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ВЛАДИКА ЛОСТЕН ЗАЦІКАВЛЕНИЙ 
БУДОВОЮ ДОМУ ДЛЯ 

СТАРШИХ В НЮ ЙОРКУ 

Частина авдиторП 3-ої зустрічі сеньйорів а УІ А. Перший а ліва 
- о. д-р Мелетій Войнар, ЧСВВ. 

Ню Йорк. - В суботу 11-
го червня ц.р. в Українсько 
му Інституті Америки від-
булася вже третя з черги і 
остання цієї весни-літа Зуст-
річ старших віком осіб, зор-
ганізована і керована голо-
вою Суспільної опіки при 
УІАмсрикн Лідією Савой-
кою. яка г директоркою 1мі-
грапійного відділу при Ка-
толииькій Конференції. Як 
голова Суспільної опіки в 
УІ Америки. Лідія Савойка 
належить до дирекції Інсти-
тугу. цієї найбільш penpe– 
зентаційної будови при 79 
ву.і. і 5-ій Авеню. Суспільна 
опіка Інституту займається 
не тільки українцями, але й 
різними етнічними rpyna– 
ми, а Лілія Савойка веде в 
Інституті двічі в тиждень 
безплатно навчання англій-
ськоі мови для новоприбу-
лнх емп рангів різних націо 
нальностей. 

І ри надані зустрічі сто-
сувалися тільки українців і 
вони мали юловно інфор-
манійний характер. Згадана 
вгорі третя Зустріч відбула-
ся під гаслом ..Запити й 
відповіді". Ці відповіді да-
валн ..панелісчи" л-р Роман 

Осінчук, д-р Микола Шпит-
ко, ред. Іван Кедрин, ред. 
Ольга Соневицька. Найваж-
ливіші проблеми старших 
людей з'ясував інж. Михай-
ло Псжанський. У попсред-
ніх Зустрічах брали участь 
ще д-р Рогозинський. мгр 
Степан Химич, конгресмен 
Вілліям Грій й інші видатні 
громадяни. Кожна з гих 
Зустрічей, включно з остан-
ньою, згуртовувала понад 
150 осіб. Окремий автобус 
привіз учасників з-під церк-
ви св. Юра у Ню Йорку. 

Найважливішою подією 
того вечора було повідом-
лення приявних, що Владн-
ка Василь Лостен. Єпископ 
Стемфордської єпархії, пе-
реслав надзвичайно прихи-
льного й позитивного листа 
Лідії Савойці на її звернсн-
ня в справі можливости бу-
дови дому для старших і 
немічних людей у Ню Йор-
ку. Д-р Роман Осінчук від-
читав листа Владики, який 
стверджує, що він добре 
ознайомлений з пробле-
мою будови таких домів 
для старших і немічних лю-
дей, збудувавши вже один 

(Закінчення на ст. 4) 

Д-р Б. Цимбалістий переобраний 
на голову Управи УМ 

Ню Йорк, И. Й У 
неділю. (9-ГО червня І̂ КЗ р. 
ч будинк) СУА-УККА віл-
булися загальні збори ЧЛС-
нін Українського Музею. 

Всі члени Музею заздале-
гідь одержали поштою звіт 
українською і англійською 
мовами про діяльність УМ 
в календарному lQ82 ропі. 
На зборах голова Управи 
УМ л-р Богдан Цимба.тіс-
гий і директор УМ Марія 
Шуст доповнили звіти да-
ВИМИ про працю Музею в 
І9КЗ ропі. Зокрема Д-р Б. 
Цимбалістий сказав, що в 
цьому ропі продовжувалась 
кампанія приєднання нових 
членів Музею, і тепер їх с 
близько півтори ТИСЯЧІ. 
Активно діяла комісія фон-
лів. яка недавно влаштува-
ла прийняття в садку коло 
будинку подружжя Цаннін-
і єрів у Прінстоні. Це прнй-
няття притягле багато мо-
лодих професіоналістів і 
принесло Музеєві понад 
5.000 долярів. Д-р Б. Цнм-
балістий подякував усім, 
хто допомагає Музссві роз-
виватися. насамперед Сою-
зові Українок Америки, зав 
дяки якому УМ має широке 
опертя в громаді. Велика 

подяка належиться українсь 
кін пресі, що інформує про 
діяльність Музею. Промо-
вець із вдячністю відзначив 
працю співробітників Му-
зею віддану і фахову і 
також подякував доброво-
льцям. 

