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В Торонто відбудеться Сесія 
секретаріяту СКВУ 

Торонто. Онт. (СКВУ). 
ХУІ Пленарна СесіяСек-

ретаріяту СКВУ. ЗГІДНО з 
постановою ширшого засі-
лання Президії Секрстарія-
ту СКВУ з 12-го березня 
ц.р. вНю Йорку. відбудеть-
ся в суботу. 23-го квітня 
п.р., в Торонто в прнмішен-
нях готелю Ленкшор Інн.. 
при Ленкшор булв. Наради 
розпічнуться в ГОЛИНІ 9-ій 
вранці. 

Кошти приїзду учасників 
на Пленарну Сесію покри-
вають ті учасники чи opia– 
нізації , які їх висилають. 
Всі учасники вила чують пе-
рел Сесією одноразово ре-
єстраційне в сумі ЗО лол. 

Участь у Пленарній Сесії 
можуть брати представни-
кн тих установ чи організа-

цій. що вирівняли свої ЧЛЄН-
ські вкладки до СКВУ за 
І983 рік. 

Делегатам на Пленарну 
Сесію, які потребуватимуть 
на час Сесії приміщення в 
готелі, канцелярія СКВУ 
замовить приміщення. як-
що вони повідомлять кан-
целярію до 10-го квітня ц.р. 
Ціни кімнат: кімната для 
одної особи 35 дол., для 
двох 40 дол.. включно із 
сніданням. 

ІУ СКВУ відбудеться, як 
вже було повідомлено рані-
ше. в днях від 1-го до 4-го 
грудня 1983 року в готелі 
Гарбор Кесл Плтон. адрс-
са: Harbour Castle Hilton, 1 
Harbour Square. Toronto. 
Ont.. tel.: (416)869-1600. 

В'єтнамці нищать 
населення Камбоджі 

Помер св. п. Дмитро Микитюк 
Вінніпег. Мав. 

ннцю. 8-го березня 1983 
року, помер ту т св. и. Дмит-
ро Микитюк, відомий ВИДВ' 
вець і публіцист. 

Покійний народився на 
Коломийщині 10-го серпня 
1899 року. У 1914-18 роках 
служив в рядах Українсь-
ких Січових Стрільців, а від 
1918 до 1920 року вУкра-
їнській Галицькій Армії. До 
Канали приїхав в 1930 ропі і 
замешкав у Вінніпегу. Захо-
дамн св. п, Д. Микигюка 
вийшла збірка цінних маге-
ріялів ..Українська Галиць-
ка Армія. 4 томи, 1958-68 
роки, й цілий ряд інших 
видань. Покійний був шед-
рим жертводавцем на Схіл-

?ЛГГ ньоевропейський дослідчий 
інститут ім. Липинського^ 
катедру українських студій 
в Гарварді; енциклопедію 
українознавства. Фундацію 
Т. Шевченка, НТШ, Патрі-
ярший фонд й інші. 

Св. п. Д. Микитюк був 
постійним кореспондентом 
щоденника ..Свобода", зок-
рема слідкував за життям, 
діяльністю і відходом у 
вічність славних усусусів та 
вояків інших українських 
формацій з часів Першої 
світової війни. 

Похоронено св. п. Д.Ми-
китюка у понеділок, 11-го 
квітня, з української като-
лицької катедри свв. Воло-
лимира і Ольги у Вінніпегу. 

Бангкок. Таїлянд. Згід-
ИО з повідомленнями кам-
боджійськнх втікачів, які 
були самі свідками і жерт-
вамн варварського нападу, 
в'єтнамські вояки загнали 
камбоджійських цивільних 
осіб у бункери і закидали їх 
там ручними фанатами. 

Ці повідомлення були 
зробленіл в інтерв'ю 13-ох 
камбоджійців у лікарні Чер-
воного Хреста недалеко 
прикордонного міста Таї-
лянду Кап Шоен і були пер-
шим доказом обвинувачень 
в'єтнамських військ кам-
боджійським повстанським 
лідером у тому, що в'стнам-
ські війська навмисно напа-
дають на цивільних осіб під 
час переслідування повстан-
ськнх сил поблизу таїлянд-
ського кордону з Камбод-
жісю. 

Втікачі заявили, що в'ст-
намці на протязі трьох днів 
тероризували цивільне на-
селення в районі О Смаш, 

військового табору по ка.м-
боджійській стороні кордо-
ну, з 3-го по 6-те квітня, днів 
найзавзятіших боїв за вій-
ськові бази повстанців. 

Втікачі не подали кількос 
ті вбитих, але лідер пов-
станців заявив минулого 
тижня, що „декілька со-
тень" були вбиті. Шість 
осіб, які давали інтерв'ю, 
самі були жертвами гранат-
ного нападу в'єтнамців, ін-
ші були учасниками рятів-
них заходів у декількох за-
валених бункерах. П'ять 
поранених цивільних кам-
боджійців, дві жінки і трос 
дітей, заявили в інтерв'ю, 
що вони були поранені під 
час одного гранатного на-
паду на бункер. Один трит 
річний хлопчик мав перев'я-
зане око і більшість тіла. 
Дитина не могла говорити, 
а тому інші поранені пояс-
нили, що хлопчик втратив 
око і мав кілька інших ран у 
наслідок вибуху гранати. 

„ДЕНЬ АФГАНІСТАНУ" В ЗСА 
ВИКЛИКАВ ЗЛІСТЬ В МОСКВІ 

Москва. — Московська 
газета „Правда", орган КП-
СС, у своєму виданні з 23-го 
березня ц.р., надрукувала 
інформацію совєтського 
пресового агентства ТАСС 
під таким промовистим і 
притаманним совєтській 
пресі заголовком: „Банди-
ти і їхні покровителі". В 
інформації говориться про 
те, що Адміністрація прези-
дента Роналда Регена „зно-

НТШ І УНСОЮЗ СТВЕДЖУЮТЬ СПІЛЬНІСТЬ 
, - - ПРАЦІ ДЛЯ НАУКИ 

Після розмов в Головній Канцелярії УНСоюзу. 
Джерзі Ситі. Н.Дж. В 

середу. 30-го березня ц.р.. 
делегація віл Наукового 
Товариства ім. Шевченка в 
Америці відвідала Головну 
Канцелярію Українського 
Народного Союзу, щоб по-
інформувати про біжучу 
працю цієї наукової устано-
ви та відзначування у цьому 
році 1 10-річчя існування 
НТШ, сполучене з посвячен 
ням нового Дому НТШ в 
Ню Йорку. 

Делегацію НТША стано-
вили його голова д-р Ярос-
лав Падох і члени керівних 
органів та Ювілейного ко-
мітету: д-р Степан Ворох, 
ред. Антін Драган ,д-р Во-
лодимир Калинович, ред. 
Іван Кедрин, ред. Ольга 
Кузьмович і д-р Роман Осін. 
чук. Від Екзекутиви УНС 
приявними були головний 
предсідник д-р Іван Флис. 
головний секретар Володи-
мир Сохан, головний касир 
Уляна Дячук і головний 
організатор Степан Гавиш. 
Приявними були також го-
ловний редактор „Свобо-
ди" Зенон Снилик і редак^ 
тор англомовного „Україн-
ського Тижневика" Рома 
Гадзевич. 

"Д-р Я. Падох заявив, що 
делегація НТША прийшла 
запросити головного пред-
сідника УНСоюзу до По-
чесного комітету ЮВІЛЄЙ-
них святкувань та запропо-
нувати, щоб ця найстарша і 
довгий час одинока україн-
ська установа могла надалі 

тісно співпрацювати з най-
білмною українською брат-
ською установою. Німці за 
Гітлера і большевики за 
Сталіна зліквідували були 
НТШ у Львові, але україн-
ські науковці, які масово 
виїхали на Захід відновили 
ту установу у Німеччині під 
головуванням, за чергою, 
професорів І. Раковського, 
З.Кузелі і В. Кубійовича. 
Проф. М. Чубатий заснував 
НТШ на американському 
грунті. В минулому році 
відзначувано 35-річчя існу-
вання НТШ в Америці, в 
цьому році відзначується 
110-річчя НТШ. Ювілейні 
святкування намічені на дні 
4-6-го листопада ц.р., при 
чому у тому часі відбудеть-
ся пленарна сесія з іншими 
існуючими у вільному світі 
українськими науковими 
установами, посвячення но-
вопридбаного будинку у 
дуже доброму пункті укра-
їнської дільниці Ню Йорку і 
бенкет. Д-р Я. Падох наз-
вав УНСоюз, „великою ус-
тановою на гроші" Й НТШ 
„великою установою на кни 
жки", але ствердив, що ці 
обидві установи в минуло-
му тісно співпрацювали для 
збагачування української 
науки, найпершої складової 
частини культури. Існував 
найтісніший зв'язок між 
НТШ і Культурною комісі-
єю УНСоюзу. УНСоюз фі-
нансував двотомову англо-
мовну Енциклопедію украї-
нознавства, підготовану 

-ІТШ, видав вичерпану вже 
однотомову „Історію Ук-
раїни-Руси" М. Грушевсь-
кого англійською мовою, 
видав цілу низку інших вар-
тісних книжок. Головна ді-
яльність НТШ зосередже-
на також у видавничому 
секторі. З найважливішої 
серії видань НТШ віддано 
до друку вже 203-ій і 204-иЙ 
томи „Записок НТШ". Як 
наявний доказ своєї видав-
ничої праці - д-р Падох 
передав д-рові І. Флисові 
шість останніх творів, вида-
них НТШ у люксусовому 
оформленні. Голова НТШ 
підкреслив, що ці видання 
дефіцитові, бо друковані 
тільки українською мовою 
для українського читача — 
свідомо, щоб плекати укра-
їнську мову в науковому 
світі тоді, коли в Україні 
майже всі наукові журнали 
перейшли вже на російську 
мову,та що всі інші україн-
ські наукові установи у віль-
ному світі друкують свої 
видання чужими мовами -
англійською на амсрикан-
ському континенті, німе-
цькою у Німеччині. НТШ 
плянус видавати україно-
знавчий журнал. Д-р Падох 
попросив Екзекутиву У HCo– 
юзу і приявного головного 
редактора „Свободи" дати 
для НТШ одну сторінку 
„Свободи" вже у квітні ц.р. 
та одну сторінку у жовтні. 
Тепер друкується в друкар-

(Продоеження на ст. S) 

ву виступила як головний 
організатор неоголошеної 
війни проти демократично-
го Афганістану". Причнна-
ми до такої інформації була 
масова маніфестація антн-
комуністичних афганців бі-
ля Білого Дому у Вашінгто-
ні в дні 21-го березня; про-
голошення Президентом з 
цієї нагоди „Дня Афганіс-
тану" в ЗСА і привітання Р. 
Регена для афганського на-
роду з нагоди цієї маніфес-
тації. 

„Правда" пише, що Пре-
зидент ЗСА „підкреслював 
у своєму привітанні, що 
його Адміністрація готова 
значно поширити допомогу 
афганським повстанцям, з 
метою в зародку здушити 
афганську революцію". Що 
мав на увазі президент Р. 
Реген свідчать, мовляв, ін-
формації в американській 
пресі після його привіталь-
ного виступу, у ЯКИХ „ГОВО-
риться про поширення аме-
риканської допомоги теро-
рнстичним бандам у два 
або три рази". 

„До цього признався, — 
пише далі „Правда", — зас-
тупник державного секрета-
ря Е. Ейбрамс, який був 
більше відкритим. Торкаю-
чись бандистьих акцій аф-
ганських басмачів, які сі-
ють смерть на афганській 
землі, він (Ейбрамс) відкри-
то заявив, що 'їхня боротьба 
є рівночасно нашою бороть 
бою'. Такого роду заяви, -
каже „Правда", - свідчать 
про ведену Вашінгтоном 
психологічну війну і охоту 
дальше підтримувати анти-
афганськнх терористів". 

Агентство ТАСС покли-
кається також на індійську 
газету друковану англійсь-
кою мовою, ,,Фрі Пресе 
Джорнал", яка писала, що 
З'єднані Стейти Америки 
хочуть „перетворити Афга-
ністан на полігон для вип-
робування хемічної зброї, 
бо ЗСА не тільки доставля-
ють хемічну зброю для бас-
мачів, але американські інст 
рухтори вишколюють їх в 
Пакістані, як цією зброєю 
орудувати." 

Згідно з інформаціями 
англійської преси, якої 
,,Правда" не називає по 
імені, ЗСА витрачають на 
допомогу повстанцям в Аф-
ганістані понад один біль-
йон долярів річно. ТАСС 
робить ще й інші закиди 
Вашінгтонові, який у спілці 
з Пакістаном „перекидає до 
Афганістану свої регулярні 
військові відділи для боро-
тьби з військовими частина-
ми Демократичної Респуб-
ліки Афганістану". Очевид-
но, ані ТАСС, ані „Прав-
да" ні словечком не згаду-
ють про присутність в Аф-
ганістані совєтської pery– 
лярної армії в числі понад 
100,000 осіб, і допоміжних 
частин КГБ, які прибули, як 
пише американська преса, 
вже в цьому році до тієї 
країни, а також про хс.міч-
ну зброю, якою совєти 
користуються не тільки в 
Афганістані, але також в 
інших країнах Азії. 

АРЕШТУВАЛИ СЕРҐЕЯ 
ХОДОРОВИЧА 

Москва. - Як подає arcn– 
тство Ассошієйтед Пресе, 
агенти КГБ арештували в 
Москві Сергея Ходоровича, 
що завідував фондом допо-
моги для дисидентів. вста-
новленим Алсксандром 
Солженіцнним. 

Агенти КҐБ арештували 
С.Ходоровича в його мсш-
канні у Москві в четвер, 7-го 
квітня, ц.р.. після ДОКЛЗДНО-
го обшуку різних паперів і 
зібраних матеріялів. 

