
начити кругло 245більйонів долярів, представив 
докладно відношення сил - американських і 
с е зтських Москва витрачає на . . конвенціо 
нальн і " роди зброї дв іч і ст ільки гроша, що 
Америка, та тричі стільки на зброю стратегічну. 
ЗСА мають 6,400 танк ів , СССР 17,350, ЗСА 
мають 3,050 військових літаків, СССР 6,100. 
Америка має 350 ракетних викидень, СССР 
13,350. Америка має 346 ракет на далеку віддаль 
(міжконтинентальних), СССР - 2.035. Америка 
має 72 військові кораблі вищого типу (нищиль-
ники, кружляки, літаконосці), СССР 85. Америка 
має 29 підводних човнів, СССР - 94. На тверд-
ження критиків, що збройна сила ЗСА є тільки 
частиною збройної сили всіх членських країн 
НАТО. американська сторона відповідає, що 
збройна сила членських країн так званого 
Варшавського Пакту перевищує сили европей-
ських членських країн НАТО. 

На тлі такої фактичної ситуації не дивниця, 
що Роналд Реґен, його державний секретар 
Джордж Шулц, секретар оборони Каспер Вайн-
берґер, дорадник у справах крайової безпеки 
Вілліям Кларк, всі ті найближчі дорадники 
Президента включно з членами Об'єднаних 
шефів штабу (Пентагон) ставлять проблему 
беппеки Америки на перше місце всіх існуючих її 
проблем Зміна американської стратегії д о с т о 
сована до шукання за миром: шукається такої 
формули , яка облегшила б, а не утруднила 
переговори з Москвою, бо ані ЗСА ані СССР не 
прагнуть третьої світової війни в атомовій добі. 
Різниця між тими двома потугами та, що коли 
Америка не має агресивних цілей і тенденцій, то 
СССР постійно таку тенденцію проявляє ділом: 
окупацією Афганістану, експортом комуністич-
ної революції до різних країн у світі, востаннє до 
країн Центральної Америки, під сам бік З'єдна-
них Стейтів. Президент Реґен вміє відрізнити 
пропаґандивну реторику від справжньої небез-
печної політики. Тому він кілька днів тому у 
розмові з журнал істами заявив, що він уже 
„привик", що в совєтській термінології ,,імперія-
ліс ги" - - це американці. І це його вже не сердить, 
б( першому місці стоїть справа миру, а не 
словесна пропаганда. 

У кожному народі бува-
ють зрадники, які чи з ІДСО-
логічних причин чи ради 
грошей і магеріяльних ко-
ристей, зраджують СРОЮ 
батьківщину й переходять у 
табір ворогів своєї країни 
без жадних моральних 
скруиулів. 

Але у Великобританії та-
ких зрадників було куди 
більше як у будь-якій іншій 
країні на Заході. почина-
ючи від д-ра клявса Еміля 
Фюкса, ротом з Німеччини, 
який, як натуралізований 
британський іромадянин. 
передав урядові Совстсько-
го Союзу гаемниці амери-
канських дослідників ато-
мової бомби при кінці Дру-
гої світової війни, а І цим 
допоміг Москві у випроду-
куванні такої ж бомби. 

Дня 11-го березня ц. р. 
газета ,.Ізвсстія" орган уря-
ду СССР. в кількох рядках 
подала коротку вістку, що 
Доналд Меклін помер у 
Москві,а тіло його спалено 
згідно його бажань. У пові-
домленні не було сказано, 
що він був шпигуном Моск-
ви і зрадником своєї бать-
ківщини, а сказано, що він 
„служив високим ідеалам 
СОЦІАЛЬНОГО поступу, іума-
нізму, миру і міжнародньої 
спіпраці". 

На ділі, Меклін був 
одним із „трійці" визначних 
англійців, які зрадили свою 
країну і пішли на услуги 
російському комунізмові. В 
цю „трійцю" входили Ґай 
Бирджес і Г. А. Р. Филбі 
(Кім). Бирджес і Me клін, 
які були у британській днп-
ломатичній службі і були на 
високих становищах, навіть 
у Вашінгтоні. втекли до 

Володимир Душник 

СОВЄТСЬКИЙ ШПИГУН 
МЕКЛІН ПОМЕР У МОСКВІ 

СССР. забираючи важливі 
державні й індустріяльні 
таємниці. Третього члена 
„трійці" Кім Филбі роз-
масковано аж по його 
втечі до Москви в 1963 
членом („ди тирд мен"), за 
яким шукала британська 
розвідка роками, і не могла 
його знайти. 

Филбі у своїй книжці 
(„Ди Кім Филбі Сторі"), 
між іншим згадує, що він 
був ..відповідальним" за 
схоплення двох „українсь-
ких диверсійних груп. СКИ-
нених з літаків західніми 
розвідками біля Станисла-
вова і Києва", який НКВД 
знищило десь в 1950-51 ро-
ках. 

Про шпигунські скандали 
в Англії при кінці 1979 року 
появилася у цій країні книж-
ка п. з. „Клімат зради", що 
п написав Андрю Бойл. Ав-
тор у ній натякнув, що крім 
„трьох" шпигунів, був ще 
,,четвертий" (,,ди форт 
мен"), і щойно під натиском 
публічної опінії, прем'єр-
міністер Маргарет Тачер 
підтвердила, що Антоні 
Бловнт, аристократ, член 
королівського оточення і 
член британської служби 
безпеки й королівський іс-
торик Мистецтва, був тим 
четвертим шпигуном. Його 
усунули зі всіх урядових 
становищ, але не знати, чи 
його будуть судити чи ні. 
(А. Бловнт помер нагло 25-

го березня 1983 року в Лон-
доні) 

Аристократ Меклін 

Немає тепер сумніву, що 
Доналд Дуарт Меклін ві-
діграв головну ролю в цій 
британській шпигунській 
драмі. Його батько, Сир 
Доналд Меклін, був чле-
ном британського парла-
менту і провідником Бри-
танської партії праці, та 
міністром кабінету в уряді 
Рамзі МекДоналда в 1932 
році, в якому він теж помер. 
Молодий Меклін студі-
ював в університеті Кеймб-
ридж, де він стрінув Ґ. Бирд 
жеса і Кіма Филбі, які від-
разу заприязнилися, маючи 
подібні прокомуністичні 
погляди. Тхнім керівником 
був Антоні Бловнт, який не 
тільки поділяв їхні погляди, 
але ще й їх підсичував. 

У 1935 році Меклін, 
будучи здібним і знаючи 
чужі мови, пішов на дип-
ломатичну службу в Miiric– 
терстві закордонних справ, 
працював в британській ам-
басаді в Парижі та співчу-
вав еспанським льоялістам і 
їхнім опікунам в Москві. Це 
було в Парижі, де Мек-
лін стрінув американсь-
ку студентку Мелінду Мари 
лінг, з якою одружився ЯК-
раз кілька годин перед за-
хопленням Парижу німець-
кою владою в 1940 році. 

Під час Другої світової 
війни, Мскліна nepene– 
сено до британської амба-
сади у Вашінгтоні, де вже 
працював Гай Бирджес, що 
було ідеальним для COBCT– 
ської розвідки: вона мала 
тепер першорядне джерело 
тайних інформації! про ді-
яльність урядів Америки і 
Великобританії 

Меклін, високий і при-
стійний чоловік, був про-
тотипом англійського дип-
ломата і тому був дуже 
популярним, і як секретар 
американсько-британської 
Комісії для атомового роз-
витку був всюди добре ба-
ченим, а головно в совстсь-
кій амбасаді. 

Але зчасом він розпився і 
часто робив публічні скан-
дали на різних дипломатич-
них зібраннях, і його від-
кликали до Лондону. В 1951 
році лондонський уряд, та-
кож відкликав з Вашінгтону 
Г. Бирджеса, перенісши йо-
го на працю в міністерстві 
закордонних справ в Лон-
доні. 

Дня 25-го травня 1951 
року Меклін і Бирджес 
зникли з Лондону і через 
кілька літ обидва диплома-
ти були нерозгаданою тай-
ною у дипломатичному сві-
ті. Щойно в 1955 році COBCT– 
ський агент Владімір Пет-
ров, який втік до Австралії, 
подав вістку, що обидва 
дипломати перебувають у 
Москві. В 1956 році вони 
виступили публічно в Моск-
ві, з протестом, що вони не є 
шпигунами, а втекли до 
Москви з „ідеологічних при-

(Закінгення на стор. if) 

У жовтні 1980 року оббіг-
ла світ несподівана вістка 
про те. що Нобелівський 
Комітет у Стокгольмі при-
сулив нагороду в галузі лі-
тературн тоді невідомому 
польському еміграційному 
постові в ЗСА, Чсславу Мі-
лошові. 

Це вже п'ята з черги Но-
белівська нагорода, що її 
призначено кандидатові 
польської національности. 
Дві нагороди дістала Марія 
Кюрі-Склодовська, ироф. 
Сорбонського університету 
в Парижі, з ДІЛЯНКИ фізики 
(1903) гахемії (1911), а дві 
наступні нагороди з ділянки 
літератури отримали: Гсн-
рік Сснкевич і 1905) та Вла-
дислав Реймонт (1924). 

Усі ЧОІ ири паї орОДИ прн-
суджено за специфічні ДОСЯГ-
нення. Марії Кюрі-Склодов-
ській, за досліди над фено-
меном ралійнії. Генріхові 
Сенкевичсві за повість ..Кво 
иаліс", а РеЙмонтові за но-
вість ..Мужики" 

Чсславу Мілошові призна 
но нагороду за цілішії. ЙОГО 
літературної творчости. в 
якій ній. на думку членів 
Шведської Академії. „роз-
крнв з безкомпромісовою 
проникливістю загрозу лю-
лині в свігі. сповненого мо-
ральних га інтелектуальних 
конфліктів". 

До речі, час признання 
Нобелівської нагороди Чес-
лаву Мілошові збігся з 50-
річчям його літературної 
творчости, що її він почав в 
1930 році дебютом на сто-
рінках „Альма Матер Вілі-
ензіс". Перша книга його 
поезій „Поема про застиг-

Лев Яцкевич 

ПРИРЕЧЕНИЙ СВІТ 
ЧЕСЛАВА МІЛОША 

лий час" появилася в 1933 
році, а три роки пізніше, 
друга, вже повністю дозрі-
ла збірка „Три зими". 

У тих обидвох збірках 
Мілош виявляє притаманну 
собі манеру героїчного пе-
симізму та катастрофічного 
візіонерства, наснажену мо-
вною символікою. 

На творчість Мілоша, як 
письменника, мало великий 
вплив його членство у вілен 
ськім літературнім yrpyno– 
ванні „Жагари". „Жагари 
стояли на протилежнім ста-
новищі до всевладних тоді в 
Польщі ,,Скамандритів" та 
„Авангардистів". „Скаман-
дрити" пропагували анти-
тезу: звичайної людини та 
поета-мистця-віртуоза, а 
„Авангардисти" були пок-

Чеслав Мілош 

лонниками двох взірців по-
ета: поета-творця поезій та 
поета-творця слів, себто лін 
гвістів. 

У противагу до обидвох 
угрупувань, „Жангаристи" 
пропагували ідею поета-
пророка. А якщо йдеться 
про Мілоша. то він пішов 
ще дальше, висуваючи ідею 
пое ra-законодавця та мора-
ліста. . 

У своїй оригінальній ав-
тобіографічній розповіді 
„Родинна Европа". щопоя-
вилася у 1958 році накладом 
польського „Літературного 
Інституту" (видавця npec– 
тнжевого польського жур-
налу „Культура" та майже 
всіх творів Мілоша на емі-
грації). Мілош описує своє 
життя, від дня народження 

ВТЕЧА 

Коли з горіючого міста ми втіка.ш, 
То я,на нього з поля повернувши очі. 
Сказав, щоб нам сліди зелом позаростали 
І щоб у вогні замовкли верески пророчі. 

Хай мертві мертвим скажуть правду від начала. 
А нам пора зродить нове рушійне плем'я. 
Без первнів щастя й зла, що в нас завжди дрімало. 
Ходімо! Меч вогнів нам відчиняє землю. 

до 1945 року, себто до кінця 
Другої світової війни та 
постання „Народної Поль-
щі". 

Із тієї розповіді довіду-
ємося, що лавреат народив-
ся в 1911 році в Шетейках на 
Литві. Його батько, поляк, 
був будівельним інженером 
а мати литовка, по якій 
Мілош успадкував свій міс-
тицизм та катастрофічну 
філософію, що своїм коріп-
ням сягає давньо-погансь-
ких часів та традицій литов-
ського народу, що жив у 
непрохідних пущах, крізь 
які в ряди-годи пробивали-
сл купці та торгівці бал-
тицьким янтарем та боро-
даті германські хрестонос-
ці. що мечем навертали ав-
тохтонну, поганську люд-
ність на Христову Віру. 

Мілош по завершенні пра 
вничого факультету у Вілен-
ськім університеті (1934), 
отримав посаду в Польсь-
кім Радіо, спершу у Вільні, 
звідкіля його звільнили з 
праці під тиском місцевої 
адміністрації за його „ліві" 
переконання, а згодом у 
Варшаві, де він працював 
до початку Другої світової 
війни. 

Під час німецької окупа-
ції (1940-1944) Мілош пра-
цював у підпільному літе-
ратурному русі, писав есеї, 
поезії та перекладав книж-
ку католицького філософа 
Дж. Марітена для підзем-
ної варшавської газети. 

У тому часі він опубліку-
вав також дві збірки віршів 
(„Незалежна пісня" та 

переклав Лев Яцкевич (Закінгсння на crop. Ь) 

О. Куленко 

Іспит зрілости 
Головною причиною НЄВ-

дач українського суспільст-
ва в осягненні вимріяної 
„едности"" Є ЇЇ НЄЗДІЙСНЄ-
ність, що скоріше належить 
до світу ілюзій, або умов 
системи диктатур з їхніми 
облудами „єдності наро-
дів" та „об'єднань навколо 
партії та уряду". 

У нормальному, вільно-
му суспільстві із його при-
родно-нуртуючими ІДЄОЛО-
гічними й світоглядовими 
шуканнями „єдність" зво-
диться до висоти рівня ТО-
леранції поглядів й вимог 
взаєної самопошани, яка 
уможливлює співжиття, 
співпрацю й вилонюс ліде-
рів із мандатом репрезента-
ції. 

Українська слність і єди-
номисліє мусіли б вичерпу-
ватись спільністю бажань і 
стремлінь до державної не-
залежности України. Це 
єдина аксіома, шо не підля-
гас дискусіям і є загально-
зобов'язуючою. Все інше, 
зокрема шляхи до здійс-
неиня цього ідеалу, диску-
сіям підлягають, дискусій 
вимагають, поскільки лю-
дина чи група людей не 
може бути непомильними і, 
як кажуть у народі: „всіх 
розумів не поїли". 

Вдумливий есей Богдана 
Цимбалістого - особливо 
вчасне й корисне люстро 
для української громади у 
процесі її самопізнання й 
пошуків ліків „хворої лю-
дини", якою ми, признай-
мося, стали силою важких іс-
торичних обставин. Як і пс-
реду мовою внздоровлення 
людини є усвідомлення влас-
них вад, так і для нашого 
суспільного оздоровлення 
необхідним є зрозуміння 
недуги й бажання її позбу-
тися. Цього вимагає здоро-
вий глузд наш національ-
ний організм, його віталь-
ність й життєздатність на 
шляху важливих і почесних 
обов'язків. 

Сварки за загальну рсп-
резентацію будуть доти б о 
успішними, поки ми не enpo– 
можемося подати собі вза-
емно руки і визнати при-
родність й нормальність 
контроверсії, відмінности 
поглядів й права кожної 
партії чи організації на міс-
це під українським сонцем. 

З усвідомленням, що кож-
не українське середовище це 
- звено наших спільників, 
а не противників, чи тим 
більше „ворогів", - відійде 
шкідливе й руйнуюче НСДО-
вір'я й неприхильність ВІД-
носин. 

Колись вступ до Запо-
різької Січі вимагав віри у 
Матір Божу й знання мо-
литви „Отче Наш". Доступ 
до нашої „Січі" вимагає 
усучаснений: ісловідування 
української самостійности й 
віри у право й необхідність 
національної свободи. Як-
що людина, група, партія, 
„фронт" належить до виз-
навців цих вимог, - вона 
має повне право належати 
до нашої загальногромад-
ської „січі' із її „єдністю" ft 
різницями та правами бра-
ти участь у рядах і бути 
обраними у старшини. 

Сучасний наш стан є оче-
видно регресією, відступом 
від кращих зразків самоуп-
рави далеких предків. Ми 
навіть пасемо задніх у 
відношенні до „розсваре-
них" арабів-палестинців, 
які спромоглися на співпра-
цю різних речників націо-
нальних аспірацій та погод-
женість репрезентованого 
одним центром - ПВО. 
Ані містична „єдність", ані 
реально-можлива і необхід-
на толеранція самі по собі 
не з'являються, якщо ми не 
спроможемося на міні-
мальний вияв доброї волі у 
намірах спільних пошуків 
самооздоровлення й „бра-
толюбія". 

Як протягнена рука у 
спільному родинному горі 
спонукує простити й забути 
дрібні непорозуміння і за-
подіяні кривди, такою на-
годою взаємного зближен-
ня мусіли б стати 50-ті ро-
ковиии великого голоду в 
Україні, до вшанування 
жертв якого ми готуємося. 

Підготовлення відзиа-
чень нашого національно-
го голокосту по лінії гро-
мадського розбиття віщує 
зайвий і шкідливий смуток 
У б е з ТОГО "СуМНИХ pOKOBH– 
нах. які мусіли б нас єднати 
й зводити разом. В окре-
мих українських громадах, 
поминаючи наявність різ-
них орієнтацій і настанов, 
творяться спільні, загаль-
ногромадські комітети від-
значення 50-ліття голоду, 
що промовляє про те, що 
коструктивні сили й здоро-
вий розум знаходять роз-
ь'язку штучних і шкідливих 
протиріч. 

Вислід іспиту, що нас 
чекає,залежить від кожного 
із нас, нашого вужчого зве-
на однодумців. Побажаймо 
собі взаємних успіхів та, 
щоб не тішилися наші неп-
рнягслі. 

З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ 

ЩЕ ПРО УКРАЇНСЬКУ СЛУЖБУ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ 

Дуже дякую за поміщен-
ня статті ред. І. Кедрина п. 
з. „Сліпота, добродійність і 
література" про Клівленд-
ський центр для сліпих та 
його Український Відділ, 
який награє на стрічку різні 
твори літератури, бо у при-
хильному відгуку на TV стат. 
тю наш Український Відділ 

вже отримав деякі грошові 
пожертви. Але у тій статті 
закралася помилка щодо 
адреси. Дуже прошу enpa– 
вити її. Мас бути:Мге. Муга 
Oryshkewych, Cleveland So– 
ciety for the Blind, 1909 E. 
101 St., Cleveland, Ohio, 
44106. 

ЛІДЕР ПАЛЕСТИНСЬКОЇ Визвольної Організації Ясір 
Арафат кілька разів їздив у понеділок, 4-го квітня, від 
виконавчого комітету ПВО до короля Йорданії ГуссеЙна і 
назад, щоб виробити спільну відповідь на мирну ініціятиву 
президента Роналда Реґена відносно Близького Сходу. 

Володимир Гординський 

СПОГАДИ ПРО о. ПЕТЕРСА, 
оо. СТУДИТІВ 

І БРАТІВ ШЕПТИЦЬКИХ 

Але це не тривало лові о, бо нагло влетіло до бюра 
і фабрики чотирьох озброєних гестапівців, брутально 
J скрутили мені руки, вивели до свого авта і завезли до 
і юловної кватири Ґсстапо ири вулиці Пелчинській. Перес-
1 лухання тривало до самого ранку. За зірвання печаток 
; Гестапо у воєнний час була кара смерти. Я боронився, що 
1 господарський відділ наказав мені відкрити фабрику і я 
, іі.и.ки виконав гой наказ. Після різних погроз рсвольве-
1 ром. телефонічних розмов і обіцянок зробити кожному з 
І тич. то мене:'переслухували по парі чобіт, мене остаточно 
І випустили, а п'ять нар чобіг виконано на час. 