С. Ходорович був вже 
ув'язнений на десять днів в 

травні минулого року, після 
ТОГО. ЯК він не ХОТІВ СПІВ-
працюватн з міліцією в часі 
обшуку його мешкання. 

С. Ходорович. якому 41 
рік. перебрав опіку над фон-
дом допомоги дисидентам 
в 1977 році, після тою. як 
інших опікунів фонду виа-
рештували або виселити І 
СССР. Фонд складається н 
першу чергу із датків А.Сол 
женіцина з його великих 
прибутків після вилущення 
в 1974 році на Заході СПОМН-
нів „Архіпелаг ҐУЛаг. 

В Польщі відзначують 40-річчя 
жидівського повстання 

Варшава, Польща. — 
Примас Католицької Церк-
ви Польщі Юзеф Ґлсмп 
офіційно відправив Службу 
Божу в неділю, 10-го квітня, 
в честь і шану жидівських 
героїв-борців варшавсько-
го повстання в жидівському 
гетто. 

Служба Божа була одним 
із багатьох заходів, які від-
будуться цього і наступного 
тижня для відзначення 40-ої 
річниці опору нацистам, які 
жорстоко розправилися з 
повстанцями, вивізши їх 
на загладу до концтабору 
смерти в Треблінці. 

Декілька сотень предстаа 
ників міжнародних жидів-
ських організацій мають 
приїхати до Польщі і взяти 
участь в урочистостях, ор-
ганізованих також польсь-
ким військовим урядом. Ці 
урочисті церемонії включа-
тимуть покладення вінків, 
відкриття музейних виста-
вок, показ фільмів та від-
криття відбудованих сина-
гог, які ще досі не мають 
рабінів. Жидівське населен-
ня Польщі перед війною 
становило 3,5 мільйона, 
тепер нараховує приблизно 
12,000. 

Сдиний переживший учас 
ник повстання, який живе н 
Польщі. Марск Едсльман, 
заступник командира пов-
стання, закликав до бойко-
ту урядових церемоній. за-
являючи, що присутність на 
них означатиме „акт циніз-
му і зневаги" з огляду на 
військовий стан і псресліду-
вання руху профспілки ..Со-
лідарність". 

Підпільні листівки заклн-
кають до проведення окре-
мих церемоній вшанування 
жертв повстання, щоб пока-
зати, що „ми не дозволимо, 
щоб нас обікрали з історич-
них річниць". 

На минулій Службі Бо-
жій в церкві св. Августнна. 
яка стоїть на території ко-
лишнього гетто, кардинал 
Ґлємп назвав повстання 
„одним з великих діл людсь 
ких трагедій". 

Кардинал підкреслив ,,вс 
лику відданість і жертви 
Церкви в допомозі жидам 
під час нацистської окупа-
ціГ. заявляючи, що жіночі 
манастирі переховали бага-
то сиріт і що понад 20 свя-
щеників були замучені за це 
нацистами. 

В Америці 
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КОРОЛЬ ГУССЕЙН^ЧЕРПАВ 
ВСІ МОЖЛИВІ ЗАХОДИ 

Амман. Йорданія. Ко-
роль Йорданії Гуссейн вва-
жає. т о він вичерпав усі 
дипломатичні можливості 
своєї країни в пошуках ми-
ру на Близькому Сході і що 
з ПОГЛЯДУ Йорданії всі enpo– 
би добитися порозуміння 
зайшли в сліпий кут. 

Цю вістку подало джерс-
ло, яке не побажало назвати 
себе. 

З точки Юру Йорданії 
невдача в переговорах Йор-
данії з Палестинською Виз-
вольною Організацією дій-
тн до порозуміння відносно 
спільної стратегії, яка дала 
б їм можливість взяти 
участь в запропонованих 
ЗСА переговорах про мир 
на Близькому Сході. ко-
роль вважає, що Йорданія 
не може нічого більше зро-
бнтн. щоб вплинути на при-
спішення вирішення цієї 
проблеми. 

Погляди короля сильно 
розходяться з тими надія-
мн. які висловив у неділю, 
10-го квітня, президент Ро-
налд Реген. коли він заявив, 
що король все таки зможе 
приєднатися до псрегово-
рів. 

Не виключена можли-

вість. що король Гуссейн 
приєднається до персгово-
рів пізніше, але тепер Йор-
данія вичерпала всі свої 
можливості та зробила все. 
що могла зробити. Тепер 
король вважає, що карти 
повністю в руках америкаН' 
ці в і ПВО. Поки вони не 
змінять своїх підходів і не 
домовляться між собою, то 
немає серйозних надій на 
полагодження справ на Бли 
зькому Сході. 

Король Гуссейн вважає, 
що зміна постави ЗСА від-
носиться до впливу Bainiin– 
тону на Ізраїль припинити 
розбудову ізраїльських по-
селень на західньому березі 
ріки Йордан і виведення 
ізраїльських військ з Лива-
ну. 

Крім того короля насто-
рожус небажання Вашінгто 
ну мати справу бсзпоссред-
ньо з ПВО і стриманість 
ПВО до компромісів від-
носно американських про-
позицій. Існують познаки, 
що поки не буде поступу в 
цих важливих питаннях. низ 
йо фданія залишиться осто-
роиь дальших переговорів 
про всі проблеми Близько-
го Сходу. 

У світі 

ВИБРАНИЙ ГОЛОВОЮ міської шкільної ради Роберт 
Ф. Вагнер, мол., заповідає, що шкільництво Ню Йорку 
отримає в наступному році 150 мільйонів більше, як 
сподівалися. Ті гроші допоможуть заангажувати 2,100 
учителів. 

БІЛЬШІСТЬ АМЕРИКАНСЬКИХ громадян є готові 
платити вищі податки, щоб мати кращі школи. Опит, 
переведений „Ню Йорк Таймсом" показує, що бажають 
кращих програм навчання у точних науках, зокрема в 
математиці. 

ЩОДЕННИК „USA TODAY", що почав виходити у 
місяці вересні 1982 року, має вже сьогодні тираж 800,000 і 
став шостим щодо почитности щоденником на терсні ЗСА. 
Це доказує, що добре поставлений щоденник може і 
сьогодні витримати конкуренцію з телевізією та радіо. 

ВЖЕ ШОСТУ „НЕДІЛЬНИЦЮ" в Ню Йорку та околиці 
паде дощ, а в неділю 10-го квітня він побив дотеперішні 
рекорди, виливаючи на Ню Йорк і північне Ню Джерзі 
майже чотири інчі води. Багато доріг, тунелів та інших 
публічних місць залляла вода і проїзд був неможливий. 
Сподіються^ що ці дощі вкінці усунуть небезпеку посухи в 
стейті Ню Йорку. 

ОДИН З ВІДОМИХ ДЕМОКРАТИЧНИХ членів Палати 
Репрезентантів Филип Бартон помер несподівано на 56 
році життя, перебуваючи в готелі у Сан Франсіско. Він був 
членом Палати Репрезентантів від 1964 року і вславився 
своєю активністю у кампанії проти війни у В'єтнамі і 
Комітету протиамериканських активностей. 

В ТИЖДЕНЬ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК закінчився страйк 
залізниць в Ню Джерзі,стверджують, що досі немає такої 
кількости пасажирів, як була перед страйком. Це показує, 
що багато колишніх пасажирів знайшли інші, догідніші 
середники транспорту. 

ШИРОКОВІДОМИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ коментар на 
публічній телевізійній станції п.н. „МекНіл-Лерер Ріпорт" 
отримав нового продюсера в особі президента телевізій-
ної станції Ен-Бі-Сі Лестера М. Кристаля. Цс викликало 
живий відгук, тому що програма дуже популярна, мас 
багато глядачів і не потребує ніякої зміни. 

ПОВІНЬ У СТЕЙТІ Луїзіяна, викликана надмірними 
дощами минулого тижня, змусила знову 3,5f30 людей до 
втечі зі своїх домів,коли вода підійшла до висоти 15 стіп. 
Минулого тижня, коли дощова буря в Луїзіяні була 
найсильніша, треба було евакувати 27,000 людей, які вже 
тепер повернулися до своїх домів. 

ПОНАД 40 ЦЕРКОВ на терені ЗСА дає притулок нелс-
гальним емігрантам з Центральної Америки, які в 
інакшому випадку були б виселені із ЗСА. Церковні 
провідники уважають, що це є їх християнським обов'яз-
ком дати приміщення таким емігрантам і допомогти їм 
встановити своє життя. На підставі Акту про втікачів з 
1980 року, такі втікачі, щоб перебувати легально в ЗСА 
мусять доказати, що вони були б політично переслідувані у 
своїй батьківщині. 

ДИПЛОМАТИЧНІ КОЛА повідомляють з Мехіко Ситі, 
що заплянована зустріч представників латиноамерикан-
ських країн для обговорення небезпеки поширення 
конфлікту в Центральній Америці була відкладена на 
невнзначеннй час. Замість конференції, чотири уряди країн 
ланого району виступлять з новою ініціятивою. Зустріч, 
яка мала відбутися в Домініканській Республіці ще цього 
місяця, мала включати представників п'ятьох центрально-
амернканських країн - Коста Ріку, Гондурас, Ель 
Сальв адор. Ґватсмалю і Нікарагуа, а також спостеріга-
чіь з Панами, Мехіко, Венезуслі. Кслкі,ибїї та Домінікан-
ської Республіки. Латиноамериканські країни планували 
виключити з переговорів ЗСА. Адміністрація президента 
Роналла Регена не заперечувала таких плянів. Державний 
департамент заявив, що переговори між країнами Цент-
ральної Америки ..дають найкращу можливість вирішен-
ня проблем цього району". 

ПОЛІТИЧНІ ЛІДЕРИ канадської провінції Квебек, які 
часто мріють про незалежність і діють як суверенний 
національний уряд, здобули перемогу у своїй „міні 
дипломатіГ' Перемога виявилася в тому, що до Квебеку 
прибули два представники франкомовної Валлонії в 
Бельгії, щоб зайняти постійні представництва установи 
відродженої Валлонії в сепаратистському Квебеку. Конс-
гнтуція Бельгії з 1980 року дає право двом етнічним 
і ромадам цієї країни, північній флямандській більшості та 
південній франкомовній меншості у Валлонії, проводити 
свою власну міжнародну, культурну і торговельну 
політику. Згідно з канадськими законами всі провінції 
Канали мають подібні права, але Квебек підкреслює їх 
більше, ніж інші провінції. Провінція Квебек має тепер 18 
міжнародних місій в різних країнах світу. 

ЗАВОРУШЕННЯ НІБИ ПРОТИ безробіття потрясли 
минулого тижня друге по значенню і найбільше місто у 
Бразилії Сао Паульо. У неділю, 10-го квітня,,президент 
Бразилії Жоао Батіста Фігсйредо виступив по радіо і 
телебаченню та засудив безпорядки як намагання ворогів 
політичної пбералізації в країні підірвати демократичні 
заходи уряду. ..Акти терору, які потрясли країною і 
свідком яких ми тільки що були є боротьбою проти 
пронесу лібералізації, яку розпочала Бразилія", —сказав 
президент. ..Хоч я готовий і хочу вислухати скарги, які 
повстають, я не дозволю, щоб вони під жадним претек-
стом були перетворені в акти терору або безпорядків і 
порушення громадського порядку." 

КИТАЙ ОБВИНУВАТИВ В'ЄТНАМ у збільшенні вторг-
нень і провокацій вздовж їх спільного кордону і перестеріг 
Ганой в тому, що він наражає себе на „тяжкі наслідки", 
якщо інциденти будуть продовжуватися. Китай одночасно 
обвинуватив В'єтнам у вбивстві або пораненні 14-ох 
китайців у них прнкорлонних інцидентах в одному лише 
місяці березні. 

ЗАХІДНІ КОРЕСПОНДЕНТИ повідомляють, що 
совгтська розвілка у Франції мала намір дістати секрети 
виробництва нових французьких ракет типу Адес і 
Екзосст, які вживала Аргентина у війні проти Британії за 
Фалькляндські острови. Журнал ,,Нюзвік" за квітень 
повідомляє, що Москва також стреміла винюхати секрети ' 
технології створення французької невтронної бомби. Як 
відомо, минулого тижня Франція видалила 47 совєтських 
шпигунів за намагання дістати чи викрасти секрети 
гахідньої військової і цивільної технології. 

У ПІВНІЧНОСХІДНЬОМУ СТЕЙТІ Індії Ассам далі не 
втихають заворушення місцевих гіядусів проти імігрантів 
з Банглядешу. В середу,6-го квітня, до Ассаму були викли-
кані війська, щоб покласти край безпорядкам і теророві. 
Вже за остані два дні було щонайменше дев'ять осіб 
вбитих, а понад 5,000 залишилися без даху над головою. 
Загальне число вбитих за п'ять тижнів нападів, сутичок з 
поліцією, підпалів доходить до 4,200 осіб, згідно з 
офіційними даними. 

З ВАТИКАНКУ ПбВІДОМИЛИ, що Католицька Церква 
екскомунікувала в'єтнамського архиєпископа за висвячу-
вання єпископів без песької на це згоди. Архиєпископ 
П'єр Мартин Нго Дін^Гук, брат колишнього президента 
Південного В'єтнаму Нго Дін Дієма, був екскомунікова-
ннй разом з шістьма іншими послідовниками еспанського 
авантюриста, який називає себе Папою Григорієм ХУІІ. 
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Тімен в наступі 
Це не вперше, що російські православні 

і агріярхи атакують Америку і її Уряд за нібито 
,:аґресивну політику" та „атомову загрозу для 
світу .Патріярх Алексій під час Другої світової 
війни всеціло підтримував Сталіна не тільки в 
ного політиці відносно нацистської Німеччини, 
tie також відносно агресивних і загарбницьких 

дій Москви. 
Йдучи слідами Алексія .теперішній MOCKOB– 

оький патріярх Пімен, який недавно написав 
гострого листа Папі Іванові Павлові її за його 
підтримку Української Католицької Церкви, 
зиступив з брутальною критикою президента 
?еґена за його промову на 41-й конвенції Крайо-
юго Об'єднання Євангеликів Америки. 