Я шав, що Митрополит і оо. Студити переховують 
жидів, але я не знав, що в той часу пивниці фабрики було 16 
жидів і їх викриї гя було б скінчилося трагічно для нас усіх 
Від гих, т о виїхали зі Львова після приходу Червоної 
армії, ми повідалися, що всі ті. які переховувалися у 
фабриці обуви і якими безпосередньо опікувався брат 
Геодозій, щасливо збереглися. Про це також загально' 
и адус К) р г Лєвін N своїх споминах в Анналах Української 
Академії Наук (Том 7. ч. 1 і 2. стор. 1656-1667 ). Він 
потверджуй також подію, яку зі зворушенням оповідав 
мені о. Коїін. Щоб не наражувати цілого манастиря і 
церкви, о Ніклнор. наставник оо. Студитів, зібрав монахів 
і бранії і з'ясував їм акцію охорони жидів, яку очолив 
Ми і рополит. Він запропонував, щоб один студит взяв на 
себе всю відповідальність за переховування жидів як 
доброволець, 1 яке було здивовання о. Ніканора, як усі 
монахи і брати встали, готові переняти той добровільний 
пост. 

А !с про долю о Пстсрса ми нічого не знали. 
Доходили відірвані вістки від тих що були арештовані, що 

над о. Пстерсом знущалися гестапівці Вурм і Мюллер. 
Тільки 10-го липня 1943 року прийшла відомість, що о. 
Пстерса перевезли до концентраційного табору в Дахаві. 

Після війни в одному із листів до мене о. Петерс писав: 
„Я був тоді директором української друкарні і католиць-
кого видавництва при церкві св. Юра. Того дня виарсш-
тувано директорів друкарень за антинацистську пропаган-
ду. їх всіх було 11 або 12. Я сидів у в'язниці при вул. 
Лонцкого до початку липня 1943 року. Мене вічно 
переслухували, але мені вдавалося за допомогою різних 
спритностей не виявити ніякого імсни. Вишуканими 
хитростями мені вдавалося на допитах відвертати увагу 
СС-манів. Але під кінець червня 1943 року мою справу 
перебрав ославлений Мюллер з державног уряду безпеки в 
Берліні. Він дав наказ привезти з Кракова на вул. Лон-
цкого мого співробітника, студита о. Олександра, а мене 
засудив за державну зраду до концентраційного табору в 
Дахаві до кінця війни. Я був заключеним ч. 49641 і перебув 
там у бльоці ч. 26 до 26 квітня 1945 р. (На Нюрембсрзь-
кому процесі Мюллера засудили на кару смерти). 

У своєму бюрі в Кракові о. Петерс полагоджував 
справи пенсій українського духовенства і духовних 
семінарій, заступався за українських в'язнів, розв'язував 
лісцезальні проблеми і був зв'язковим між українськими 
єпископами і папським нунцієм Орсеніго в Берліні. Сюди 
входила й допомога для засланих українців на примусові 
роботи і для їх священиків, часті поїздки до Відня, так що 
та діяльність була небезпечна і запальна. 

А в міжчасі праця на фабриці обуви, в друкарні і в 
католицькому видавництві продовжувалася. Раз у тиж-
день я здавав звіт з праці о. архимандритові Климентієві і 
час від часу Митрополитові. Пригадую скромну келію 
о. Климентія. Залізне ліжко, шафа з книжками, столик і 
клячник перед чудовим старим образом Розп'яття. Одного 
дня зимою з о. Климентісм ми вийшли з кімнати 
Митрополита і о. Климентій почав скаржитися, що не 
можуть вивести' Митрополита надвір на свіже повітря, бо 
він не має плаща. Все, що він мав, роздав потребуючим 
людям, а як хтось йому щось принесе, то він і те роздає. Я 
обіцяв архимандритові, що на фабриці хутер виготуємо 
плаш з баранів і за пару днів я приніс великих розмірів 
хутро і передав його о. Климентієві. О. Климентій сказав, 
що дасть це хутро Митрополитові, але під умовою, що він 

його вже нікому не дарує. На це я дістав листа від 
Митрополита такого змісту: 
Ч. 530;43 

Львів, 14 грудня 1943 р. 
Високоповажаний і Дорогий 
Пане Директоре 

Мій брат о. Ігумен віддав мені Ваш княжий дарунок у 
формі прегарного кожуха. Спішу за нього цілим серцем 
подякувати. До дару додасте умову, що того кожуха 
нікому не дарую. Зі згляду на сердечний стосунок, який 
лучив мене з Вашим батьком не можу відмовити прийняти 
і умови, але зі згляду саме на ту приязнь мушу її прийняти 
не в стислому правдивому значінні слів, в якому вона була 
би може й не до виконання, а як застереження приятеля, що 
свідчить про Вашу зичливість та умовина мені незвичайно 

- мила, а тому й в части присмлива. 
Прийміть мою найщирішу подяку і вискази моєї 

найсердечнішої зичливости 
t Андрей 

Митрополит 

Після дуже довгих клопотань 1943 року з допомогою 
Українського Видавництва вдалося видобути приділ 
паперу на видання молитовника „Господи возвах к ТебГ, 
автором якого був сам Митрополит. У молитовнику 
перший раз стверджувалося, що там, де немає католицької 
Церкви, можна піти до православної Церкви, бо там є 
правдива Служба Божа і правдиві Святі Тайни. Видання 
почав ще о. Петерс, але тільки вчасною весною 1944 року 
можна було його завершити. В 1947 році о. Петерс 
перевидав цей молитовник у Букс біля Падсрборну в Німеч'-
чині. 

Заломання фронтів на Сході створювало небезпечну 
атмосферу у Львові, головно для людей, які вже раз 
пережили ,,звільнення" Західньої України Червоною 
армією. Почалися масові виїзди на Захід, якнайдальше 
від східнього фронту. Кінець війни 1945 року пережив я в 
містечку Юбсрлінген над Боденським озером у французь-
кій зоні. Комунікація була перервана, постачання не 
наладнане і пошта не працювала, так що не було зовсім 

(Закінгсння на crop. 4) 
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Українська громада Клифтону пам'ятає про жертви голоду 
У Клифтоні, Н. Дж .. при 

парафії української правос-
лавної церкви Св . BOIHC– 
сіння, минулого місяця був 
створений Діловий комітет. 
що займеться переведенням 
відзначення п'ятидесятих 
роковин створеного Моск-
вою страшного голоду в 
Україні з його найстрашні-
шим періодом в І932-1933 
роках . 

Українська місцева гро-
мада та довколишні право-
славні парафії вже BHC.JO– 
вилн свої бажання співпра-
цювати і допомагати у пьо-
му задумі . Цей задум па-

рафії Св , Вознесіння мас 
бути доповненням всеукра-
інського відзначення цих 
роковин всеукраїнської 
т р а г е д і ї , т р а г е д і ї всього 
людства українського 
голокосту. найстарашнішо-
го голокосту в історії світу, 
злочину однієї нації cynpo– 
ти іншої . 

Діловий комітет napa– 
фії Св Вознесіння плянує 
координувати участь napa– 
фіїу всеукраїнських зДвнгах 
з цього приводу, а також 
організувати місцеві цемон-
Сграції, громадську пана-
хиду, поминки тих, що заги-

Об'єднання Українських Мистців в Америці 
має честь запроси ги Ваг. на 

ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ 
МАЛЮНКІВ і РИСУНКІВ 

Ірини Петренко-Федишин 
яке відбудеться 

у Ґалеріі Об'єднання, ІЗБ Друга Аоенюу Ню йорку 
ш неділю, 17-го квітня 1983 p., о 1-ій год. дня 

Виставка буде відкрита до 30-го квітня, а будні дні аід 6-ої до 
8-ої лея., а в суботу 1 наділю, від 1-ої до 8-ої вач. 

Мілана Рудницька 

НЕВИДИМІ 
СТИГМАТИ 

Ціна: S16.25 з пересилкою 
Мешкай ціD стейту Ню Джерзі зобо-

в'язує 64 стойтового податку 

S V O B O D A BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street 
Jersey City, N.J. 07302 

Український Конгресовий Комітет Америки 
Відділ в Джерзі Ситі, Н. Дж. 

запрошує Шановне Громадянство на 

П А Н Е Л Ь 
який відбудеться 

в суботу, 9-го квітня 1983 року, о год . 6:30 веч. 
в Українськім Народнім Домі 

в Джерзі Ситі, Н. Дж. 
Модератор панелю ІВАН ПУЧЕЧКО 

Тема Панелю: 

НА ШЛЯХУ ДО ЄДНОСТИ І СПІВПРАЦІ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ГРОМАДІ 
Після панепю будуть запити і дискусія 

Слово... 
(Закінг'ешім ;n crop, і) 

що цей глочин готовили і його жорстоко ідійснюва-
ли. Цей суд Божий висить і над головами їхніх 
спадкоємців. Жертви голоду то мовчазні свідки 
для світу, і ні в минулому ні гелер, ні в найближчих 
роках немає оправдання для тих. що людоненавис-
ницьку науку комунізму і безбожництва сіяли і сіють 
по світі, щоб нищити в людині Божий образ, багном 
н сквернити, як казав Шевченко; топтати людську 
гідність і Богом дані кожній людині права на життя, 
правду, свобод^', мир і снраве,иіивість. Наші голо-
дом заморені брати і сестри с вже суддями світу, що 
ловиться на великий комуністичний обман , за 
словами св. Павла: ..Хіба ви цс знасти, що святі 
будуть світ судити" (І Кор. 6.2). Штучний голод в 
Україні тому п'ятдеся т років це голос перестороги 
мучеників, що кличе до покаяння, до прнзадуми і 
навернення. Таким голосом свілчення і перестороги 
для вільного світу лишився наш нарід з Божої волі по 
сьогодні нашими ісповідниками. мучениками, героя-
ми, каторжниками, гоненими і переслідуваними 
Христа ради. Те їхне свідчення, починаючи від жертв 
голоду в І932-1933 роках, масмо передати світові для 
перестороги і науки. 

Молімось у цю сумну річницю за ті великі жертви. 
Над усе молімось, щоб їхні страждання, сльози, 
терпіння і смерть були голосом вопіющого серед 
пустинь зматеріялізованого світу про сдину Божу 
правду, яка визволяє; про Христа. що ЄДИНО спасає і 
приносить народам мир і правдиве щастя в любові. 
Молімось, щоб вісім мільйонів наших жертв були 
рятунком для світу. 

Коли Правда Божа остаточно вразумнть і просві-
тить народи, тоді пропаде підступ, брехня, ложні 
науки, лихоліття, тоді до Хрнста-Аі нця. що помер за 
гріхи світу, „прийдуть народи в світлі Його, і царі 
землі принесуть слав) і честь свою до Нього... Не 
ввійде до Нього нішо нечисте ані той, хто чинить 
мерзоти і лож, але тільки ті. що записані в книзі 
життя Агнця" (Од. 21, 24-27) 

Благословення Господнє на Вас! 

f Й о с и ф Сліпий 
Патр іярх і К а р д и н а л 

Дано в Римі 
при патріяршім соборі 
Святої Софії, на початку 
Чотирндесятннці 1983 року. 

пули від голоду, кілька ака-
лемій чи семінарів. особли-
во для тих. що не є обзна-
номлені що якраз спричинн-
ло ГОЛОД в Україні в гой час 
і які були наслідки . 

На завершення них відз-
мачень громада плянує бу-
туватн споруду пам'ят-
ннк, в силу можливостей 
громади, при церкві у rap– 
монії з п архітектурою, що 
свідчив би про ге страшне 
лихоліття всім наступним 
поколінням околиці , У ПІД-
НІЖЖІ пам'ятника буде ПОЯС-
нення про його значення, 
про Москвою створений 
голод в Україні і ЙОГО тра-
іічні наслідки, а нони ще 
будуть вмішені імена замо-
рених голодом, рідні і блн-
зькі тим. що пережили ті 
страшні роки і сьогодні г 
тут у місцевій громаді . 
Майже кожен, хто пережив 
те лихоліття, тримає у своїй 
нам'яті кілька імен, про кот-
рих неможливо забути, бо 
то були рідні діти, батьки, 
брати, сестри, ближча чи 
дальша рідня чи сусіди, що 
іагннули в страшних му-
ках . С запляновано також 
допомогти Митрополичій 
канцелярії і Консисторії 
Української Православної 
Церкви в Америці зібрати 
всі МОЖЛИВІ свідчення від 
тих , що самі пережили і 
були очевидцями того 1ІЄЙ-
мовірного страхіття, того 
інтернаціонального іамаху 

Москви на українську на-
цію. щоб її остаточно зни-
щнти. як перешкоду в заво-
йованні і підкоренні світу 
московські й-большевиць-
кін імперії , 

Діловий комітет при иа-
рафії української правос.та-
вної церкви Св . Вознесіння 
в Клифтоні вже розповсю-
див звернення до парафіян 
двома мовами, а тепер звср-
таеться до всієї громади з 
закликом долучитися до 
цього задуму, щоб гідно 
відзначити тих, що загн-
пулн мученицькою смер-

тю лише тому, що вони 
були українцями . 

Різні діловодства в складі 
ЦЬОГО лілового комітету 
були розприділені на Доб-
ровільннх засадах . Почсс-
ний голова о . Мирон 
Пахолок. настоятель napa– 
фії; голова 1 еодор Tapa– 
хівський; заступник голови 

Петро Вслечко. голова 
парафії; секретарі Павло 
Войнів і Григорій Климсн-
ко; фінансовий секретар -
Стефан Татарснко; скарб-
ник Володимир Юрче-
пюк і Володимир Могучий; 
координатор будови пам'я-
гника Петро Палюх; 
зв'язковий Геодор Оле-
іпук; пресові референти 
Софія Лудкевнч і Микола 
Папченко 

М. Папченко 

Округу УНС... 
(Продовження зі стор. 1) 

Готуємося до Українського 
Фестивалю в Ню Йорку 

Український Фестиваль 
відбудеться 20-го. 21-го і 22-
Г0 травня 1983 року на сьо-
мій ВУЛИЦІ, між Другою і 
Третьою авеню у Ню Йор-
ку. 

З року в рік біля всллча-
вої новозбудованої церкви 
св. Юра. при площі Тараса 
Шевченка народ з'їжлжа-
ється на триденний Украін-
ський Фестиваль, який вже є 
традицією міста Ню Йорку. 
Губернатор стейту. мейор 
Ню Йорку, сенатори. кон-
гресменн і міські радники 
постійно приходять ирнні-
татн учасників Фестивалю. 
Крім них. приходнії, тисячі 
американців, щоб запізпа-
іися з українською культу-
рию. ПОСЯухаТИ нашої музи 
кн і чудесних пісень, а також 
посмакувати смачні україн-
ські страви. Заїжджаються 
українці з інших стейтів: 
І ію Джерзі. Коннектикаї. 
Пснсильванія. Мернлснд. а 
навіть з далекої Канали. Во-
ни заздалсі їдь п гсяиую гь 
свою поїздку до ВОЛИКОМ) 
Ню Йорку. щоб побувати 
на Українському Фсстива-
лі. Зокрема наша МОЛОДЬ 
численно відвідує У країнсь-
кий Фестиваль, бо там вона 
може зустріти своїх говари-
шів. як також запізнати но-
вих українських дітей з ін-
їлих стейтів чи міст. 

Дуже важливо, щоб цей 
Український Фестиваль був 
найбільше успішний, бо він 
є пропаг атором доброго ук-
раїнського імени в найбіль-
шому місті світу, де є най-
впливовіпіі американські 
газети, телевізія і радіо, і до 
яких прислуховугться ЦІЛИЙ 
світ. Тому за йшо успіш-
ність повинні дбати всіукра 

"їнці в Ню Йорку і околицях, 
яким добро нашою HCCKO– 
рсного народу є на серці. 

Український Фестиваль 
дає надзвичайну нагоду для 
наших мистецьких одиниць 
виступити перед іисячами 
людей, як своїх, іак і перед 
нашими співгорожанамн. 

Симфонічна оркестра Манмонт і Коледж 
Брукдейл, Лінкрофт, Н. Д ж . 

Субота, 9-го квітня 1983 p., год. 8-ма веч. 

К О Н Ц Е Р Т 
У ПРОГРАМІ 

МОЦАРТ, фортепіпновии Концерт - А-дур. К 488 
Солісти - переможці стрйтового конкурсу: Майлес 
Ґольдберг. Mm Ґімсберґ і МІРЯМ ХУДЬО, визначна уче-
ниця УМІ 

МЕНДЕПЬСОН, увертюра до ..Сон літньоі номі" 
ВЕБЕР, увертюра до опери ,Оберон". 

Заля Performing Arts Center of Monmouth 
County's Community College 

Newman Springs Rd , UNCROFT. N J 
(Одна миля на захід від виїзду 109. Garden State Parkway) 

І реба пам'ятати, щоФесгн-
на.іь ВІДВІДУЮТЬ фахові лю-
ци т мистецького, театраль-
ниіо і телевітійното світу. 

Комітет Українського Фсс 
тивалю в Ню Йорку ввічлн-
во запрошує усі танцюваль-
ні, співацькі групи, оркест-
ри і І одиниц і . НІ о б вони 
приїхали до Ню Йорку і 
втяли участь у програмі Феє 
гивалю Крім нюйоркськнх 
мистецьких одиниць, що 
будуть виступати на Фестн-
валі та які мають вже вироГ) 
лену добру опінію зі своїх 
виступів у програмі, мають 
нагоду виступити інші та-
лаиовиті мистецькі групи у 
поза Ню йорку; (Де дасть їм 
знамениту нагоду пописа-
ГИСЯ на герені Ню Йорку. у 
місті, цс починається і кшча-
СТЬСЯ театральне. мнстепь-
ке і і елеві "іійне життя. Нам 
залежнії , на і ому. пюб 
допомогти нашим галано-
вншм одиницям чи і рунам 
здобути славне ім'я не тіль-
кі! В J КраІНС ЬКОМ) , але й аме 
риканськом) світі. Виступ 
на Фестивалі даі .Lіь гою 
ншменн IN паї о і) 

OlOft uik lHKat'MO ВСІ МИС-
пецькі групи ЧИ особи ЗІ 
стені і в Ню Йорку. Ню Джер 
ті. Коннектикат, Пенснльва-
нії і інших, шоб вони зголо-
шувалиея до участи у мис-
теш.кіи програмі великого 
Українського Фестивалю. 
Така нагода граплясться 
тільки один рат у ропі. 

Просимо зіолошуватися 
у керівника мистецької прої 
рами Фестивалю ЕдварДВ 
КамінськОго на гелефони: 
(212)651-0688 абоТ212)674-
1615. Лисіовно можна голо 
сйтися на адресу: Ukrainian 
Festival. St. George . Ukrai– 
nian Cathol ic Church, 33 
East 7 th Street. New York. 
N.Y. 10003. 

Як J минулих роках, так і 
цього poKj спонзором Ук-
раїнського Фестивалю с па-
рохія церкви св. Юра 

11.Н. 

УКРАЇНСЬКЕ ПАТРІАРХАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО - ВІДДІЛ в НЮ ЙОРКУ 
ПОВІДОМЛЯЄ. ЩО 

Традиційне Патріярхальне Свячене 
відбудеться в неділю, 29-го травня 1983 року 

в залі Українського Народного Дому при Другій Авеню в Ню йорку, Н. Й. 
УПРАВА 

ФУНДАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО 

ВІЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

ЗАСЛУГОВУЄ НА ВАШУ 
ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУ! 

UFU Foundation. Іпс 
203 Second Avenue 

New York. N Y 10003 

Вилимантику, сл. пам. М 
І нмкова Під час Параста-
су й похорону промовляв ГЛ 
зложив родині співчуття від 
союзової громади. Відтак 
19-го червня відбулося МІКШ-
чення шкільного року в Шко 
лі Українознавства в Гарт-
форді,дс як голова Округи 
роздав грошові нагороди 
градуантам від УНСоюзу. 
' 12-го вересня відбулося 

засідання членів Управи в 
Сгсмфорді, а 17-го жовтня 
репрезентував Округу під 
час ювілейного бенкету 254-
го Відділу в Ню Бриттен . В 
дні 6-го листопада відбули-
ся організаційні наради, cno– 
лучені з секретарським кур-
сом у Вилимантику, учасни-
ками яких були союзовці з 
трьох Округ, а саме Ню 
Гейвен, Бостон і Вуисакет; 
1 3 - 14-го листопада був 
учасником конференції го-
лів, яка відбулася на Союзів-
ці. Говорячи про його гро-
мадську працю, голова інфор-
мував, що є головою УККА 
в Н ю Генвені. був учасни 
ком конференції у губерна-
тора стейту Консктикат, як 
також у Вашінггоні з прсзи-
дентом Регеном. Обшир-
ний і речевий звіт д-р М. Сні-
гуровнча ще доповнили сск-
ретар Т. Словінський і ка-
сир Василь Добчанський. В 
імені Контрольної комісії 
звітував голова В. Василен-
ко, який поінформував, що 
переведено контролю книго 
водства секретаря і касира, 
знайдено всі прилоги і спи-
сані протоколи, тому иоста-
вив внесок на уділення абсо-
люторії уступаючій Управі. 