Ця напастлива атака на американського 
Президента появилася, як платне оголошення у 
Ню Йорк Таймсі" 3-го квітня ц. p., і, його також 
ідписав архисвященик Лев Махно, представ-

іик Пімена в Америці. 
Очевидно, президента Реґена не один раз 

же критиковано, як це було в справі його 
уклеарної політики, коли його критикував амери-
анський католицький єпископ. Але ці американсьг 

католицькі владики - це громадяни вільної і 
емократичної Америки. Патріярх Пімен не має 
)го привілею, щоб критикувати голову Америки, 
ш б ільше, що він виходить з політичних 
озицій тоталітарного Совєтського Союзу. 

Якщо патріярх Пімен дійсно руководить-
ся своєю совістю, то його священий обов'язок в 
першу чергу бувчсритикувати совєтський уряд 

і злочинні вчинки відносно так народів підби-
іх Москвою.як і теж мільйонів совєтських 

і оомадян, що живуть у постійному страху перед 
імпресіями КҐБ. 

Попередник Пімена на патріяршому кріслі в 
Москві не висловив ні одного слова, коли його 
окровитель Сталін, знищив мільйони українсь-
ого народу штучним голодом. І не розпачав 
псковський патріярх,коли СССР напав на 
інляндію, ані коли брутально захоплено три 

балтійські країни. Патріярх Алєксєй благословив 
; галіна коли цей заключив „договір ненападу"з 

тлером в 1939 році, що приспішило вибух 
.ругої світової війни. В 1946 році Російська 
равославна Церква була співнищителем Укра-
ської Католицької Церкви в Західній Україні, 
д проводом патріярха Алексєя. 

В часі Корейської війни московський патрі-
ох обвинуватив Америку у веденні „біологічно-
?мічної в ійни" проти північних корейців і 
?рвоних китайців, що було звичайним больше-
шьким наклепом. 

Рівнож московський патріярх не протес-
вав, коли советські війська та НКВД здушили 

ідярське повстання в 1956 році, чи коли вони 
' піду вали дещо ліберал ьніщий комуністич-

wu режим Олександра Дубчека в Чехо-Словач-
JMHJ в 1968 році, 

Світ також не чує протесту московського 
зтріярха проти релігійного переслідування в 
країні, Литві, Латвії, Білорусі, Естонії, Туркес-

і ін і , як теж проти нищення баптистського 
)елігійного руху (ініціятивники) в цілому СССР, 
' пючно з Росією. Уже біля три роки совєтські 
пройні сили кровавлять Афганістан та руками 

І єтнамців убивають населення Камбоджі і 
Іяосу т. зв. „жовтим дощем", але світ не чує 
олосних чи навіть „тихих" протестів Патріярха 
Імена, бо він...мовчить. 

Чому? Річ очевидна, що патріярх Пімен не є 
І : новою незалежної Російської Православної 
і зркви, бо такої Церкви в Росії немає. Він та його 
і атріярхія є всеціло підпорядкована режимові, і 
- ому його голос і його критика президента 

іґена є голосом і критикою нікого іншого як 
і.аме уряду Совєтського Союзу. 

ТЕЛЬ АВІВУ, ІЗРАЇЛЬ, повідомляють, що новобра-
ць ізраїльської армії, який пробив собі дорогу до мечеті 
іросю, вбиваючи арабську сторожу і викликаючи тим 
а бсью заворушення в Єрусалимі у квітні минулого року, 
в засуджений на довічне ув'язнення за вбивство двох 

бабських сторожів і поранення ще 11 осіб. 

НАМАГАННЯ АДМІНІСТРАЦІЇ президента Роналда 
І сгена включити короля Йорданії Гуссейна до перегово-
ів про мир на Близькому Сході дістали в четвер, 7-го 
нітня, підтримку з боку найбільшої американської 
ІДІВСЬКОЇ організащиі, коли вона відкрито розійшлася з 
н лядами прем'єр-міністра Менахема Бегіна відносно 
ійбутнього окупованих Ізраїлем арабських земель на 

іахідньому березі ріки Йордан і змузі Ґази. Амернкансь-
ісо жидівський комітет заявив, що резолюція ОН 242, 

астосована до західнього берега і смуги Ґази повинна 
пнвести до територіяльного компромісу через перегово-

Чому кошти всіх воєн 
постійно продовжуються у 
своїх витратах, хоч на са-
мому ділі, бойові дії припн-
нилися десятки років TO-
му?.. На це питання нахо-
димо доволі вдалу відпо-
відь у „Ветеранському жур-
налі". В ньому командир 
Американського Легіону, 
А. келлер заявляє: — „Всі 
бенефіти для ветеранів — це 
кошти війни, що їх мусить 
на себе перебрати кожна 
нація до цієї пори, аж поки 
після неї залишиться у жи-
вих, хоч би і останній всте-
ран. Це щось таке, - про-
довжус Келлер, — що нага-
дує собою неначебто затяг-
нений борг, який ми винні 
кожному чоловікові і жінці, 
які віддано і з посвятою 
служили кожночасній на-
ціональній загрозі". 

Американські вірогідні 
джерела подають, що ос-
танні шість воєн коштували 
один трильйон долярів, або 
майже стільки само,як повне 
національне заборгування 
ЗСА. Бенефіти, що їх вит-
рачас Адміністрація вете-
ранів займають шесте місце 
за величиною у федераль-
ному бюджеті. Адміністра-
ція ветеранів займає теж за 
чергою друге місце у робо-
чій силі в Уряді і тільки 
єдиний Департамент обо-
рони перевищує 11 кількістю 
своїх найрізнородніших 
співробітників. 

Для пригадки витрати на 

Ярослав Курдидик 

ТРИЛЬЙОНОВІ кошти воєн 
І ЇХ ВЕТЕРАНІВ 

шість воєн, що їх пережила 
Америка, були такі: Грома-
дянська війна - 23,3 біль-
йона на воєнні дії - 73,7 
більйона долярів на вете-
ранські бенефіти. Еспансь-
ко-Американська війна -
4.7 більйона на війну - 27,5 
більйона дол. на бенефіти. 
Перша світова війна - 16-
8,9 більйона дол. на війну -
222,7 більйона дол.,наразі, 
на ветеранські бенефіти. 
Друга світова війна — 1,60-
2,5 більйона дол. на війну -
458 більйона дол. покищо 
на ветеранські бенефіти. 
Корейська війна - 199 біль-
йонів дол. на війну — наразі 
77,5 більйона дол. на бене-
фіти. В'єтнамська війна -
312,1 більйона дол. на вій-
ну - покищо 98,9 більйона 
дол. на бенефіти. 

Чільні мілітарні речники 
розцінюють, що у кінцевих 
підсумках, більшість воєн, 
які вела Америка,коштують 
цю державу більше у видат-
ках на ветеранські бенефіти, 
як на ведення самих актив-
них бойових акцій і дійс-
них баталій. Для прикладу: 
статистика наводить всль-
ми цікавий випадок, з якого 
виходить, що досі ще зали-
шилося 37 вдів з часів Гро-

мадянської війни, хоч вона 
закінчилася тому майже 120 
років. Вияснення: вищезга-
дані вдови були відносно 
дуже молодими, КОЛИ ВИ-
ходнли заміж за старих ві-
ком ветеранів. 

Зі статистики теж вихо-
дить, що ветерани з Першої 
світової війни, починаючи 
від 1965 року, помітно змен-
шуються, але зате плат-
ності для ветеранів з Другої 
світової війни дійшли до 12 
мільйонів і постійно зрос-
тають, отже до такого віку, 
у якому кошти, особливо на 
медичну допомогу і пенсії 
збільшаться. Тому, щокош-
ти на війну у Кореї і В'єтна-
мі у порівнянні з витратами 
на Другу світову війну були 
відносно менші, тому теж і 
передбачається, що бенефі-
ти з того приводу будуть 
далеко вищі від коштів 
ведення самої війни. Бене-
фіти для ветеранів, що в них 
враховується — ветеранські 
пенсії, забезпечення медич-
ного піклування, позички на 
закупівлю домів і допомогу 
у студіях — в останньому 
десятиріччі, з уваги на інф-
ляцію, майже подвоїлися. 

Дуже високі витрати піш-
ли в допомогу на вищу осві-

ту та на фахові вишколю-
вання. Досі ця допомога 
охопила 18,5 мільйона ко-
лишніх військовиків з чого 
ветерани з війни у В'єтнамі 
використали студійну до-
помогу у 67 відсотках, під 
час того, коли ветерани з 
Другої світової війни ВИКО-
ристали її тільки у 48 відсот-
ках. 

Кошти, які постійно зрос-
тають, це велетенські ви-
датки на втримання мережі, 
що піклується здоров'ям 
ветеранів. На цю систему 
складаються: 172 шпиталі, 
226 окремих клінік для до-
помоги ветеранам, 94 доми 
для старших і немічних ве-
теранів і 26 допоміжних 
інституцій. Під сучасну по-
ру в ЗСА є коло ЗО мільйо-
нів колишнього мілітарно-
го персоналу. З того числа 
25 відсотків отримує пенсії і 
медичну опіку. Адмініст-
рація Ветеранів подає, що 
ветеранські бенефіти кош-
тують кожного чоловіка, 
жінку і дитину у ЗСА, 107 
долярів річно, а зі зростом 
інфляції у найближчому де-
сятиріччі готові дійти до 
300-400 долярів. 

Із вищенаведених вісток 
можна зрозуміти, чому мі-
родайні чинники кажуть, 
ЩО Є ДВІ ПОЗИЦІЇ, ЯКІ ПОСТІЙ-
но збільшують державний 
дефіцит, це зріст коштів на 
оборону і ветеранів. Але ці 
дві позиції залишаться нс-
порушні. 

Якщо правильно розуміти 
статтейку ВБМ, - можли-
во, що не всі — провідники 
ЦІЄЇ ГруПИ ВИРІШИЛИ ВИПО-
вісти війну Церкві та Вла-
дикам. 

Важко повірити, щоб усі 
члени цієї групи йшли сліпо 
за своїми провідниками в 
усіх справах. Церква і Вла-
дики високо цінять і iiiaiiy– 
ють членство цієї групи, яке 
відіграє в нашому житті 
важливу ролю, побивасть-
ся за українську справу, 
тісно співпрацює з Церк-
вою. Треба сумніватися у 
тому, що ці члени, серед 
яких є такі, які рискували 
своїм життям в обороні 
Церкви й українського на-
роду, послухають закликів 
СВОЇХ ПРОВІДНИКІВ ВКЛЮЧИ-
тися у війну проти Церкви 
та Владик, проти свящели-
ків, проти організацій під 
опікою Церкви. Шляхетні, 
чесні, віддані вірні нашої 
Церкви не слухатимуть ні-
кого, зокрема відкритих чи 
закаптуреиих комуністів, 
атеїстів та безвірків, які 
намагатимуться підривати 
авторитет нашої Церкви і 
Владик. 

Владики своїм „Звернсн-
ням" бажали зберегти УК-
КА як наше єдине цент-
ральнс представництво, від 
вернути загрозу створсн-
ня нової централі, вплинути 
на громаду, щоб вона дома-
галася єдности дій, якщо не 
думки, в загально-україн-
ських справах. Владики не 
бажали і не бажають втру-
чатися в політичні справи, 
але коли в громаді порушу-
ють засади християнської 
етики і моралі, то тоді во-
ни не тільки мають право, 
але обов'язок напоминати 
заблукані овечки. 

Як може віруюча людина 
і дійсний патріот виступати 
проти Церкви і Владик з 

о. Томя Саюк 
віцеканцлер 
Філадельфійської Архнепархії 

ПРОСТИ ЇМ, ГОСПОДИ, БО ВОНИ НЕ 
ЗНАЮТЬ, ЩО ЧИНЯТЬ... 

11. 

такою люттю, причеплю-
ючи їм всякі непристойні 
епітети? Хіба с такі, що не 
розуміють, що Церква і 
намісники Апостолів Вла-
лики - цс єдина запорука 
нашого майбутнього і збе-
реження української суб-
станції у вільному світі? 

Кожне слово у „Звсрнен-
ні" Владик було побудоване 

.на науці Христа, присгосо-
ване до сучасностн, CHOBHC– 
не болем з приводу розбит-
тя в нашій громаді. Кеп-
куючи з Владик і закидуючн 
їм, що цим ..Зверненням" 
Владики причинилися до 
поглиблення розбиття в на-
шій громаді, тільки дока-
зує, що статтю, підписану 
ВБМ. не писав провидінсць 
і дійсно віруюча людина. 
Хто є проти замирення, 
згоди, співпраці, настроює 
своє членство проти Церкви 
і Владик, той здійснює не 
менше диявольську роботу 
ніж Москва. 

Москва добре знає, що 
без Церкви і її проводу ук-
раїнці будуть нічим. Моск-
ва насміхається з Церкви, 
висуває різні обвииувачен-
ня під адресу Ієрархії; але як 
це можливе, щоб і провід-
ники (деякі?) однієї добре 
зорганізованої політичної 
групи, що об'єднує вірую-
чих і патріотів, робили те 
саме? 

Закидати, що ,,3вернсн-
ня" Владик осуджує свого 
брата і поглиблює розкол в 
нашій громаді, є наглядним 
доказом, що деякі наші про-

відники діють не з любови, 
але з інших причин. Всі ми 
мусимо, якщо бажаємо бу-
тн конструктивними, діяти 
згідно з Божими законами, 
ДІЯТИ 3 ЛЮбоВІ. І ЦЄ ВІДНО-
ситься до всіх: Владик, свя-
щеників, мирян, без огляду 
на те, якими є їхні полі-
тичні переконання. Треба 
завжди мати на увазі, що ми 
є Христовими учнями. А 
Христос, наш Божествен-
ний Учитель, рішуче зая-
вив:,,Нову заповідь даю 
вам, щоб Ви любили один 
одного! Як Я був полюбив 
Вас, так любіте і ви один 
одного! З того пізнають усі, 
що Ви Мої учні, коли любов 
взаємну будете мати!" (Іван 
13, 34-35). 

Намагання цих провід-
ників будуть надаремні, як 
надаремними є намагання 
Москви підважити і зни-
щити авторитет нашої 
Церкви і Владик. Ніяка чсс-
на людина не піде за закли-
ками йти війною проти 
Церкви та Владик. 

Криптонім твердить, що 
„Провидіння" залишило 
УККА. Це очевидна неп-
равда: „Провидіння" по-
кищо далі платить свою 
вкладку до УККА, фінан-
сово підтримує Інформа-
ційне Бюро у Вашінгтоні, 
все ще вважає себе членом 
УККА. „Провидіння" тим-
часово відкликало своїх 
представників з УККА, 
щоб дати змогу головному 
предсідникові о. шамб. Сте-
фанові Чомкові відіграти 
ролю безстороннього ПОСЄ-

редника. 
Але що сталося? Пред-

ставники всіх угрупувань 
погодилися мати зустрічі з 
о. шамб. Стефаном Чом-
ком, за виїмком одного, 
який мас під своєю контро-
лею УККА. Провідники 
цієї групи тепер кричать, що 
посередницька місія о. 
шамб. Стефана Чомкапро-
валилася, але не кажуть, що 
причиною дотеперішнього 
неуспіху є саме вони, бо, 
хоч знають, що о. шамб. 
Стефан Чомко діє в імені 
наших Владик, відмови-
лись з ним відбути зустріч. 
В тому, може, немає нічого 
дивного, бо ці провідники 
поділили нашу громаду на 
янголів і дияволів, і, як 
виходить, зарахували прсд-
ставника Владик, а може і 
самих Владик, до дияволів. 

Отже, хто насправді ви-
нен? Опозиція, до створен-
ня якої фактично причини-
лися деякі „революційні" 
провідники цієї групи своєю 
тактикою, чи ті, які не бажа-
ють розмовляти з братом 
українцем, закидуючи йому 
різні „гріхи"? Коли в нашій 
громаді є такі, які є проти 
єдности, співпраці і любови 
брат до брата, то в цьому 
треба добачувати руку во-
рога. А квиління, що„нас 
поборює Москва, отже, хто 
проти нас - той співдіє з 
Москвою", є не тільки пус-
тим суперпатріотичним rac– 
лом, але й доказом, що 
деякі наші провідники, вий-
шовши з фальшивих зало-
жень, доходять до фальши-
вих висновків. 

Як може „Провидіння" в 
такій ситуації повернути 
своїх представників до УК-
КА? УККА досі не відповів 
на „Звернення" Владик. 

(Продовження буде) 

Ол. Зозуля 

Ой ви, хлопці, рибо ловці... 
Досліди доводять, що 

наші предки дуже любили 
рибу (і ковбаси теж), тому 
так рясніють прізвища: Ри-
балка. Рибак, Карась, Щу-
пак, Пічкур, В'юн. Усе це 
були аматори-рибалки. І не 
дивнина, бож у ставках, 
річках, озерах риби було 
тьма-тьмуща. Тепер лиши-
лися тільки одні прізвища, а 
риби чорт-ма!... І ніхто вже 
не співає „Ой, ви, хлопці, 
риболовці, затягайте нево-
да". -

Щоправда, річки є, і на-
віть „рукотворні" моря пбя-
вилнсь, у яких водиться 
сяка-така риба. Але;.. Але 
де ж затягти той невід, коли 
на київському ^,морі ство-
рено аж шість рибколгоспів 
(рибальські колективні roc– 
подарства), куди рабалкам-
аматорам вступ забороне-
но. їм відведено місце ри-
боловлі за 30 кілометрів від 
Києва в найгіршому місці, 
де лише одні жаби квака-
ють. Зона для аматорів-
рибалок визначена позна-
ками Укррибводу. Якщо 
переступиш за межу -
штраф 10 карбованців. 

Господарем риби є мініс-
терство рибної промисло-
вости СССР, а господарем 
води - Укррибвод. Йому і 
наказано охороняти рибу 
від аматорів. Від цього іс-
нує 500 рибінспекторів ли-
ше на відтинку Київської 
области. До кожного інс-
пектора доведено грошо-
вий плян штрафів. 1 тому, 
що 50 відсотків штрафних 
сум іде на користь інспек-
торів, - пляни перевикону-
ють. Штрафи ростуть, як 
бур'яни на колгоспних по-
лях. 

І все таки аматори-рибал-
ки на це не зважають. Брак 
м'яса збільшив попит на 
рибу, і ціна нівроку - три 
карбованці за кілограм.-Ось 

чому аматори ловлять ри-
Оу, а інспектори ловлять 
рибу. Вигода взаємна, але Й 
небезпечна. 

Якось на світанку інспек-
торн Сергій Горлович і 
Юрій Конєв виїхали чов-
ном на ловлю аматорів. 
Під'їхали до заплаву, де два 
рибалки розмахували вуд-
ками. 

- Ми рибінспектори! Ви 
ловите рибу в заборанено-
му місці. Прошу докумен-
ти! 

- Дуже приємно, але ми 
ловимо не рибу, а раки. 1 
підняв за клешню вусатого. 

Інспектори розгубились. 
У їхніх посвідках говори-
лось про охорону риби, а 
про раки нема й згадки, 
посперечались і подались 
на звуки пострілів. 

Здаля було видно, що в 
очереті стоїть човен, а з 
нього два аматори з дроби-
виків (рушниць) смалять по 
плесі. 

- Ми рибінспектори, -
грізно мовив Горлович, -
ви по-варвзрському нищите 
рибу. Ващі документи! 

- Ми, товариші, не рибу 
полюємо, а бобрів. Так що 
будьте здорові і - не каш-
ляйте! 

- Але ж ми з Укрводу... 
- Ну й що?! 
Саме в цей момент донес-

лись вибухи. На закруті 
біля села Глібовки хтось 
глушив рибу. Горлович на-
тиснув на газ і моторка 
(моторовий човен) зникла в 
тумані. Зразу ж за закрутом 
побачили, як три силюети 
підсаками підбирають прп-
глушену рибу. Це були 
справжні браконьєри. 

З розгону моторка влсті-
ла в зону небезпеки: кілька 
вибухів перевернули мо-
торку. Кансв заревів, як 

(Закінеення на crop. Ь) . 

Виставка, яка заслуговує на увагу 
У неділю 17-го квітня ц. 

p., в галерії ОМУА, 136 
Друга авеню, Ню Йорк, о 
год. 1 -ій, відкривається вис-
тавка мистецької творчости 
Ірени , Петренко-Федишин. 
Триватиме вона два тижні, 
цебто до 30-го квітня. В Ню 
Иорку, для української rpo– 
мади, це вже її друга вистав-
ка. Перша відбулася в Ук-
раїнському Інституті, в 1976 
році. 

З ЯКИМИ НОВИМИ ДОСЯГ-
неннями виступає Ірена 
Петренко-Федишин цим ра-
зом? Щоб відповісти на це 
питання треба пригадати, 
хоч в дуже загальних рисах, 
її дебют в Українському 1н-
ституті. Тоді, вона показала 
роботи з . різних. періодів, 
різною тематикою і різною 
технікою. У виставці відчу-
валась відсутність цент-
ральної метафори. Ця те-
матична і технічна'розплив-
частість була, наскільки 
нам відомо, зумовлена ба-
жаням мистця підсумувати 
довший період своєї твор-
чости. Як мистецький деб-
ют, таке поєдмання, як пра-
вило рідко осягає належний 
ефект. Його осягнення 
залишається індивідуаль-
ний малюнок, а не Його 
цілість. Таким він зберігся у 

нашій пам'яті. 
Цим разом, всі виставле-

ні експонати - продукт 
останньої творчої наснаги 
митця. Уже хоч би цей факт 
забезпечує цій виставці і 
естетичну,співзвучність і 
семантичну єдність. У внс-
тавці запляновано показати 
50 олій, тематично обмеже-
них до краєвидів, квітів, 
рослин, натюр-мортів та 
декілька портретів. Усі во-
ни передані навмисно немі-
метичним рисунком, насн-
ченою гамою кольорів, та 
зумисно нарушеною nepc– 
пективою. Кінцевий ефект 
цих засобів - гостре від-
чуття предметної сутности. 

Ірена Петренко Федишин 
- мистець творчих ,cwp– 
призів. Six стверджують ці 
найновіші її твори, вона 
непередбачлива у своїх мис-
тецьких пошуках, але тим 
власне вона і цікава. Не всі 
із них доведені до макси-
мальної досконалості!, зате 
всі Вони вказують на глибо-
ку ліричність, інтуїцію, а 
понад усе оригінальність їх 
автора. Вони своєрідні і в 
деталях і в спільному син-
таксі. їх, поза всяким сум-
нівом, варта побачити. 

ІМФ 

Орп 

УКРАЇНА 
- ШВАЙЦАРСЬКИМИ ОЧИМА 

її. 

...Львів — головне місто львівської области, відзначе-
ної орденом Леніна, величиною в половину Швейцарії, але 
мешканців у ній лиш 650,000. З колишнього торговельного 
вузла й пізнішого гарнізонного, адміністративного й 
культурного центру, Львів розвинувся у совєтський час, 
після Другої світової війни, у великий центр промисло-
вости, з якої дві п'яті машинобудівельна і по одній 
п'ятій текстильна, хемічна й харчова промисловість. 
Чимраз більша його роля в доставах нафти і земного газу, 
а великий сибірський газопровід буде проходити в 
майбутньому недалеко цього міста. 

З офіційного боку радо вказують на ще одно число: 
більш як три чверті населення Львова - це українці. „Тут 
ми рішаємо, повірте мені!" говорив із запалом мені один 
депутат до міської ради. 

...Польську людність Львова брутально і насильно 
виселила українська совєтська влада (?). Багатьом 
націоналістичним українцям здавалося, що це була 
справедлива кара за довге польське панування. Але деякі 
інші з них казали мені тихцем, що відлучення від Поль-
щі й прилучення до до СССР мало і шкідливі наслідки. За 
те, що вся Українська земля злучилася водао-підсовєтською 
владою — вони заплатили колишнім справжнім, активним 
почуттям єдности. Совєтська національна політика 
післявоєнного часу, яка „перетворює" й нівелює усі 
національні культури, промовчуючи, або й винищуючи всі 
„буржуазні" елементи їх — як релігію, еротику, націонал ь-
ну гордість, селянський життєвий світогляд, а замість них 
пропагують космополітський фолкльор, хоч на перший 
погляд здається ліберальною, то її ледве можна вважати 
кращою від давньої, одверто антиукраїнської полі-
тики поляків. 

Так, я у Львові чув нарікання на поляків. Але вони 
відносилися здебільшого до 70-их років (після створення 
,,Солідарности" польський кордон було герметично 
замкнено). Тоді молоді поляки приїжджали масово до 
Львова. Вони продавали з-під поли продукти, яких завжди 
бракувало на совєтському ринку, навіть у цій, відносно 
добре забезпеченій прикордонній області. На жаль, 
поляки при тому поводилися не раз нахабно і крикливо, 
чванилися своїм порівнююче високим життєвим стандар-
том і не скривалн власної погорди до українців. 

Але я мало стрічав історичної ненависти до поляків. 
Навпаки! На моє здивування, мене не раз приймали 
прихильніше, коли їм здавалося, що я поляк. Я відчував у 
них деяку симпатію, навіть подив для того єдиного народу 
в совєтській орбіті, який не хоче терпіти мовчки. Але 
зрештою, українці не люблять про ніщо розпитуватись. 

Жити в пригніченні, під впливом міцнішої нації, це, 
здавалося б, історична доля українців. Одна 83-літня 
бабуся розказувала мені своїм чудовим діялектом: „Я 
жила під чотирьома різними панами, під австрійцями, 
поляками, німцями, і тепер — цими. Для нас це не робило в 
дійсності ніякої різниці - інші закони, заборони, накази -
а все можна було якось пережити"... 

У Другій світовій війні Львів не постраждав так, як 
інші східньоевропейські міста... Він є містом прекрасних 
палаців, але ще більше містом міщанських і урядничих 
кам'яниць і вулиць. Раз у раз стрічається згадку qpo давніх 
мешканців міста — „Сербська вулиця", ,Руська вулиця^ 
„Вірменська вулиця". Багато вулиць названо в честь 
всеросійських і всесовстських героїв, але є і вулиця названа 
в честь Тараса Шевченка, національного поета України — 
довга вулиця, що проходить попри церкву, перемінену на 
мебельний склад, попри промислові об'єкти, геть у далекі 
передмістя, де Львів все ще залишається українським 
селом. 

Особливо часто стрічається одно ім'я - Івана Франка. 
В комуністичній Галичині він є національним героєм, 
одним із тих революційних поетів, пам'ятники яких має 
кожна неросійська національність СССР на головних 
площах міста. На Франковому монументі написано: 

.Звідсіля розносились по всій Україні вірші, які закликали 
народ повстати й боротися за свободу, щастя, національ-

ну незалежність і соціяльну справедливість'.' 
,Один молодий львів'янин, не партійний і не ви знавець 

офіційних гасел, запровадив мене туди. Мені було важко 
зрозуміти його запал і національну гордість. Він сказав ; 
„Багато з того, за що змагався Франко, вже здійснилося в 
в Україні". Ми стояли перед будинком львівського 
університету, заснованого в 1784 році, який нині носить 
ім'я Івана Франка. В нього є 12 факультетів і навчається 12 
тисяч студентів. В тому велетенському будинку колись 
приміщувався галицький парламент, якого вже немає. Є у 
Львові і площа й бульвар і парк і музей, названі ім'ям 
Франка. Є й чудовий будинок опери, де восени 1939 року 
проголосили приєднання ЗахідньоІ України до СССР. 
Простіше й демократичніше було 6, щоб наперед було 
голосування, а потім, щоб сталінське військо прийшло, але 
тут цю історичну процедуру було обернено навиворіт. 