Опісля ло слова був за про 
І шений головний ортаніза-

тор УНС С.Гавриш, який в 
І першу чергу привітав ново-
1 обрану Управу та побажав 
і кращих організаційних yeni– 
І хів як були в звітовому часі 

У своїй промові він заторк-
! нув всі ділянки цілостн пра-

ці Союзу Говорив про зага-
1 льні організаційні справи, 
; фінансову господарку, зга-

давши при тому, що майно 
союзу переступило 48,000. 
000 долярів і цс є доводом 
здорової союзової господа-
рки Згадав про союзові ви-
дання та їхні ювілеї, інфор-
мував про дальші заходи 
злуки УНСоюзу і УБСоюзу. 
Говорячи про організаційні 
справи, він висловив прніна-
ння відділовим урядовцям 
за успішну організаційну 
працю, при тому згадав 
секретарів Т.Сливінського, 
В.Пипюка, проф. І.Іслюка, 
С.Кравця, Т. Фініва, Ірину 
Олійник. ІІ.Пнлипця, B.Po– 
манишика, ГБінковського 
та М.ЛнтвИНа. Він також 
при тому інформував прису-
ініх СОЮЗОВЦІВ про кляси 
3a6cjiic4eHHB. які вони нови-
нні під сучасну пору прода-
вати. Доповідь свою преле-
гснт закінчив закликом до J 
виконання цьогорічної кво- , 
ти Округи, а також вілзначи- j 
ти ювілеї союзових видань, 
а саме 90-річчя ..Свободи", і 
50-річчя ..Українського Тиж-1 

невнка" і 30-річчя дитячого 
журналу „Веселка". 

Після доповіді С.Гаври-
ша були різні запити; від-
так дискусія. В запитах і дис-
кусії слово забирали: В.Доб-
чанський, Т.Слнвінський, С-
Данів, С.Кравець, Т.Мель-
ник, В.Васнленко, В. Гіна, 
С.Тарасюк, С. Михайлишин 
В.Лучканьі В.Дерлиця. Дис-
кусія була речева і конструк-
тивна. В більшості диску-
танти заторкнули важливі 
справи, які відносяться до ць 
лости Союзу, були запити 
відносно союзового фільму 
,,За стерном долі"; були пох-
вальні вислови для редакто-
рів „Українського Тижнсвн-
ка", а головно за обширні 
інформації в справі виморе-
ння Москвою 7,000.000 укра-
їнського населення 1932— 
33 року. При тому деякі дис-
кутанти висловлювали тур-
б о т у - занепокоєння тому, 
що „батьки народу" не зумі-
ли знайти спільної мови для 
відзначення 50-річчя сумної 
дати. Також була заторкне-
на справа будови Дому се-
ньйорів на „СоюзівцГ. 

Обговорюючи плян праці 
в біжучому році, голова 
Округи д-р М.Снігурович 
пропонував для відзначення 
союзових видань влаштува-
ти виставку лреси - „Сво-
боди", „Тижневика", „Bece– 
лки" та союзових альмана-
хів. Також плянусться дис-
кусійні вечори. Допляну пра-
пі також належить виконай^ 
ня організаційної квоти, і 
тому голова Округи апелю-
вав ло всіх відділових урядо. 
вців спільно працювати, а 
як кому с потрібна його по-
міч. то дуже радо її дасть. 
Тут слід додати, що голова 
Округи був довший час об-
ласним організатором на 
Нову Англія і тому знає ,,co– 
юзовий бізнес". 

Наради стейтової союзо-
вої Округи в Ню Гейвені 
слід назвати конструктивни-
ми, а доказом того були 
вислови дискутантів , які 
турбуються за цолю цілос-
тн Союзу. Також доказом 
того служать слова голови 
М.Снії-уровича, який перед 
закінченням нарад, дякукь 
чи за участь, закликав вс іх 
до гармонійної праці для 
добра цілости установи. 
Після нарад відбулася nepe– 
куска—гостина, яку приго-
товила Управа 277-го Відді-
лу УНСоюзу. 

НЕПРАВИЛЬНА ДАТА 

У . . С в о б о д і " ( ч. 61 за 
п'ятницю. 1-і о квітня п.р.) у 
дописі ..Міжокружні Кон-
ференпіі СУА" Марії Kpa– 
марчук. зайшла помилка в 
даті у реченні, що йото пов-
торюсмо з правильною да-
тою: „ Як уже інформовано 
раніше, міжокружна конфе-
ренція у справах суспільної 
опіки відбудеться в Ірвінг-
тоні. Н.Дж., у суботу, Іб-го 
квітня". Ред. 

МЕШКАНЦІ ПІВДЕННОЇ Каліфорнії були здивовані 
побачивши широке пасмо білого світла. Астрономи з 
обсерваторії в Ґриффит Парк заявили, що пасмо яскраво-

І го світла це великий метеор, мабуть найбільший, який досі 
j був зареєстрований астрономами. 

В пам'ять Друзіп. які ВІДІЙШЛИ у Вічність: 

Інж. Володимир Кецала 
Ред. Осип Новицький 

Зеновія Саберай-Чорна 
Богдан Дашкевич 

складають 100.00 дол. 
на ФОНД УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ в Гарварді -

Іван І Леся КОВАЛЬЧУКИ 
Торонто, Канада 

t 
Ділимося сумкою вісткою 

з Родиною, Приятелями І Знайомими, 
що дня 4-го квітня 1983 pwry в Ню йорку, 
з Волі Всевишнього відійшла у Вічність, 

на 92-му році життя, по довгій недузі 
наша Найдорожча 

бл. п. 

АНАСТАЗІЯ ПИРСЬКА 
н а р о д ж е н а в Ж о а т а н ц І , печі. Жовква . Зах. Укра їна . 

ПАНАХИДА відбудеться в четвер, 7-го квітня 1983 року, 
о год 7:30 веч. в похоронному заведенні П. Яреми в Ню йор-
ку. Н. й. . 

ПОХОРОН відбудеться в п'ятницю, 8-го квітня 1983 p., 
о год. 9:30 ранку до церкви св. Юра в Ню йорку, а відтак на 
цвинтар св. Андрія а С. Бавмд Бруку. Н. Дж. 

В глибокому смутку: 
муж - МИХАЙЛО 
та Рідня а Польщі 

У СВІТЛУ ПАМ'ЯТЬ! 
Вшановуючи світлу пам'ять померлих дорогих осіб, на 
українські студії в Гарвардському університеті пожертеу-

вали: 
Степам І д-р Валентина Савчуки - S3.000 в пам'ять тата 

бл. п. МИХАЙЛА ТРОХИМОВИЧА РІЗНИЧЕНКА. 
Олена Кос з родиною -S200 в пам'ять І в десяту річницю 

смерти мужа, батька. Дідуня са. п. інж. РОМАНА КОСА. 
Марія Демидчук-Чучмаи - Sioo в пам'ять мужа бл. п. 

д-ра СЕМЕНА ДЕМИДЧУКА. 
Богдан Марків - 1 1 0 0 замість квітів на могилу бл. п. д-ра 

ВОЛОДИМИРА ҐУДЗА. 
Д-р К. А. Кульчицький - 5100 в пам'ять батька св. л. 

ЛЕВА КУЛЬЧИЦЬКОГО. 
Анна Нчкифоряк - S100 в десяту річницю смерти мужа 

бп. п. д-ра САВИ НИКИФОРЯКА і в світлу Його пам'ять. 
Мирослава Белей - S100 в пам'ять мужа бл. п. д-ра 

ІВАНА БЕЛЕЯ. 
Дарія Дудра - S100 в пам ять мужа св. п. д-ра МИХАЙЛА 

ДУДРИ. 
Ярослав І Ярослава БукачевськІ - 5100 в пам'ять мами 

бл. п. ЄВФРОЗИНИ ФЕДКІВ. 
Ярослав 1 Любов Татомири - S50 Євген Турянський -

S25. д-р Володимир і Улянв Коропе! - 520. д-р Зенон І Марія 
Городиські - 510 в пам'ять ЗОФІЇ з ТЕРЕШКЕВИЧІВ 
ТАТОМИР. 

Володимир І Ліда ФІцалоаич - 550. д-р Ярослав й Ірина 
Зелик - 520 в пам'ять бл. п. МИХАЙЛА ЧАЙКІВСЬКОГО. 

Яків Рудяк - 550 в шосту річницю смерти І в світлу па-
м'ять дружини бл. п. ЮСТИНИ РУДЯК. 

Оксана Рак - 550 в пам'ять св. п. І. ЛЮБЧАК. 
Степан Бриндзой - 550 в світлу пам'ять товариша бл. п. 

ОСИПА НОВИЦЬКОГО. 
Осип Бадинський - 550 замість квітів на могилу св. п. 

МИКОЛИ ФЕЩЕНКА-ЧОПІВСЬКОГО. 
Юрій Опесницький - 550 в дев'яту річницю смерти бра-

та бл. п. д-ра БОГДАНА ОЛЕСНИЦЬКОГО. 
Терміна 1 Микола Керда - 530 замість квітів на могилу 

бл. п. ЛЕСІ СЛОБОДЯН. 
Іван 1 Наталія Олексини, Ірена і Андрій Д. Сольчаники -

по 525, Дарія Хухра, Таня Паш - по 520. Леся Тепеґа - 510 
замість квітів на могилу са. п. СТЕПАНА СТЕЦИКА. 

Володимира Васічко - 525 в пам'ять св. п. МИХАЙЛА 
ГРИЦКОВЯНА. 

Марія і Омелян ОмецінськІ, Оксана і Роман Чавси - по 
525 замість квітів на могилу бл. п. проф. д-ра МИКОЛИ 
АНДРІЯ ДОБЕРЧАКА. 

Д-р Євген і Неоніля Стецькові - 525 замість квітів на мо-
гилу бл. п. АНАТОЛЯ ГАЙДАРА. 

Ярослав Конопада, Анатоль Ромах - по 520. В. О. Caa– 
ків - 510 в пам'ять сл. л. СТЕПАНА ЩУРОВСЬКОГО. 

Річард І Феліція ДІкІнсон - 510, Нора Ґлюк, Н. Н. - по 55 
в пам'ять са. п. ОСИПА НОВИЦЬКОГО. 

Дякуючи жертводавцям за пожертви линемо до Госло-
да з молитовним проханням, щоб дарив Померлих вічним 
спокоєм І радістю. 