До Львова варто приїхати хоч би лиш тому, оглянути 
його церкви, бо Львів - то місто церков. Хоч тепер деякі 
менші церкви розібрали чи залишили на поталу знищення, 
то найважливіші й найкращі з них ще далі живуть... 
СфіціЙно вони вважаються лиш „пам'ятковнми 6yoiRraiMir". 
Страшно робиться, коли з оживленої вулиці зайти в 
порожнє нутро церкви. Також на Богослужбах не буває 
багато людей. (Примітка перекладача: автор відвідував 
мабуть,тільки церкви латинського обряду.) 

Нема чого скривати - львівський клімат рідко настро-
ює вас по-вакаційному. Мешканці говорять про „тнпо-
ву львівську погоду, коли лиш часом небо прояснюється, 
а здебільша хмарно і дрібний дощик падає. Але ж Львів є 
улюбленим містом для подорожів совєтських громадян, 
які приїжджають туди, щоб побачити „кусок Европн". 
Центр міста, з його вузькими вулицями, повними жрамнй-
цями, а особливо - кав'ярнями (в цілій Москві є менше 
кав'ярень ніж тут ; , - все це створює враження чогось ніби 
кусочка Відня, частини віденської Рінпптрассе... 

...„Нині MWзнову маємо, чого нам потрібно" - кажуть 
деякі українці, без енту^язму, але з безпретенсійним 
задоволенням людей, ті принаймні мають запевнену 
працю і певність того, що буде що зЧсти щодня. 

- (Продовження буде) 



4.68. СВОБОДА. СЕРЕДА, 13-го КВІТНЯ 1983 

У рійницю народження Т. Шевченка 

. 

Урочисте відзначення 169-
-ої річниці народження Tapa– 
са Шевченка відбулося у 
неділю, 20-го березня ц.р. в 
залі церкви св. Архангела 
Михаїла в Міннеаполісі. Ко-
нцерт відбувся за старанням 
УККА. Програма була ко-
ротка. 

Прибула численна грома-
да, щоб почути віщі слова 
нашого Пророка і Борця за 
волю і щастя українського 
народу. Шевченко залишив 
нам Заповіт і звелів його зді-
йснити. Про це сказала голо-
ва Відділу УККА мір Люба 
Менжега. Вона підкреслила 
ведич Шевченка, до його 
віщого слова будемо завж-
ди повертатися і черпати си-
лу в змаганні до великої ме-
ти, яку означуємо двома 
словами—„Воля Народу". 

Вірш Володимира Самій-
ленка „Українська мова" в 
пам'ять Шевченка у виконай. 
ні Ірини Кушнір знайшов 
прекрасну інтерпретацію. 
Шевченко так високо підняв 
рідну мову, той діямант, що 
він засіяв барвами,веселки. 
Декламаторка передала ту 
радість, яКа наповняє нас, 
коли милуємося рідним сло-
вом. 

Доповідь ,,Шевченкова 
мораль і релігійна наука" 
прочитала інж. Валентина 
Єрмоленко. Авторці допові 
ді треба висловити признан 
ня за основне опрацювання. 
Щоб доказати безсумнівну 
релігійність Шевченка В.Єр 

моленко процитувала бага-
то уривків із поезій Шевчсн-
ка, погляди численних укра-
їнських і чужих знавців літе-
ратури. З того висновок, -
що дух Шевченка занадто 
складний і загадковий, що 
не дає можливостн так лег-
ко й певно його збагнути, 
особливо в такій глибокій 
та інтимній ділянці як віра. 
Студії над поодинокими ета-
памн життя поета вказують 
на Його глибоку релігійність 
У Св. Пнсьмі знаходив Шев. 
ченко сильну опору, воно ве-
ло його на шлях правди і 
справедливости. І тої прав-
дн домагався Шевченко для 
всіх людей. У Кирило-Мето-
діївськім Братстві став Ше-
вченко духовним провідни-
ком і речником ідеї Божого 
Закону. 

Потім Оля Хоралець про-
деклямувала з почуттям 
„Кавказ". 

Виступ хору „Дніпро" 
збагатив програму трьома 
піснями: „Встає хмара зза 
лиману" муз. Г.Китастого, 
„Гей, злітались орли" муз. 
Стеценка та „Реве та стогне" 
муз. Крижанівського та Ав-
дієвського. 

І йдуть слова нашого Про-
рока глибоко в серце та при-
гадують, що він залишив 
нам на вічний спогад: 

Возвеличу 
Малих отих рабів німих! 
Я на сторожі коло їх 
Поставлю слово". 

Василь Паку ляк 

Дописи з життя громад, установ, організацій, 
інституцій чи осіб, включно з посмертними згадка-
ми-некрологами. мають бути не довші за три 
сторінки машинопису, писані через два інтервали на 
друкарській машинці і лише на одному боці листка 
паперу.. Якщо допис писаний рукою, слід також 
дотримуватися великих відступів поміж рядками і 
писати розбірливо (дехто розуміє цю вимогу як 
писання великими літерами, насправді літери мають 
бути малі, але великі проміжки поміж рядками, щоб 
було де поправити речення, якщо зайде потреба). 
Дописи слід надсилати до редакції до десяти днів 
після описаної події. Редакція застерігає за собою 
право скорочувати дописи і правити мову. Просимо 
дописувачів подавати повні імена і прізвища у своїх 
матеріялах, не скорочуючи їх. У випадку англійських 
назв чи прізвищ слід подати їх і по-англійському і по-
українському. - Редакція. 

Р 
Тенісова ланка УСЦАК, в порозумінні з управою 

Союзівки, подає до відома дати цьогорічних тенісо-
вих турнірів на оселі УНСоюзу: 

ТЕНІСОВІ ТУРНІРИ 

2, 3 і 4-
6 і 7-го 

-го липня - УСЦАК-Схід 
о і х-го серпня - Подвійна гра 
2, 3, 4 і 5-го вересеня - Крайовий УСЦАК 
17 і 18-го вересня - ЗапрошеневиЙ УНС 
8 і 9-го жовтня - КЛК 

ПЛАСТОВІ ВИХОВНІ 
ТАБОРИ 

ДЛЯ НОВАЧОК, НОВАКІВ, ЮНАЧОК І ЮНАКІВ 
відбудуться 

на Бобрівці 
від 2-го до 23-го липня 1983 р. 

В. Оплата за табір від учасника: S225 00 за 3 тижні. S17S 00 за 
2 тижні, 3100 00 за 1 тиждень. Знижки тільки за повний 
3-тижндвий табір для 2-ох дітей з одної родини - ^т, та-
борової оплати, для 3-ох і більше дітей з одноі родини -
15ЧЬ таборової оппати. 

” Реєстраційна оппата - S10.00 до 31-го травня, а від 1-го 
червня - 520.00. яка не є зворотна, не підлягає родинній 
знижці і мусить бути надіспана разом з картою згопошен-
ня до 31-го травня на адресу. Mrs. valentina Chudowsky. 554 
Wells Road. Wethersfield. Conn. 06109. T e l : (203) 529-2246. 

" Пошукуємо чпенів до проводів таборів. Приймаємо пише 
кваліфікованих виховників Голоситися до ст. пл. Марти 
Теспюк: Miss Marta Tesluk, 291 Princeton Street. Hartford, 
Conn. (203) 524-0201. 

28'Uti Відділ СУ А в Нюарку 
28-ий Відділ СУА в Нюа-

рку-Ірвінгтоні, Н.Дж., - це 
найстарший Відділ на цьо-
му терені (с їх чотири). 

Минулий рік праці був 
для його управи досить мс-
тушний. бо проходив під 
знаком святкувань золото-
го ювілею і закінчився за-
гальними зборами 6-го лю-
того І982 року, на яких зві-
тували референтки.3агаль-
ний погляд на працю пода-
ли на цих зборах голова 
Емілія Цяпка, яку збори 
обрали головою Відділу на 
п'яту з черги каденцію, як і 
склад Управи (з малими 
змінами) через аклямацію. 

Зборами вміло проводи-
ла Лідія Гладка, заступниця 
голови Централі СУА, а се-
кретарювали Іванна Лиси-
нецька і Оля Бекесевич. Зві-
ти були ділові й змістові. 
Від фінансової референтки 
Лесі Патковської членки 
довідалися, що Відділ мав 
9,701.85 дол. прибутків, а 
витратив на різні добродій-
ні цілі 9,084.59 дол. За Cyc– 
пільну Опіку звітувала дов-
голітня референтка Оля 
Гнатик. Відділ вислав допо-
могу бідним на суму 2,843.16 
дол. (ліки, убрання, стипен-
дії тощо). 

Відділ здобув собі поваж-
не місце в громаді,бо навіть 
деякі громадяни у своїх за-
віщаннях записали для від-
ділу певні суми, приходи з 
яких йдуть на допомогу бід-
ннм. 

Свос 50-річчя гідно від-
значив Відділ у листопаді 
1982 року, імпозантним 
многолюдним бенкетом, на 
якому придбано для Відді-
лу вісім нових членок. Про 
цей бенкет була стаття у 
,,Свободі" з підкресленням 
успішної праці Відділу. 

Правдою с, що членки 
відзначаються обов'язко-
вістю, чітко розуміють свої 
завдання і гідно їх викону-
ють. Діюча голова у своєму 
слові („Наше Життя", ли-
стопад 1982) з нагоди золо-
того ювілею Відділу слуш-
но заявила: „надіюся, що 
після ювілейних святкувань 
ми не спочинемо на лаврах, 
а навпаки — будемо зміц-
нювати наші сили для росту 
СУА і для допомоги укра-
їнському народові в його 
змаганнях здобути незале-
жність". 

Управа Відділу регуляр-
но, раз у місяці, відбуває 
свої наради, а про їх вислід 
інформує своє членство; 
теж раз у місяць відбувакь 
ться ширші сходини, на 
яких виголошуються коро-
тенькі доповіді на актуаль-
ні теми (історичні події, 
визначні постаті і т. п.) та 
інформується про сучасне 
життя українського народу 
на рідних землях. Ширші 
сходини звичайно закінчу-
ються подачею солодкого і 
кави. Про це пильно дбають 
наші союзянки з господар-
ської референтури — М.Бо-
ярська, Ю.Луків, П.Лацко, 
і А.Мокринська. 

Новообрана Управа за-
початкувала черговий рік 
1983 праці „чайним Ве-
чором" у неділю 13-го бе-
резня в залі У НДому в Ірві-

Натапія Полонська-Василонко 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
У 2-ох ТОМАХ 

Ціна: S52.00 з пересилкою 
Мешканців стеиту Ню Джерзі зобо-

в'язуе 64 стейтового податку 

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

-

У травні 1983 p. у В-ві „Смолоскип" появиться нова книга творів україн-
ського самвидаву - про Українську Гельсінську Групу, про ЗО ув'язне-
них її членів, меморандуми і звернення, матеріяли про переслідування, 

ув'язнення, суди і репресії: 

УКРАЇНСЬКА ГЕЛЬСІНКСЬКА ГРУПА 
1978-1982 

Документи і матеріяли 
Упорядкував і зредагував Осип Зінкевич 

В книзі опубліковано 120 документів Української Гельсінської Гру-
пи і її членів, хроніку дінльности Групи І хроніку життя членів ВІД МОМЄН-
ту вступу в Групу до кінця 1982 p., біографії, бібліографію видань україн-
ською й Іншими мовами, фотографії. 

17 співробітників „Смолоскипу" працювали шість останніх місяців над цією 
книгою. 

Книга має 998 стор., у твердій обкладинці і коштуватиме після поюви $29.75. 
МИ проголошуємо передплату цієї КНИГИ за зниженою ціною (250h 

знижки) - за 22.25 дол. (поштову оплату покриває В-во). Зацікавлених 
осіб просимо виповнити нижчеподане замовлення і переспати до В-ва 
до 20 травня разом з належним. 

До В-еа „Смолоскип" ("SMOLOSKYP". P.O. Box 561. Ellicott City. Md. 21043. U.S.A.) 

Прошу переспати мені книгу „Українська Гельсінкська Група. 1978-1982, документи 
і матеріяли" за знижену ціну. Належність в сумі 22.25 дол долучую 

Моє прізвище і адреса: 

нгтоні. Такі чайні вечори з 
розваговою програмою бу-
ли популярні в Західній Ук-
раїні. Вони притягали бага-
тьох учасників та приноси-
ли матеріяльний і мораль-
ний успіхи. Союзянки 28-го 
Відділу вирішили привер-
нути цю гарну товариську 
традицію і на цьому терені. 
І не завелися. Публіка допн-
сала і треба було доставля-
ти крісла. 

Вечір відкрила коротень-
ким словом привіту голова 
Емілія Цяпка, а провід вечсь 
ром передала імпрезовій 
референтці,акторці украін-
ських театрів Валі Калин, 
яка у веселій формі предста-
вила виконавців програми: 
сама себе, Іванну Кононів, 
теж акторку українських 
театрів, і гумориста Crena– 
на Магмета та фільмового 
оператора Костя Гречака, 
який висвітлив фільм ,,Гу-
цульщина" — життя і звичаї 
славної вітки українського 
народу, наших гуцулів. 

Відтак виступили наші 
завжди молоденькі — ак-
торки Валя і Іванка і npocni– 
вали кілька пісень під ако-
мпаньямент гітари, якими 
перенесли слухачів у давне 
минуле. 

Потім розвеселяв присут-
ніх влучними дотепами, з 
життя сучасних наших імі-
грантів — у ролі Гриця Зо-
зулі - Степан Магмед. 

Усіх виконавців nporpa– 
ми присутні нагороджували 
щирими оплесками, вияв-
ляючн свос задоволення з їх 
виступів. 

У другій частині ввічливі 
союзянки з Господарської 
референтури вгощали при-
сутніх смачною перекускою 
солодким і кавою. 

Під час перекуски був виг-
раш-образ аквареля, пода-
рунок роботи малярки Сла-
ви Гнатів, і золотого три-
зуба, подарунок ювілірної 
фірми Макар. Щасливцями 
були союзянки - Лідія 
Гладка, яка виграла образ, 
Ірина Кочержук, що виг-
рала тризуб. 

На закінчення Вечора ім-
презова референтка Калин 
подякувала усім за участь, 
виконавцям за труд, маляр-
ці С.Гнатів і фірмі Макар 
за подарунки^ Управі за 
зорганізування симпатич-
ного і вдалого Вечора, що 
увінчався моральним і ма-
теріяльним успіхами. 

Усі розходилися домів 
задоволені і прохали, щоб 
такі імпрези влаштовувати 
частіше. 

М. Цяпка 

Українське Чикаго в поклоні Кобзареві 
Українська громада мет-

рополітального Чикаго гід-
но й об'єднано віддала пок-
лін Володареві душ та неза-
перечному провідникові ук-
раїнських поколінь-без-
смертному Тарасові. 

Традиційне Шевчснківсь-
ке святкування відбулося 
заходом Українського Кон-
гресового Комітету Амери-
кн,Відділ Іллиной, у неділю 
13-го березня, в авдиторії 
школи Шопена. 

Імпреза почалася точно в 
заповідженій годині, з при-
сутністю понад 600 осіб, вис 
тупом імпозантного чолові" 
чого хору „Сурма", на тлі 
якого голова Відділу УККА 
д-р Мирослав Харкевич ко-
ротким словом відкрив кон-
церт. 

Хор ,,Сурмаипідднриген-
турою д-ра Василя Трухло-
го та при акомпаньяменті 
Наді Савнн — це не лише 
високої кляси мистецька 
одиниця, але також громад-
ський колектив, без якого 
важко собі уявити будь-яку 
успішну імпрезу. Свій ВИС-
туп „Сурма" почала тради-
ційннм „Заповітом", за 
яким слідкували пісня „Ой, 
Морозе, Морозенку", „Бан-
дуристе, орле сизий^сольо 
Тадся Ванджури та „Сонце 
заходить", сольо Осипа Ша-
руна. Слово про Т.Шевчен-
ка прочитала мгр Оксана 
Роздольська. Доповідь бу-
ла дуже солідно приготова-
на, оригінальна та бездоган-
но виголошена. 

Наступною точкою був 
виступ дитячого хору „Мо-
лода Думка" піддиригенту-
рою Орисі ПокорноІ та у 
фортепіяновому супроводі 
Марти Стадник. Наші най-
молодші чарували публіку 
не лише естетичним ВИГЛЯ-
дом та дисциплиною, але та-
кож і чудовим виконанням 
пісень-,.Зацвіла в долині", 
„Вітер з гаєм розмовляє", 
„Тече вода" та „Якби мені 
черевички" з сольо Андрії 
Матвіїшин. Молоденьким 
виконавцям, як також мис-
тецьким керівникам і опіку-
нам, батькам та дітям, нало-
житься признання. 

Вже відома з попередніх 
виступів, загально люблена 
Юлія Хімяк рецитувала,По-
сланія" та дала доказ свого 
постійного мистецького po– 
сту, підкресленого дуже МИ-
лою появою та вродженою 
скромністю. Дуже вдалим 
був виступ соліста-тенора 
Павла Покорного, якому 
акомпаньювала його дружи-
на Орися Покорна. Вдячна 
публіка нагородила довги-
ми оплесками це незвичай-

НТШ і УНСоюз.. 
(Продовження зі стор. 1 ) 

ні „ Свободи" інформацій-
на книжечка про історію і 
працю НТШ у двох мовах і 
цю книжечку розішлеться 
такою всім відділам УНСо-
юзу. 

НТШ не дістає грошей з 
чужих джерел. Купно і при-
стоЙне внутрішнє влашту-
вання нового дому приму-
шує НТШ вперше звернути-
ся до жертвенноі громади з 
проханням доповнити ви-
давничий фонд, що його 
треба було нарушити для 
обов'язкового купна нового 
дому, затягнувши на цс по-
зичку в кредитівці „Само-
поміч". 

Ред. І. Кедрин, як голова 
Контрольної комісії НТШ, 
пояснив, що чутки наче б 
НТШ „мало гроші", фаль-
шиві. Фонди, отримані із 
посмертних записів і по-
жертв, призначені виключ-
но на науково-видавничі 
цілі і таку діяльність, як 
участь в американському і 
міжнародних наукових з'їз-
дах. Ювілейний Фонд, що 
його НТШ вирішило CTBO-
рити з допомогою від гро-
мади, призначений теж на 
всі потреби НТШ,в першу 
чергу на науково-видавни-
чу. НТША було примушене 
купити новий будинок, бо в 
старому не можна було вже 
ані тримати велику бібліо-
теку, ані влаштовувати кон-
ференції з участю чужинець-
ких науковців. 

Ред. А. Драган пригадав, 
що УНСоюз виконував дов-
гий час ролю НТШ. Обидві 
установи проголошували 
спільні заклики. У книжці 
А. Драгана „Український 
Народний Союз" є мова 
про „велику трійцю" - М. 
Грушевськогоу Івана Фран-
ка й Володимира Гнатюка 
— як творців золотої доби в 
історії НТШ, в історії всієї 
української культури. УН-
Союз був справжнім ініція-
тором будови пам'ятника 
Т. Шевченкові у Вашінгто-
ні, Комітет будови ОЧОЛЮ-

вав голова НТШ проф. Ро-
ман Смаль-Стоцький. Ред. 
Драган запропонував, щоб 
90-річчя УНСоюзу і 110-
річчя НТШ відзначати спіль-
но. 

Проф. В. Калиновим вка-
зував на жертвенність укра-
Інської громади на наукові 
цілі. Ред. 3. Снилик вказав 
па деякий хаос збіркових 
акцій, при чому є різні цілі, 
на які варто і треба жсртву-
вати гріш. Заявив готовість 
- у порозумінні з Екзекути-
вою УНСоюзу - допомог" 
ти окремими сторінками та 
різними матеріялами у 
„Свободі" створенню Юві-
лейного Фонду НТШ. 

Головний предсідник д-р 
І.Флис і головний касир У. 
Дячук цікавилися різними 
подробицями актуальної 
праці НТША, зокрема що-
до купна і влаштування но-
вого будинку. Наприкінці 
тієї конференції д-р І.Флис 
подякував приявним за від-
відини, погодився на участь 
у Почесному ювілейному 
комітеті та заявив, що „ва-
ша робота для народу і його 
культури, і УНСоюз вас у 
шй роботі підтримає". 

Після того у конферен-
ційній залі УНСоюзу відбу-
лося засідання Ювілейного 
комітету з виготовленням 
різних подробиць ЩОДО цьо-
горічних ювілейних святку-
вань. У гармонійній діло-
вій співпраці складено різні 
комісії Управа НТШ виб-
рала була вже д-ра Р. Осін^ 
чука на голову Ювілейного 
комітету. 

Рішено, що ювілейні свят^ 
кування в Ню Йорку будуть 
центральні для всіх чоти-
рьох крайових НТШ. Кож-
не крайове НТШ - в Евро-
пі, Канаді й Австралії -
може влаштувати власне 
відзначування 110-річчясво-
го матірного Товариства. 
Увесь український зоргані-
зований науковий світ пос-
тавився надзвичайно при-
хильно до заплянованих 
НТША святкувань. 

Ансамбль Ю н и х Бандуристів О Д У М - у в Ч и к а г о 

но приємне мистецьке ПОД-
ружжя за прекрасне викона 
ння загально улюблених 
пісень „Три шляхи", „У гаю 
гаю" та „Дивлюсь я на не-
бо". 

Програму концерту їакін-
чив Ансамбль Юних Банду-
ристів ОДУМ-у підмистець-
ким керівництвом Олексія 
Пошнваника. Тут знову бу-
ло видно значний поступ віл 
останнього виступу. бездо-
ганну дисціпліну, зокрема 
інструментальної частини. 
в якій з'єднала собі симпатії 
публіки маленька білявка. 
що її бандура була у два ра-
за більша від неї. Юні банду-
ристи, що заповідаються на 
солідну мистецьку ОДИНИ-
цю, виконали: „Думи моГ. 
„Зійшов місяць", інструмен-
тальну „Польку-Вільшан-
ку", „Встає хмара" та поча-
ли „Ще не вмерла Україна", 
що підхопили усі присутні й 
з великим ентузіязмом ВІЛ-
співали наш національний 
гимн в честь того, що нав-
чив нас розуміти й вірити, 
що „не вмерла ні слава, ні 
воля". 

Мистецьке оформлення 
сцени було виконано артист 
кою-маляркою Марією Га-
расовською-Дачишин. Пу 
бліка покидала авдиторію 
піднесена на дусі з вірою, 
що наша молодь, наші діти, 
надхнеиі ідеями Великого 
Кобзаря, не розпливуться в 
американських добробутах, 
що він, Тарас, не стратив 
для них живої сили, а його 
поезія не пережилася, не 

вичерпала свого животвор-
ного змісту. 

Цих кілька слів цс лише 
щирий звіт h відбутого кон-
церту, так. як його бачили й 

чули слухачі , а професійні 
мистегьк і рецензії нехай п и -
шуть знавці мистецтва. 

П р и с у т н і й 

В Д Р У Г У С У М Н У Р І Ч Н И Ц Ю С М Е Р Т И 

мого Незабутнього, Дорогого М У Ж А 

бл. п. 

ОПАНАСА АНДРІЙОВИЧА 
САМОХВАЛА 

просить Друзів і Знайомих згадати Пок ійного 
в своїх молитвах, горем прибита -

д р у ж и н а М А Р І Я 

t Помолімось за наших друзів. 

ЗАУПОКІЙНА 
СВЯТА ЛІТУРГІЯ 

за спокій і пічну радість душ померлих Членіо 
Фонду Катодр Українознавства 

Впрел. о. декан Петро Огірко відслужить заупокійну Святу 
Літургію, в п'ятницю, 29-го квітня 1983 p., о год. 9-ій ранку, 

в УКЦерквІ Царя Хрмста, в Бостоні, Msec., 
зз БлажонноІ Пам'яті: 

д-ра ВАСИЛЯ СТЕФУРАКА 
ЄВГЕНІЮ ШИМАНСЬКУ 
д-ра БОГДАНА ОЛЕСНИЦЬКОГО 
ЗОФІЮ ТЕРЕШКЕВИЧ-ТАТОМИР 
СВФРОЗИНУ ФЕДЬКІВ 
д-ра МИХАЙЛА ДУДРИ 
БОГДАНА МИХАЙЛОВИЧА 

Всіх Вп. Членів ФКУ просимо про молитви зр померших 
наших друзів. Помоліться в часі відправи .З,аупокійноі Бо-
гослужби, щоб поєднатись з нами в поході молитов до Bce– 
вишнього за тих, що творили добро. 

Вічна Пам'ять Померлих Членів ФКУІ 

ГОЛОВНА ЕКЗЕКУТИВА 
^ ^ Ф О Н Д У КАТЕДР УКРАЇНОЗНАВСТВА (ФКУ) 

В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ ^ ^ 
'. .. і .-. . иа 
нашого Найдорожчого МУЖА. БАТЬКА і ДІДУНЯ 

сл. п. 

МИКОЛИ ВАЛЕРІЯНОВИЧА 
САВИЦЬКОГО 

будуть відправлені 

ЗАУПОКІЙНІ СЛУЖБИ БОЖІ 
в неділю, 17-го квітня 1983 p., о год. 10-ій ранку в церкві св. Покро-

ви Божої Матері при 97 об в7-ма вулиця. Озон Парк, Н. Й. 
і в кількох інших українських православних і католицьких 

Церквах. 
Д Р У Ж И Н А , Д І Т И І В Н У К И 

t 
Ділимося сумною вісткою з Приятелями і Знайомими, 
що в понеділок. 11-го квітня 1983 року упокоївся в БозІ 

бл. п. 

МИХАЙЛО СУХОВИЧ 
проживши 91 років, був. працівник податкового уряду в Бродах. Зах. Україна. 

ПАРАСТАС буде відправлений в середу. 13-го квітня 1983 p.. о год. 7 ЗО веч. в noxo– 
ронному заведенні П. Яреми при 7-ій вул. в Ню йорку. Н. й. 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ в четвер. 14-го квітня 1983 p., о год. 10 ЗО ранку до церкви 
св. Юра, а звідсіля на цвинтар Кальварія. Квіис, Н. й. 

В глибокому смутку: 
дружина - МАРІЯ 
дочка - ЛЮБОВ з чоловіком ТЕОДОЗІЄМ в Україні 
брат - ОСИП в Україні 
та ближча І дальша Родина а Польщі І в Україні 

t 
Ділимося сумною вісткою з Родиною. Приятелями і Знайомими, 
що дня 9-го квітня 1983 року помер, нагло, на 50-му році життя 

наш Найдорожчий МУЖ. БАТЬКО. БРАТ І КУЗИН 

бл. п. 