ГОЛОВНА ЕКЗЕКУТИВА 
ФОНДУ КАТЕДР УКРАЇНОЗНАВСТВА (ФКУ) 

t 
Ділимося сумною вісткою, що дня 3-го квітня 1983 p.. 

нагло, на удар серця, упокоївся в БозІ, на 72-му році життя, 
наш Найдорожчий 

МУЖ, БАТЬКО і ДІДО 

бл. п. 
СТЕФАН ХОМА 

народжений 5-го січня 1911 р. в Камяноброд, 
пов. Львів, Україна. 

ПАНАХИДА - у вівторок, 5-го квітня 1983 p., о год 7:30 
веч. в похоронному заведенні П. Яреми в Ню йорку. Н й. 

ПОХОРОН - у середу, 6-го квітня 1983 p., о год. 9 30 ран-
ку з української католицької церкви св. Юра, а опісля на 
цвинтар Gate of Heaven в йонкерсі, Н. й. 

Горем прибиті: 
ЯДВИГА - дружина 
ЮРІЙ - син 
СТЕФАН - син з дружиною НАДЕЮ 
РОМАН - син 
анука - АЛЕКСІС 
та ближча І дальша Родина 

t 
Поаідомпяю Родину, Приятепів і Знайомих, 

що дня 21-го березня ц. р. у далекій Австралії. 
помер, ненадійно, на 61-му році трудолюбивого життя, 

наш БРАТ 

бл. п. 
ІВАН РАКОЧИЙ 

народжений в с. НастасовІ. лов. Терноліпь. б. студент фІпо-
софічного факупьтету Інсбруцького Університету. 

Горем опечалені: 
брат - ТЕОДОР з дружиною ОЛЬГОЮ, 

Олбані. Н. й. США 
Сестри 1 Родина в рідному краю 

t 
У великому смутку ПОВІДОМЛЯЄМО 

Родину, Приятелів І Знайомих, що 31-го березня 1983 року, 
ненадійно, відійшов у Вічність, 
наш Найдорожчий І Незабутній 

СИН, БРАТ І КУЗЕН 

бл. п. 
СТЕПАН МІНТЯНСЬКИЙ 

проживши 33 роки. 

ПОХОРОН відбувся в понеділок, 4-го квітня 1983 року з 
похоронного заведення Музика І Син до катедри са. Bono– 
димира в Чикаго. Ілл.. а опісля на цвинтар са. Андрія в АддІ-
сои, Ілл. 

Горем прибиті: 
батьки - ВАСИЛЬ І СТЕФАНІЯ 
брат - ІВАН з дружиною ГАЛЕЮ 
брат - ЛЮБОМИР 
сестра - МАРІЯ ПТАЛЕНКО з чоловіком 

БОРИСОМ 
братаики - ІРИНА І НАТАЛІЯ МІНТЯНСЬКІ 
сестріиок - ПАВЛО ПТАЛЕНКО 

а 
Цією дорогою складаємо щиру подяку о. Федорові БІ-

лецькому за відправлення похоронних обрядів в асисті о. 
Степана Позьняка та Всім, що зложили пожертви на Служби 
Божі, за каїти та Тим, що несли домовику. 

Всім щире спасибі. 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 7-ГО КВІТНЯ 1983 Ч. 64. 

Спогади... 
(Продовження зі стор. 2) 

Рисмюк мнстця Василі Конашевнчя: о. архимандрнт 
К.їимеитій граф Шептнцькнй у концтаборі Аяксу під 

кінець 1956 року 

їв н іку зі зовнішнім світом. 
1 якою несподіванкою для мене було, як одного дня о. 

Петерс зайшов до мене, і це дослівно зайшов, бо 
за птичий транспорт ще не був наладнаний і він 20 
кілометрів ішов пішки, щоб добитися до Юберліш єну. Він 
оповів мені, що Митрополит Шептицький передбачу-
вав еміграцію і закупив у Німеччині кілька посілос-
теіі на те, щоб українська Церква мала там матеріальну 
пі іставу існування. Він сам після виходу з концентрацій-
ноі о табору осів у місцевості Букс у Вестфалії і з кількома 
монахами хотів створити економічну базу для манастиря 
оо. ( іудитів. Але моя поїздка до Буке не була успішна. 
Там не було можливим зорганізувати будь-яке промисло 
вс ні. іириємство через брак людей загалом, а вже не кажу 
кваліфікованих. Монахи почали виробляти копії ікон, але 
це не давало великого збуту. Але щоб створити матері-
ядьііу основу для манастиря, він почав організувати дім 
для старців, церкву і манастир у Крефсльді недалеко 
Па к рборну. Для обслуги дому старців, о. Петерс створив 
мо іитовнс обеднання німецьких жінок при нашій церкві. 
Цс іабезпечило матеріальну базу манастиря і Крефельд 
почав бути важливою одиницею нашої Церкви в захід-
ньому світі. 

Але тоді сталося щось несподіване. Прсосвящен-
ниЙ Владика Іван Бучко, апостольський візитатор україн-
цін и Західній Европі, вислав О. Петсрса на візитацію оо. 
Студитів у Канаді, а в міжчасі манастир, церкву і дім для 
старців у Крефельді передав німецькому єпископові міста 
Аахен. Після повороту з Канади о. Петерса навіть не 
допущено до Його келії у манастирі. Хоч о. Петерс виграв 
справу у цивільному суді, але після того випадку він 
побачив, що його можливості обмежені і що найкраще для 
ньої о буде відсунутися від активного життя в українській 
церкві. Він перебрав малу парохію міста Ессен і через 10 
pohiw обслуговував українських вірних. Сьогодні о. Петерс 
на пенсії, на малій парохії римо-католицької церкви в 
південній Баварії. 

Усі заломання і неприємності, які перейшов о. Петерс не 
захитали його захоплення і вірности ідеям обох братів 
i l l НІЦЦЬКИХ. 

На мій запит, чи о. Петерс не чує жалю за втрачені 
роки, він відповів: „Мої найщасливіші роки я пережив на 
службі обох братів Андрія і Клименташептицьких, яких я 
цінив понад усе. Я знаю їх екуменічну поставу, яку вже тоді 
мав Митрополит, тепер слуга Божий Андрій, якого духова 
нас і а нова вже тоді діяла дальше від ідеї Другого Ватикан-
ської о Собору. Обидва брати Шертицькі були віддані ідеї 
церковної гдности і реалізували ту ідею в житті. Щоб 
збереї їй справжню форму східнього чернецтва, вони 
переорали типікон св. Теодора Студита, який помер 826 
року в Константинополі, бо цей типікон творив духову 
підставу манастиря Печсрської Лаври в Києві. 

Наїпе життя на еміграції повинно бути тільки прито-
туванням до повороту на батьківщину зі збереженням 
незрівняно дорогої спадщини, яку залишили нам герої 
духа, свідки віри Андрій і Климснт. Це є ті духові вартості, 
за які в єдності зі східньою Україною одиноко доцільно 
змагатися. Я ще раз чесно підкреслюю, що мої роки в 
оточенні ченців студитів були най щасливішими і я тужу за 
тим. щоб одного дня тих, що ще живі, побачити вільними". 

За заслуги у пропагуванні ідей Східньої Церкви 
єрусалимський патріарх Максімос У Гакім у жовтні 1981 

оку іменував о. Петсрса архимандритом Мелхітської 
голицької Церкви в Єрусалимі. 

У 1956 році мистець Василь Конашевич на Сибірі в 
уральськім таборі Аяксі зустрів о. Климентія, вже дуже 
3Mj ченого і вичерпаного. Він разом з двома латинськими 
єпископами виконував найбруднішу роботу в таборі. Це 
бути остання вістка про ту святу людину. Мистець зафік-
супав рисунком для майбутнього постать о. Климентія, 
загорнутого в подертий коц проти сибірського холоду, і це 
вже історичний документ. 

Е 

ЗМІНА АДРЕСИ 

До Адміністрації,.Свободи" 

30 Montgomery Street a Jersey City. N J . 07302 
Прошу ЗМІНИТИ мою адресу: 

..Свободи" Q „УкраїнськогоТижневика" Q 

„Веселки" П 
Моя СТАРА АДРЕСА була: 

Чиспо Відділу і якщо член УНС) 
їм n t прізвище 

А преса -

Моя НОВА АДРЕСА тажа: 

їм я і прізвище 

Алр^са 

На зміну адреси проситься 
ОБОВ'ЯЗКОВО ДОЛУЧИТИ 11.00. 

Роковини Т.Шевченка у Сан Дієґо 
Українці міста Сан Дієто 

соборно і численно відзначи 
ли ювілейні дні Тараса Шев-
ченка. 

Свято відкрив коротким 
словом голова громади Ро-
ман Олексишин, після чого 
місцевий український хор 
проспівав ,,Заповіт". 

Змістовну доповідь „Жін-
ка у творчості Шевченка" 
прочитав д-р Данило Mip– 
шук, насвітливши ролю ук-
раїнськоі жінки у поезії пое-
та, турботу її становищем, 
оспівування її чеснот і долі. 

У мистецькій частині „ко-

ролева" місцевої громади 
українців Ліда Нестеренко 
продеклямувала вірш „Ме-
ні однаково". Бандурист Ан -
дріЙ Китастий у супроводі 
бандури виконав декілька 
народних пісень. Місцевий 
хор під керівництвом Ccp– 
гія Гейзлера проспівав в'яза 
нку пісень на слова Т.Шевче-
нка. 

Свято закінчено спільним 
співом українського націо-
нального гимну. 

о.с. 

Приречений... 
Продовження зі стор. 2) 

„Шляхами поразки"), під 
псевдонімом Сируць. Єдн-
ну збірку („Спасіння"), що її 
Мілош видав в „Народній 
Польщі" (1945) критика 
прийняла з неприхованим 
холодом і застереженням, 
закидаючи йому заплута-
ність джерел на їх думку, 
потік його поезій викидає 
на свої береги ті ж самі 
заплутані піни, з яких він, 
здавалося б, уже очистився. 

Мабуть ця стримано-не-
прихильна настанова офі-
ціяльноі критики до його 
творчости, спонукала Мі-
лоша шукати праці поза 
МС?КсіМИ батьківщини в 
польській дипломатичній 
службі, спершу у Вашінгто-
ні (І946-1949), а згодом у 
Парижі (1949-51), як куль-
турного аташе. Поклнка-
ний з Парижу урядово до 
Польщі (1951), Мілош виб-
рав свободу та почав новий 
етап життя, як еміграцій-
ннй письменник. 