ВАСИЛЬ ПЛІСАК 
уроджений у Ріпчиці. лов. Дрогобич, Україна 

ПОХОРОН - у середу. 13-го квітня 1983 року. 
Залишив у глибокому смутку та жалю: 

дружину - СОФІЮ 
дочку - КАРОЛИНУ 
сина - МИХАСЯ f 

s сестру - МАРІЮ з мужем С. АНДРУШКІВ 
тету - МАРІЮ ТЕРПЕЛЮК-ІВКО 
та ближчу і дальшу Родину в Америці І Україні 
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Вісті з життя громади в Гюстоні 
Цьогорічне відзначення 

роковин 22-го січня в Гюс-
тоні мало для місцевої rpo– 
мади, крім загальноукра-
інського ще й своєрідне зна-
чення місцевого характеру. 
Парох місцевої української 
католицької церкви о. Ав-
густин Породько ВИГОЛО-
сив глибоко продуману і 
оригінальну своїм підхо-
дом доповідь про події тих 
бурхливих років на рідних 
землях. Крім иароха участь 
у святі взяли представники 
ВСІХ ТрЬОХ ПОКОЛІНЬ, ПОЧИ-
наючи від найменших 
двог дівчаток панства Bepe– 
ювських і Олесь Шаруно-
вич, сестри Сяня Ґенсьор 
і Оля Францсскіні -Ґенсьор. 
дует: Оксана Павлів - рефе-
рат англійською мовою. 
Люба Поповська і Мнхай-
ло Гузій. колись член ман-
лрівного театру Й Стадни-
ка на рідних землях, а тепер 
успішний підприємець. 

На початку свята, що йо-

ifiS 

го відкрив Михайло Данн-
лик. голова відділу УККА, 
відчитано проклямацію ме-
йора про Український День 
в Гюстоні. 

Свято, яке понад сто прн-
с)тніх провели у справді ро-
динній атмосфері, було дтя 
нас. постонців, ще й пер-
шою річницею, так би мови-
тн. відродження нашої міс-
ЦЄВОЇ громади А почалось 
це відродження приїздом 
НОВОГО иароха. о. Августи-
на По роль ка 

Нашій громаді ; що 20 
років тому побудувала цср-
кву. резиденцію для пароха. 
ще й просторий дім зі залею 
і приміщеннями для школи 
українознавства цій rpo– 
маді протягом майже деся-
ти років довелося скитати-
сь поміж чужими. За примі-
щення для школи україно-
жавства, яке ми знайшли в 
одній із місцевих латинсь-
кнх парохій, треба було 
платити кожної суботи. Тан-

vmsoccnttQ 

Слухайте 
2 ? РІДНІ АКОРДИ 

Ї Д Й УКРАЇНСЬКУ РАДІОПЕРЕДАЧУ І 
Ц з радіостанції WPOW - 1330 AM f 

з Ню йорку кожного четверга 
о год. 7-ій веч. 
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Дайте змогу Вашим дітям 
провести піто на СОЮЗІВЦІ! 
ЛІТНЯ ПРОГРАМА 
на СОЮЗІВЦІ 1983 

Т Е Н І С О В И Й Т А Б І Р від неділі , 19 -30 - го червня 
(Хлопці і дівчата 12-18 pp.) 
S170.00 - члени УНСоюзу 
S180.00 - не-члени 
Оплата за тенісові лекції - S60.0n 

Д І В О Ч И Й Т А Б І Р 18-го червня - 2-го липня 
(7 до 12 pp.) 
Д л я членів С о ю з у S100 00 на тиждень 
Для не-членів S120 00 на тиждень 

Х Л О П ' Я Ч И Й Т А Б І Р 3-го до 16-го липня 
(7-12 pp., ціна та сама що для дівчат) 

К У Р С И У К Р А Ї Н О З Н А В С Т В А 17-30-го липня 
(14-18 pp.) 
Д л я членів У Н С о ю з у S220 00 
Для не-членів S250 00 

К У Р С И У К Р А Ї Н С Ь К И Х Н А Р О Д Н И Х Т А Н К І В 
Побут з харчуванням: 3 1 " г о пипия - 1 3 ' г о серпня 
S195.00 - для членів У Н С 
S205.00 - для не-членів Інструктор - 60.00 дол 

За дальшими шформаціями. прошу зголошуватися 
до Управи Союзівки: 

SOYUZivKA UNA ESTATE 
Foordemore Rd ' Kerhonkson. N Y 12446 

or call (914) 626-5641 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ 
влаштовує 

СІМНАДЦЯТІ 
КРАЙОВІ КРУГОЛЬНІ 

ЗМАГАННЯ 
в суботу і неділю, 

28-го і 29-го травня 1983 року 
у РочестерІ, Н. Й. 

Щоб брати участь у змаганнях, треба бути членом УНСоюзу 
Правила турніру за ABC and WlBC Moral Sanction 

Гарантовані нагороди для мужчин і жінок. 

Для мужчин - S900 00 - 1-ша нагорода. S450 00 - 2-га 
Для жінок - S400 00 - 1-ша нагорода. 5200 00 - 2-га 

В.І.С. B0WL 
2 1 2 1 N. Goodman Street. Rochester. N Y . ( 7 1 6 ) 3 4 2 - 7 0 9 2 

48 lanes - всі зарезервовані на змагання 
СІНҐЛІ і Дабпі - субота, 28-го травня, год. 1-ша по пол. 
Дружинові змагання - неділя, 29-го травня год. 12-та дня 
BOWLERS HEADQUATERS - Holiday inn, Genesee Plaza, 120j 

Mam Street. Rochester N Y 14604. (716) 546-6400 

Кімнати S42 00 за одну ніч (single). S48 00 за ніч (double) 
ТОВАРИСЬКА ВЕЧІРКА -
субота, 28-го травня, год. 7-ма веч.. год. 9-та веч. - ЗАБАВА, 
Ukrainian CIVIC Center 
831 Joseph Avenue. Rochester N Y 

БЕНКЕТ - Неділя 
Роздача нагород буде а неділю, 29-го травня під час бенкету. 
Замовляйте місця своєчасно Заля української православної 

церкви Пресв Марії, 3176 St Paul Blvd . Rochester. N Y 
Комбінація вечірки і бенкету S25 00 
Б і л е т и т і л ь к и на б е н к е т S 1 8 0 0 в ід о с о б и 

Вечеря і програма - 7 00 веч Напитки і забава 

Реченець зголошень 1-го травня 1983 р. 

ЗАПРОШУЄТЬСЯ ДО УЧАСТИ ВСІХ ЧЛЕНІВ ЗСА і КАНАДИ 

За дальшими інформаціями писати або телефонувати 

U Frank Kubarich. General Chairman, 72 Mayville Lane. Rochester. N Y. 
14617 (716) 544-4954 

a Beverly Dauczyszak. Women's Bowling Chairman, 66 Ernst Street. 
Rochester. N.Y. (716) 544-3183 

m Helen B. Olek. UNA National Chairman. 2151 N Lorel Avenue. Chicago. 
lllinois (312) 237-9662 or 

Ukrainian National Association. P.O. Box 17 a. 30 Montgomery Street. 
Jersey City. NJ. 07303 (201) 451-2200 

Шаячь . 

цювальний гурток також 
мусів шукати приміщення у 
чужих. А академії 22-г о січ-
ня, чи Шевченківські свята 
доводилося влаштовувати 
в павільйоні міського пар-
ку. Але всяке лихо мас свій 
кінець, а наше скінчилося з 
приїздом нового пароха. о. 
А. Породька. 

Тепер при церкві існує Ма 
рійська Дружина Жінок, а 
крім цього, діють ще Укра-
їнський Культурний Клюб. 
голова Люба Поповська; 
,,Рідна Школа", голова Хри 
стина Миськів. секретар Рс-
ня Поточняк, скарбник Во-
лодимир Березовський; Від-
діл Союзу Українок, голова 
Слава Лонг; танцювальний 
гурток Марійки Мацько і 
музичний ансамбль Люби 
Поповської; церковний хор 
провадять Ровзі Кобак і Лі-
за Гуданич. Всі товариства 
працюють і співпрацюють, 
тому всяких імпрез не бра-
кус. 

Традиційна Малайка, вла 
штована заходами Марій-
ської Дружини, була місцем 
своєрідної сенсації: любую-
чись танґами і вальчикамн, 
так би мовити. українсько-
го походження, що їх вдало 
..продукувала" оркестра 
Люби Поповської, присут-
ні побачили (і почули) на ес-
траді скрипкове тріо батька 
і двох синів. Це д-р Романків 
З синами, Володимиром і 
Тарасом (обидва студенти 
коледжу), хоч ні один з них 
не студіює музики. 

Згадки про місцеву гро-
маду появляються інколи в 
гюстонських газетах. Але 
напередодні нового року не 
тільки обидва місцеві щодс-
нники помістили про нас 
обширні статті, а й рад іо 
станції і телевізія (8-ий ка-
нал) присвятили нам чима-
ло часу у своїх передачах. 
Приводом стала міжетніч-
на різдвяна виставка. влаш-
тована місцевим музеєм 
мистецтва. Наша ялинка, 
покрита срібною павутин-

кою та блискучими павуч-
ками. викликала зацікавле-
ННЯ відвідувачів виставки. 
А таблиця поруч, що інфор-
мувала глядача про поход-
ження цієї декорації, пода-
вала легенду коли Свята 
Родина, втікаючи до Єгип-
ту,скрилася перед погонею 
царя Ірода в придорожній 
печері, тоді павуки закрили 
павутиною вхід від печері, 
як тільки втікачі туди зайш-
ли. Вояки, що гнались за 
Ними, побачили вхід до 
печері закритий павутиною 
і попрямували далі; бож хто 
міг зайти в печеру, не прори 
ваючи павутини...". 

Ялинку на виставці пос-
тавлено з ініціятиви Україн-
ського Культурного Клюбу, 
а про декорацію подбала 
Оксана Данилик і Соня Тим 
няк під проводом Галі Kix– 
тан, що привезла наведену 
вище легенду з її рідних 
Бережан, які вона покинула 
ще малою дівчиною. 

Заходами Культурного 
Клюбу зорганізовано коля-
ду на потреби церкви. Ініція-
тором і організатором її 
був інж. Богдан Ярош, но-
вий ,.тексасець", який при-
був до нас із Філядельфії 
два роки тому. Коляда при-
несла понад 1,000 долярів. 
Це і сердечне прийняття, з 
яким зустрічали колядників 
в кожній хаті говорять самі 
за себе - і про жертвенність 
і про прив'язання до рідних 
традицій. 

Традиційну гостину св. 
Мнколая влаштувала для 
дітвори ,,Рідна Школа". Вис 
тавку оформила і підгото-
внла Елі Фонден Г а в е л -
Олексюк; ангелики - обидві 
доні Володимира Березов-
ського, і Ірина Поточняк; 
чортик - Люба Поповська; 
Марійська Дружина приго-
товнла перекуску для дітей і 
батьків. 

Л ю б о м и р Поповський, 
голова, і Богдан Ярош,скар 
бник і секретар, поставили-
ся поважно до завдань УК 

Баффапо і околиця! 
В неділю, 23-го квітня 1983 p., о год. 2:30 по пол. 
в Украінсько-Американському Горожанському 

Ц е н т р і , 205 МІлІтари Ровд, Б а ф ф а л о , Н . Й . 
відбудуться 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
Окружного Комітету Відділів УНС 

в БАФФАЛО, Н. Й. 
в яких повинні взяти участь члени Окружної Управи та 

Урядовці і конвенційні Делегати наступних Відділів: 

40. 87, 127. 149. 299. 304. 351 . 360 і 363. 

НА ПОРЯДКУ НАРАД 
1. Відкриття 
2 Вибір Президії для переведення зборів. 
3 Відчитання протоколу з минулих Річних Зборів. 
4. Звіти членів Управи і Контрольної Комісії 
5 Дискусія над звітами і іх прийняття 
6. Вибір Управи і Контрольної Комісії 
7. Слово члена Головного Уряду. 

ВОЛОДИМИРА СОХАНА. гол. секретаря УНС 
8. Запити до чпена Головного Уряду 
9 Схвалення ппяну праці на біжучий 1983 рік 

10. Внески і запити 
11. Закриття нарад 

У зборах візьмуть участь 

Володимир Сохан, головний секретар УНС 

Василь Оріховський, 
старший обласний організатор УНС 

За ОКРУЖНУ УПРАВУ: 

Роман Конотопський, гопова 
Осип Гаврилюк, секретар Петро Гаравус, касир 

Buffalo, N.Y. 
UNA DlSTRlCT COMMITTEE 

announces that 

ANNUAL DlSTRlCT 
COMMITTEE MEETING 

will be held 
Sunday. April 23, 1983, at 2:30 p.m. 

at the Ukrainian American Civic Center, inc. 
205 Military Rd.. BUFFALO. N.Y. 

All members of the District Committee. Convention Delegates and Branch 
Officers and Delegates of the following Branches are requested to attend: 

40. 87. 127, 149. 299. 304, 351. 360 and 363 

PROGRAM 
1 Opening 
2 Election of presidium for annual meeting 
3 Minutes of proceding meeting 
4 Reports of District Committee Officers 
5 Discussion on reports and acceptance 
6 Election of District Committee Officers 
7 Address of UNA Supreme Secretary WALTER SOCHAN 
8 Question and answer 
9 Adoption of District Program for 1983 

10 Discussion and Resolutions 
11 Adjournment 

Meeting will be attended by: 

Walter Sochan, UNA Supreme Secretary 

W a s y l O r i c h o w s k y , UNA Senior Field Organizer 

Roman Konotopskyj. President 
Joseph Hawryluk. Secretary Peter Harawus. Treasurer 

К л ю б у , ЯКИЙ ВОНИ ОЧОЛЮ-
ють. Вирішено, що на кож-
них місячних сходинах Клю-
бу мас бути доповідь-рефс-
рат. 