У 19S3 році появилася 
його перша книжка на емі-
г рації п.з. „Зневолений ум", 
у якому він провів аналізу 
літературного середовища 
в повоєнній Польщі в прно 
тосуванні до „Нової віри". 
Ця книжка була перекладе-
на на декілька світових мов 
та здобула Мілошеві широ-
кий розголос у вільному 
світі. В тому самому році 
Мілош опублікував невели-
кий есей „Здобуття влади", 
за який на конкурсі „Захід-
ньоевропейського об'єднай 
ня книгарів" отримав літе-
ратурну нагороду. 

У i960 році Мілош nepe– 
їхав до ЗСА, щоб обняти 
запропоновану йому катсд-
ру професора слов'янських 
літератур у Каліфорнійсь-
кому університеті в Берклі. 

Творчий доробок Чесла-
ва Мілоша не досягав двох 
десятків книжок, але кожна 
з них, це оригінальний і 
вагомий внесок в ділянку 
польської та світової літе-
ратур. згадати б тільки нову 
збірку його поезій на еміг-
рації „Денне світло", по-
вість „Долина 1сси"(1955), 
що дочекалася на еміграції 
рідкісного феномену, кіль-
кох видань, „Король По-
піль та інші вірші" (1962), 
монографію „Людина сс-
ред скорпіонів" (1963), кни-
гу поезій „Зачарований Ґу-
цьо (1964), „Поезії сучас-
них польських поетів", в 
перекладі на англійську мо-
ву (1965), університетський 
підручник „Історія польсь-
кої літератури" (в англійсь-
кій мові) (1972), та поема 
,Де сонце сходить і захо-
дить" (1974) (заголовок якої 
взятий із строфи одного з 
псальмів). Дія тієї поеми, 
так, як і повісти „Долина 
Ісси", відбувається у Литві, 
в зачарованій країні його 
юности та основнім джере-
лі його поетичного надхнен 
ня. 

У тому ж самому році, 
Мілош отримав нагороду 
польського Пен-Клюбу за 
свої переклади на польську 
мову поетів Блейка та Еліо-
та. В 1977 році появилася 
його філософічно-літератур 
ний есей, „Земля Ульро" 
про романтичну традицію у 

польській літературі. Мі-
лош відомий також, як ис-
рекладач Біблії та Псаль-
мів. 

Блискучу характеристику 
творчости Мілоша дав 
Фльоріян Неуважний, до-
цент літератури у Bapuiaa– 
ськім університеті, в своїй 
статті „Чеслав Мілош -
великий відсутній", ПОМІЩЄ-
ній в „Нашім Мистецтві", 
літературному додатку до 
українського тижневика 
„Наше Слово" в Польщі, за 
місяць листопад 1980 рік. 

На його думку, в поезії 
Мілоша „переплітаються 
міт аркадський і катастро-
фічний, мотив віленської 
провінції та інтелектуал ь-
ного космополітизму, тра-
диції Міцкевича і своєрід-
не сприйняття Еліота, вір-
ність традиційним видам 
лірики та постійне ламання 
їх норм". 

У всіх своїх творах Мі-
лош залишається мораліо 
том та голосом совісти на-
шої епохи. Будучи поетом 
багатьох мов. Мілош зали-
шився, проте, польським 
творцем. Тому, без знання 
польської мови, культури 
та історії, важко зрозуміти 
глибинний сенс поезій МІ-
лоша. 

Тс саме можна, до речі, 
сказати і про поезію Шев-
ченка, Лесі Українки, Тичн-
ни та цілої плеяди українсь-
ких поетів. 

Признання Нобелівської 
нагороди Мілошеві було 
великою несподіванкою, не 
тільки для літературного 
світу, але й для нього само-
го та його батьківщини, в 
якій, крім академічного та 
дисидентського середовищ, 
Мілош був, практично, не-
відомий. Але те саме можна 
сказати і про польське смі-
ґраційне середовище, в яко-
му Мілош находив відбор-
ців своєї творчости, тільки в 
колах інтелектуальної елі-
ти. 

У своєму вірші ..'Гак ма 
ло", Мілош закидає собі, 
що час промайнув, а він так 
мало сказав своїм читачам. 
Насправді він сказав дуже 
багато сумісного з ідеалом 
стародавности, красою і 
мудрістю, багато пристрас-
них слів, підпорядкованих 
вселюдській ідеї, а в першій 
мірі людині, її надіям. її 
поривам та падінням її гід-
ности. І саме в цьому велич і 
глибина поетичної творчос-
ти Чеслава Мілоша. 

Совєтський... 
(Продовження зі стор. 2) 
чин". У 1963 році них при-
лучився Кім Филбі. 

Меклін дістав працю 
у совєтському міністерстві, 
затримавши свої англійські 
звичаї, ношу тощо. Був час, 
що його жінка Мслаінда 
покинула його та жила з 
Филбі, коли цей прибув до 
Москви. Одначе, - як пн-
шуть американські часопи-
си, — вона знову повсрну-
лася до Мекліна, а від-
так від'їхала до своєї хворої 
матері, яка має замешкува-
ти в Ню Йорку з дочкою; 
обидва сини Меклінів ма-
ють перебувати в Лондоні. 

НА НОВАЦЬКІЙ КОСТЮМ ІВЦІ 
„ЗАГОСТИВ ДО НАС ЦИРК" 

Ню Йорк. Н.Й.(Т.Т.)- -
В авднторії школи св. Юра, 
в неділю, 13-го березня ц.р., 
відбулася традиційна нова-
цька забава-костюмівка у 
34-ий з черги раз. 

Як завжди, вона була при 
готована дбайливо гуртком 
Пластприяту Пластової 
Станиці в Ню Йорку, який 
очолює Галина Гошовська. 

Вже перед початком про-
грами, а також після неї в ча-
сі забави, імпрезовий комі-
тет піл проводом Л.Івашко 
й Я.Лучсчко гостив учасни-
ків костюмівки смачним 
буфетом, що його пригото-
вили члени гуртка Пласт-
прияту і матері новочат. 
Продавано також льоей на 
ВеЛИКу ЛЬОТСрІЮ, ГОЛОВНИ-
ми виграшами в якій були 
два дереворити - один робо-
ти Якова Гніздовського, 
подарований новацтву од-
ним добродієм, а другий 
роботи Христинн Головчак 
Дебарі, який подарувала 
мнеткиня. Крім цього,в льо-
терії були подарунки К. 
Шонк-Русича, М.Сурмача і 
кредитівкн ,.Самопом і ч" 

Програму костюмівки по-
чала пл. сен. Ольга Кузьмо-
вич, вітаючи від Станичної 
старшини почесних гостей, 
батьків новацтва і пластову 
молодь. Вона підкреслила, 
що ця костюмівка, як і усі 
попередні, була підготова-
на невтомною ..сестричкою 
Стахою", пл. сен. Евста-
хією Гойдиш, яка і є авто-
ром казки „Загостив до нас 
цирк". 

Голова Пластприяту Г. 
Гошовська висловила подя-
ку всім, що свогю працею 
чи пожертвами иричииили-
ся до переведення цієї імпро 
зи. В першу чергу, вона 
подякувала авторці казки 
пл. сен. Е.Гойдиш. а також 
пл. сен. О. Кузьмович - ста-
ничній, ча дружню спіипра-
цю. Потім подякувала всім 
батькам ш виконання стро-
їв і за складення пожертв; 
Ромі Рейніт-За мистецькі 
та дуже ефективні декорації, 
в яких їй допомагала ст. пл 
Оля Стасюк, а у всгановлен-
ні їх-ст. іш. Олег Данилюк, 
Богдан Кузишин, Роман 
Яремчук, Олег Мачай. пл 
розв. Аскольд Хсмич. Окре-
мо вона подякувала Дорі Ге-
нзї ja оформлення всіх тан-

ТпІЛЬНІ КОНІЦКР ГЙГ 
,ЛУМКИ" 1 

„ПРОМЕТЕЯ" 

Ню Йорк. 11.Й. Сії 
ні концерти хорів,,Думки"і 
„Прометея" ;іля вишнуван-
ня світлої пам'яті Івана їл-
дорожного, колишньої о 
ДОВГОЛІ ГНЬОГО ДІ їрИІ CH та 
,,Цумки", „Прометея", Ка 
пелі Бандуристів ім. Тараса 
Шевченка н Діїройті та ін-
шнх хорів, відбудуться: у 
Ню Йорку в суботу. 16-го 
КВІТНЯ Ц.р.. 0 ГОД. 6-ІЙ ПСЧО-
ра в залі Купер Юніон при 
3-ій авеню і 7-ій вулиці, а у 
Філядельфії в неділю, 17-ю 
квітня о год. 4:30 по полудні 
в авднторії Мелроз Лкадс-
мії у Мелроз,Па. Виконав' 
цямн на концертах будуть: 
хор „Думка" піддиригенту-
рою Семена Комірного; 
муз. супровід Тетіяна По-
таиіко; хор „Промсіей" під 
дирнгентурою Михайла 
Длябогн; муз. супропід Ірн-
на Пелех; проф. Василь Лей 
цик слово про бл. п. Івана 
Задорожного; жіночий квін 
тет ..Думки"; муз. керівник 
Михайло Лев; Ірина Пелех 

фортепіянове сольо. Кви 
тки у Ню Йорку можна на-
буватн в українських крам-
ницях АРКА і ЕКО. а у 
Філядельфії при касі вступу 
на залю. Весь дохід з кон-
цертів призначений на було 
ву пам'ятника на могилі 
І.Задорожного на українсь-
кому православному цвнн-
тарі св. Андрія в Бавнд Бру-
ку. 

.'1SU УКРАЇНСЬКЕ БЮРО 
СГ^Ї ПОДОРОЖЕЙ 
v ^ mjm Марійки Гепьбіґ 
S C O p e tRCKУЄІІГ2С 

(201) 371-4004 - 845 Sanford Ave.. Newark, N J . 07106 
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ПРОШУ ГОЛОСИТИСЬ НЕГАЙНО! 

шв, пл. сен. Олександрові 
Масвському за музичний 
супровід, а пл. сен. Тарасові 
Гірнякові за світляні ефекти. 

Вкінці Г. Гошовська скла-
ла подяку українським під-
присметвам Я. Куровнцько-
го, Ю. Бачинського, Р.1ва-
ницькою, 3. Іваннцького, 
„Бродам" Й „АрцГ за їхні 
пожертви. 