У жовтні доповідь про 
,,Голод 1930 року в УкраїнГ 
мав Ігор Ірша. Доповідач, 
бувши 17-літнім юнаком, у 
1930 році був свідком нсми-
лосердної реквізиції збіжжя 
по наших селах. 

У вересні заходами Клю-
бу наша громада мала зуст-
річ чи н є з наймолодшим 
членом Української Гсльсін-
кської Групи, Віктором Бо-
ровським. Цікава доповідь, 
а опісля - дискусія про су-
часний рух спротиву на ба-
тьківщині. Поміж присутні-
ми були представники місце-
вих польської і чеської гро-
мад. Після доповіді наше 
молодше покоління мало 
неформальну зустріч із ди-
сидентом на Балабан-пля-
за. 

Влітку, в серпні, захода-
ми Клюбу і Відділу Союзу 
Українок наша громада бу-
ла репрезентована на між-
етнічному фестивалі у Сан 
Антоніо. Ініціяторами і ор-
ганізаторами цього були 
Стефен Ушак і Богдан 
Ярош. Цим разом нам до-
помогли наші земляки зі су-
сіднього Далласу (всього 
200 миль від нас). Крім кіос-
ку, що його протягом трьох 
днів обслуговували наші 
текса^ці (з Гюстону, Далла-
су і Сан Антоніо), атракці-
єю фестивалю були наші 
танцювальні групи - Марій-
ки Мацько і танцювальний 
ансамбль з Далласу під мис 
тецьким керівництвом інж. 
Олександра Базнія. Це впер 
шс ми, постонці. застріну-
лись із такою поважною 
конкуренцією в ділянці ук-
раїнської хореографії. Mic– 
цеві телевізійні станції дали 
н а ш и м виступам б і л ь ш е 
ніж пропорціональний часу 
своїх передачах, а в місце-
вій пресі появився новий 
термін — ,,тексас юкрейні-
сн", тобто тексасець україн-
ського роду. 

У липні м.р. наша грома-
да взяла участь у традицій-
ному в Гюстоні фестивалі 
слов'янських святих Кири-
ла і Методія. Цей фестиваль 
с, мабуть, унікальним в ці-
лих ЗСА тим, що у ньому 
беруть участь українці, по-
ляки і чехи як рівнорядні 
партнери. 

У травні нас покинула 
родина інж. Василя і Анни 
Полевчаків, що „емігрува-
лии на північ. Василь зорга-
нізував 15 років тому тан-
цювальиий гурок, що існус і 
тепер, чи властиво, ,,поста-
вив його на ноги". Його 
дружина Анна була ініціято 
ром і довголітньою ГОЛО-
вою Українського Культур-
ного Клюбу, що допоміг 
нашій громаді пережити 10-
літне лихоліття. 

Цикл імпрез у минулому 
році започаткувала „весня-
на забава", спонзорована і 
влаштована танцювальним 
гуртком. Властиво, це була 
імпреза, влаштована моло-
дим поколінням, що після 
довгих років повернулось 
до приміщення, що саме 
для них збудували їхні по-
передники. 

Тепер наша громада під-
готовляеться до відзначен-
ня 25-ліття існування укра-
їнської католицької парохії 
у Гюстоні. Все культурно-
суспільне життя нашої HCBC-
личкої тоді громади концен 
трувалося біля свіжопоста-
лої парохії. А коли наша 
„громадка" побудувала цер 
кву, резиденцію, з згодом 
ще й великий дім зі залею на 
300 осіб (цей дім названо то-
ді Український Народний 
Дім) , коли , ,український 
Гюстон" почав притягати 
увагу наших земляків, роз-
кинених по розлогому Тек-
сасі, деякі з нас думали, що 
н е з а д о в г о Г ю с т о н стане 
новим українським осеред-
ком на тільки для Тексасу, 
але і всього так званого 
„глибокого півдня ЗСА". Ці 
сподівання, на жаль, не вип-
равдалися. 

Приїзд нового пароха, йог 
го слова на минулорічній 
академії 22-го січня, його 
наставлення до української 
громади, а крім того ще й 
сталий доплив молодих сві-
жих сил дають деяку запору 
ку — ми прямуємо ДО СВІТ-
ло райдужного майбутньо-
го. 

Лев Бемко 

Чи чули ви „Гомін степів"? 

Ансамбль „Гомін степів" 

Хто чув гомін степів нашої 
батьківщини, той пригадає 

й відчує гармонію звуків 
чудової української природи, 

що її в акордах бандури 
передав нам маестро Гри-
горій Китастий у своєму 
музичному творі під цією 
назвою. 

Очевидно, ця мистецька 
нитка, як клясичне вже те-
пер „євшан-зілля", злучила в 
барвисту тканину українсь-
ко-американського моло-
дого музичного покоління -
новий ансамбль бандурис-
тів у Ню йорку, наш любий 
„Гомін степів". 

Концертові виступи ан-
самблю у Вашінгтоні, Сейнт 
Кетринс, Канада, Баффало, 
Н.И., а у неділю, 17-го квіт-
ня в Ню Йорку, в 4-ій год. 
по полудні в Українському 
Інституті Америки, дають 
нагоду нашому громадян-
ству ближче запізнатися з 
цією групою і, сподіваємо-
ся, зрозуміти і полюбити їх 
до глибини нашого чутлн-
вого серця. Бо заслужили 
собі наші молоді мистці на 
це своєю працею, ентузіяз-
мом, здібностями і прив'я-
занням до культурних цін-
ностей українського народу. 

На сторінках „Свободи" 
були вже гарні згадки про 

цю групу. її мистецького кс-
рівника Юліяна Китастого і 
адміністратора Ліду Чорну 
та Лілю Опанашук. Хочемо 
додати наші вражіння з кон-
церту у Баффало в неділю. 
20-го березня ц.р.. в парафі-
яльній залі української пра-
вославної церкви Св. Трой-
ці на запрошення Комітету 
,,Бінго". Програма концер-
ту засвідчила різноманіт-
ність їх музичного реперту-
ару від інструментального 
виконання західньоевропей 
ських творів до українсько-
го кобзарського патріотнч-
ного мистецтва та до жар-
тівливих народних пісень. 
Досконалість виконання, 
зіспіваність свіжих моло-
дих голосів, професійний 
підхід до підготовки та ви-
конання творів залишили 
глибоке враження, задово-
лення і гордість, що це 
наша молодь , наші носії 
народних скарбів чарують і 
насолоджують нсперевер-
шеним багатством українсь. 
кої пісні і кобзи. 

Гарно підібрана nporpa– 
ма концерту, молоді сочис-
ті голоси, барвисті народні 
строї, чудові юні обличчя і 
постаті - все це як кадри ко-
льорового фільму злива-
ються в незабутній образ. 

Громадський комітет Олбанської 
округи для вшанування 

жертв голоду 1933 року 
Вотсрвліт, Н.Й. (І.Д.). -

З ініціятиви Окружного Ко-
мітету Відділів УККА Ол-
банської округи створено 5-
го березня 1983 року, Гро-
мадський комітет для вша-
нування жертв голоду в 1933 
році. Г о л о в о ю вибраний 
мґр Андрій Дурбак, заступ-
ником голови інж. Михай-
ло Герець, секретаркою Зе-
новія Білас, анломовною 
секретаркою Уляна Гаври-
люк, скарбником І. Рома-
нишин. 15-го березня ГОЛО-
вою Імпрезової комісії був 
вибраний Ярослав Кушнір; 
Інформаційної комісії — На 
талка Кушнір; Фінансової 
комісії - Іван Романишин; 
Організаційної — Євген На 
болотний. 

До Громадського коміте-
ту приступило 37 товариств 
і організацій: Відділи УК 
КА Амстердам, Вотсрвліт, 
Коговз і Трой,Об'єднання 
ветеранів українських ар-
мій, відділи СУА Вотер-
вліт, Коговз і Трой; Окруж-
ний Відділ ООЧСУ, ОЖ-
ОЧСУ Амстердам, Органі-
зація Оборони Лемківщини, 
Патріярхальне Товарист-
во Коговз, Відділ Україн-
ської Православної Ліги в 
ЗСА у Трою, Братство св. 
Миколая Вотервліт, Брат-
ство св. Йосафата і „Про-
видіння" Вотервліт, Брат-

ство свв. Петра Й Павла Ко-
говз, Сестрицтво Покрови 
Пресвятої Богородиці-Трой, 
Відділи „Провидіння" Ам-
стердам, Коговз і Трой, 
Тройська округа УНС, Від-
діли УНС Амстердам, Во-
тервліт, Коговз і Трой, Від-
діл Українського Брат-
ського Союзу Трой, Відділ 

Української Народної По-
мочі Трой, Українські Клю-
би Амстердам, Вотервліт і 
Коговз, Жіночі Секції Ук-
раїнських Клюбів Амстер-
дам і Вотервліт, Пласт, СУ 
МА, Гурток Любителів Мис 
тецтва - Трой, Батьківський 
комітет школи українознав-
ства - Вотервліт. До Почес-
ного комітету запрошені всі 
наші священики та голови 
всіх організацій. 

У пляні праці накреслено 
НИЗКу реЛІгійНИХ І ПОЛІТИЧ-
них імпрез. 26-го квітня до-

повідь д-ра Джеймса Мейса 
з Гарварду в Олбанському 
університеті; ввечері ,,TOK– 
шов" на радіохвилі 1300 
WQBK в Олбані. У днях 5-
го і 6-го травня голодівка 
під Капітолем в Олбані . 
Дня 22-го травня посвячен-
ня пропам 'ятної таблиці 
жертв голоду в 1933 році з-
зовні церкви св. Мнколая у 
Трою при співучасті Архи-
спископа К о н с т а н т н н а з 
Чикаго. Намічений екуме-
нічний молебен у соборі 
в Олбані, похід до Каиіто-
лю, віче під Капітолем, ін-
терв'ю зі свідками голоду в 
телевізійній програмі на 
каналі 17, виставка матері-
ялів про голод 1933 року у 
бібліотеках, музеях, універ-
ситетах і коледжах, кінцева 
академія восени. Перед кож-
ною імпрезою - пресові 
конференції. Матеріялипро 
голод будуть розіслані аме-
риканській пресі Олбансь-
кої округи. Про цю акцію 
будуть повідомлені сенато-
ри, конгресмени й управи 
міст нашої округи. 

Ой ви... 
(Закінчення зі ст 2-оі) 

очеретяний бугай, прохаю-
чи допомоги. Поки добра-
лися до берега, за браконьє-
рами і слід простиг. На 
щастя, прибула допомога, 
раненого відвезли до шпи-
талю, а Горлович з'явився 
до контрольного пункту 
Укррибводу. 

— Що сталося? — здиво-
вано запитав черговий, -
топився чи що? 

- Одного підстрілили... 
- Браконьєри? 
— Ні, інспектора... 
— Хто, як і чому?? 
1 почав Горлович розпо-

відати про раки, бобрів і 
вибухівку. 

- Раки, бобри — чорт з 
ними. Але де браконьєри 
дістають вибухівку? 
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- Ти кажеш вибухівкою. 
А може гранатами, га? 

- Хіба в такій ситуації 
розбереш. Може лікар до-
копається, чим голову роз-
патрошено. Я тільки можу 
с к а з а т и , що б у л о , як на 
фронті... 

- Ох , і почнеться ж ко-
ломийка, точно. Зараз поді-
воню куди слід, а то щеФ 
мені влетить. 

Численна публіка рясними 
оплесками обдарувала ви-
конавців та просила Паддат-
ків і неохоче розходилася 
після закінчення концерту. 

Якщо можна було б зібра 
ти в одну коротку фразу всі 
вражіння з цього концерту, 
то влучним, мабуть, буде 
сказати таке: ..намалювали 
нам наші молоді кобзарі 
образ України, яку вони 
самі лише бачили своїм ccp– 
цсм. у рідній пісні, у звуках 
бандури...", а додати ще до 
цього ..і як вірно перейняли 
вони почуття і стремління 
та показали їх музичним 
мистецтвом". 

Якщо ви ще не бачили цієї 
молодої і руни бандуристів 
і не чули ..гомону стенів" -
рекомендуємо їх вам. Як 
свіжин подув весняного ВІТ-
ру. вони хоч викличуть у вас 
болючу тугу за молодістю, 
але також і тверде переко-
нання. що наш рід не перево 
литься! 

В.Д. 

Comgonj 
іТТГг?мімгТтеТі 

48 East 7th St 
Tel GR 3-3550. New York 10003 

Для дарунків: кераміка, гуцуль-
ські Інкрустовані вироби, бон-
дури та багато чудових речей 

в АРЦІ. 

HELP WANTED 

ПОТРІБНО 
ПОМІЧНИЦЮ в РОДИНІ 

Раз або два рази о тижні, в доб-
рій дільниці в Бруклині. Н Й 
Жінка середнього віку Толе-

фонувати Володар -
(212) 788-0227 

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

відома солідна фірма 
CYPRESS 

HlLLS MONUMENTS 
ВОЛОДИМИР 
БІЛЯНСЬКИЙ 

WALTER BlELANSKl 
К. М. КАРДОВИМ 

CONSTANTINE М. KARDOVICH 
800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. N.Y. 11208 
Tel.: (212) 277-2332 

Відкрито а кожний дінь, в cy– 
боту. включно, від ̂ -5 по пол.. 

в неділю 10-4 ПО пол. 
Miami. Па : (305) 653-5861 
Не бажання 1 для вигоди кл!сн-
тів, радо заїдемо до Вашого 

' дому s проектами 1 порадами. 

0FUNERAL mRECTORSi 

LYTWYN 8, LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 
Також займаємося noxopo– 
нами на цвинтарі а Бавнд 
Бруку і перенесенням Тлін-
них Останків з різних країн 

світу. 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesanl Avenue 

(comer Stanley Terr.) 
UNlON. N J . 07083 

(201) 9644222 

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) 674-2568 