Відтак притемнено світла 
і „сестричка Стаха"-пл. 
сен. Е. Гойдиш, розпочала 
казку. Малий Роман (новак 
Марко Брнкович ), шукаю 
чи свого улюбленого загуб-
леного песика Сірка (новак 
Тарас Ференцевич ), іде до 
міста, яке саме відвідує пере. 
їжджий цирк, і бачить цілу 
програму цирку. 1 ось вибі-
гли кльовни в кумедних 
яскравих костюмах ( рій 
братчика Андрія Данилюка), 
з кліток виходять тигри і 
під музику виконують свої 
штуки, навіть скачуть через 
вогнений обруч (рій бр. Map– 
ка Ґлюта). Потім паяцики 
(рій сестрички Катрусі Лео-
нард) виконують свій акро-
батичний танок. А там вий-
шли ведмсді—–,,вуйки" з 
Карпат у гуцульських кип-
тарях і капелюхах (рій бр. 
Ореста Галіва). 

За ними виступили дівчат-
ка з коліщатами" це наймо-
лодші з усіх циркових артис-
тів (рій сестр. Лесі Пясець-
кої). Вийшли маріонетки, 
вміло крутячи і підкидаючи 
своїми паличками в такт 
бадьорого маршу ( рій 
сестр. Оленки Иідіорець-
кої). Раптом музика затих-
ла і тільки під звуки бубна 
циркові силачі підносили тя-
гарі (рій бр. Андрія Дармо-
грая). Опісля настрій npo– 
грами змінився, і іраціозиі 
стрункі балерини J ni;uicce– 
ними голівками, немов поп-
лили через сцену (рій сестр. 
Христі Г'рицин, оформлсн-
ня Дарії ГоЙДИШ. В нирку 
були також иудлики, і їх 
танцем закінчилася циркова 
програми (рій сестр. Рокса-
ни Хсмич ). 
Дефіляда сцена немов в 

калейдоскопі, щасливі арти-
сти цирку, хлопчик Роман, 
песик Сірко і власник цирку 
у широкій пелерині (новак 
Андрій Літепло), а за ними 
всі малі гості-– ягідки, котн-
ки маршували довкола. 
Цей момент традиційної 
костюмівки завжди зворуш-
ливий. Такі гарні, здібні ці 
діти нашої української гро-
мади! Так хотілося б, щоб 
було їх з кожним роком 
більше, а не менше. 

Увага! 

Будова пам'ятника 
св. п. Митрополитові 

В. Липківському 
В суботу, 26-го лютого 

ц.р., в приміщеннях Консис 
торії в Бавнд Бруку відбу-
лося чергове засідання члс-
нів Ділового комітету побу-
довн пам'ятника св.п. мит-
трополитові В. Липкіпсь-
кому. Участь у нарадах взя-
ли: о. прот. С. Біляк,голова 
Консисторії та заступник го 
лови Ділового комітету. 
інж. Є. Кальман секретар; 
інж. О. Шевченко, скарбник; 
інж. П. Матула, голова Мис 
тецької комісії; маестро П. 
Капшученко, скульптор про 
екту пам'ятника; архітект Т. 
Добуш та, на прохання Ді-
лового комітету, власник 
місцевої фірми, яка займа-
сться поставленням пам'ят-
ників на цвинтарі св. Андрія 
при Церкві-Пам'ятнику В. 
Безсонів. Нарадами прова-
днв виконуючий обов'язки 
голови Комітету д-р Ю. 
Криволап. 

Учасники нарад розгля-
нули декілька кошторисів, 
пов'язаних з будовою па-
м'ятника та площі навколо, 
та узгіднили кольор і якість 
граннту, з якого буде виго-
товлений п'сдесталь. 

На основі звіту скарбни-
ка, до дня засідання до каси 
Комітету вплинуло 107,000 
дол. Оперативні видатки 
становлять 25,500дол. У від 
повідь на цьогорічне різд-
вяне поздоровлення посту-
пило приблизно 7,000 дол., 
за шо Комітет складає най-
щирішу подяку жсртводав-
цям. З уваги на переобтяже-
ння іншими обов'язками, а 
також кількістю пожертв, 
скарбник знаходиться в бор 
гу з висиланням квитанцій, 
за що щиро вибачається 
перед жертводавцями. Обі-
цяемо, що ці недотягнеиня 
будуть вирівняні у блнзько-
му майбутньому. 

Перед засіданням члени 
Комітету, д-р Ю. Криволап 
та інж П. Матула, в cynpo– 
воді скульптора П. Kanuiy– 
чеика відвідали Джансон 
інститут, у майстерні якого 
оглянули побільшену до 
нормальної величини фігу-
ру постаті св.п. Митропо-
лита В. Липківського. Сама 
постать є вісім футів (два 
метри і 35 см.) та зображена 
у вигляді палкого проповід-
ника. На гпядача ця постать, 
особливо риси обличчя та 
руки, робить незабутнє вра-
ження. Вилиття фігури з 
бронзи та достава її до 
Ба(шд Бруку мають бути 
закінчені до 30-го серпня 
1983 року. Офіційне відкріь 

Увага! і 
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ С О Ю З 

прийме неї зйно на різні инопиці 
Америки і Канади 

ОБЛАСНИХ ОРГАНІЗАТОРІВ 
Постійна праця Запевнена платня. Соціальне, 

життьове забезпечення. Пенсійний фонд Вакації. 
Досвід продажу життьового забезпечення поба-

жаний. Інших перевишколимо. Скористайте з цієї на-
годи без ніяких зобов'язань. 

ЗГОЛОШУЙТЕСЯ ЛИСТОВНО або ТЕЛЕФОНІЧНО: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION 
Р О Box 17 А - ЗО Montgomery Street 

Jersey City. N J . 07303 
Ten. (201) 451-2200, з Ню Йорку: (212) 227-5250 

Ten.: (201) 246-0549(Office and residence) або (201) 469-6288 

SOUTH BOUND BROOK 
MONUMENT CO. 
Власник Ю. БЕЗСОНІВ 

" Авторизовані репрезентанти, виконавці гранітних робіт 
пам'ятника Тарасові Шевченкові у Вашінгтоні. 

в Приймаємо замовлення й ставимо гранітні й мармурові 
пам'ятники, мавзолеї, статуї, рівнож у бронзі, огорожі й ла-
ви на всіх цвинтарях 

Office and Residence: 
Box 445 A, Cedar Grove Rd., Somerset. NJ. 08873 

(напроти „Українського Села", у віддалі 3-ох хвилин від 
Церкви-Пам'ятника) 

Mailing Address: 
127 Main Street. So. Bound Brook. NJ. 08880 
P.O. Box 316, So. Bound Brook. NJ. 08880 

ття і посвячення пам'ятника 
проектується на другу поло-
вину жовтня 1983 року. Але 
все це буде зале жити від 
наших фінансових слромож-
ностей, в першу чергу. На 
основі загальних обрахун-
ків, для остаточного закін-
чення будови пам'ятника 
ще потрібно приблизно 35 
до 50 тисяч долярів. 

П'сдесталь під фігуру па-
п'ятника буде складатися з 
трьох великих кусків грани-
ту загальної височини 10.5 
футів (три метри і вісім см.). 
Височина цілого пам'ятни-
ка буде виносити 18.5 футів. 
Діловий комітет на своїх 
нарадах ше 23-го жовтня 
ц.р. в резиденції Митропо-
лнта Мстислава вибрав та 
затвердив відповідні цита-
ти з проповідей св.п. Мит-
рополнта В. Липківського, 
які будуть вибиті на грани-
ті п'едесталю. Спереду, на 
середній брилі, буде вибито 
в українській і англійській 
мовах великими літерами: 
Василь Липківський. Мит-
рополиг Київський і всієї 
України. 1921-1927. На вер-
хній брилі: „Тепер вже ми 
маємо свою рідну матір — 
свою Церкву святу українсь 
ку, яка звертається до нас з 
словом Христовим на на-
шій рідній мові". На задньо-
му фоні, на верхній частині 
п'едесталю, будуть вибиті 
відомі слова Митрополита-
мученика: „Ні не померли 
для нас ті наші попередни-
ки, шо свої білі кості за 
краще життя України скла-
ли в високих могилах. їх 
душі, їх вічно живі, рідні 
нам душі, єднаються з на-
ми, иідбадьорують в нас 
силу, підтримують надію, 
накладають на нас певні зав 
лання й обов'язки до нашої 
матері". На ссрсдиій-слова 
від народу „З глибокої по-
иіанн до Митрополита Ва-
силя Липківського і його 
побратимів у боротьбі за 
відродження УАПЦ, україїг 
ці на всіх континентах суші, 
ідвигнули цей пам'ятник 
Р.Б. 1983". 

По боках іГгдесталю бу-
дуть зображенісобори - Св. 
Софії і Микільський. Мис-
тецьке оформлення літер та 
силюстів соборів виконує 
віломий мистець проф П 
Мегик. 

Як буде зазначено рані-
шс, посвячення пам'ятника 
плянусться в другій ПОЛОВИ-
ні жовтня 1983 року. Діло-
вий комітет вірить, шо ук-
раїнська громада гак, як і в 
минулому, шировідгукнеть 
ся своїми пожертвами та 
УМОЖЛИВИТЬ Будівельному 
комітетові осягнути нашу 
спільну ціль. Пожертви, які 
звільнені від федеральних 
податків, просимо надсила-
ти до: Metropolitan Lypkivs– 
kyj Memorial Fund St. An– 
drew's Federal Credit Union 

P.O. Box 375 
So. Bound Brook, NJ. 08880 
- - s a s a a a - ^ – -
^ HELP WANTED 

САМІТНЯ ЖІНКА 
шукає старшу жінку, яка XOTI– 
па б жити разом, маючи окре-
му кімнату або хоча перебувати 
разом на кілька годин вдень 

По ближчі інформації тел 
(201) 433-0135 

Ф Р І ЗЛ Е Ф 

(201) 374-5498 
W1LSHYNSKY and W1LSHYNSKY 

Tax and Financial Consultants, 
income Tax Preparation 
692 Sanford Avenue 
Newark. NJ. 07106 

^ - - - - - Д М И 

^FUNERAL І)ІКЕ(ТОК.ЧФ 

Richard H. Bumadz 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

McNERNEY BURNADZ 
FUNERAL HOME. 

371 Lake view Avenue 
CL1FTON, NJ. 

Phone: (201) 772 -1880 
R.H. Bumadz - J J McHemey 

Funeral Directors 
Chapels available throughout 

the Metropolitan Area. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 
NEW YORK і ОКОЛИЦАХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

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

(212) 6742568 