Марія Шуст відзначила, 
що в 1983 році зібрано бага-
то матеріялів до виставки 
..Історія української іміґ-
рації". яка мас відкритися 
восени. Нинішня виставка 
„Втрачені архітектурні па-
м'ятки Києва" протягом тиж 
ня буде показана у Ваіпіж '-
тоні в дні Жалобних відзна-
чень 50-ої річниці Великого 
голоду на Україні. Цього 
року особливий успіх мала 
виставка писанок: про неї 
писала американська преса. 
її показували на шести про-
грамах телебачення, перед 
Великоднем майже щодня 
приходили екскурсії. Марія 
Шуст взяла участь у двох 
семінарах для американсь-
ких музейних працівників. 

Звіт Контрольної комісії 
прочитала Євгенія Тріска, 
відзначивши, що фінансова 
звітність Музею є в ПОВНО-
му порядку. 
(Закінгення на crop, k) 

Надруковано Гаслову 
Енциклопедію Снятинщини 

М. Бажанського 
Дітройт. Мит. Із серії 

видань Бібліотеки Видав-
ннптва ,.Снятинь". випуск 
число 7. тут появилася 253-
сторінкова Гаслова Енцик-

' лопедія Михайла Бажан-
ського и. з. ,.Творчий дина-
мізм патріотизму моїх зсм-
ляків": Bi;r перших проявів 
організованих суспільних 
гуртків, церковних братств, 
ремісничих цехів аж до 
..Січей". ..Соколів". ,.Прос-
віт'' ..Рідних Шкіл" та 
бойових формацій і полі-
тичннх партій. 

Автор пояснює, що тепе-
ріп'чя його праця є продов-
жшпям попередньої його 

.:ижки п.з. ..Краса Снятин-
чіини". Називаючи свою 
найновішу працю ,.твор-
чою динамікою Снятиншн-
нн". - М. Бажанський пи-

ШЄ. ЩО ,,В НІЙ ДОСЛІДНИК-
читач знайде відповідь на 
всі питання, що відносяться 
до культурно-освітнього 
процесу, політичної зрілос-
ти населення, церковних 
організацій, ремісничих це-
хів, товариств, господарсь-
ких підприємств, судівни-
цтва, всіх адміністративних 
видів окупаційних урядів та 
українських мілітарних тво-
рів для оборони свого на-
ціонального імени йпотрїб-
них в будові своєї незалеж-
ної держави". 

Автор вважає, що така 
гаслова енциклопедія є не 
тільки потрібна для всіх 
земляків Снятинщини, але 
й для тих, що провадити-
муть досліди чи писатимуть 
про цей терен. 

Г. Коль критикує політику 
Східньої Німеччини 

Бонн, За хідня Німеччина. 
— У своєму щорічному звер 
ненні до народу про внут-
рішній і зовнішній стан кра-
їни західньонімецький канц 
дер Гельмут Коль у четвер, 
23-го червня, перед Бундес-
тагом (західньонімецьким 
парламентом) гостро крити 
кував Східню Німеччину та 
п керівництво, але одночас-
но заявив, що він готовий 
продовжувати „політику 
діялогу, рівноваги і співпра-
ці" у відносинах з другою 
Німеччиною. 

„Ми не скапітулюємо пе-
ред фактом, що наших спів-
вітчизників німців позбави-
ли права на самовизначення 
і що порушують їхні права 
людини", - заявив Коль. 

Далі Коль продовжував: 
„Режим, який відгороджує 
себе стіною і колючим дро-
том хотів би переробити 
історію. Він сам не зали-
шиться в історії. Такі режи-
ми переживає стремління 
народу і народів до волі. 

Виступ Коля передавало 
західньонімецькс тслсба-
чення, яке легко прнймасть-
ся і у Східній Німеччині. 

Одначе Кроль також ска-
зав, що об'єднання народу 
— природньо пов'язаного 
тисячами ниток спільної 
історії і культури - є далс-

косяжною ціллю його уря-
ДУ-

Практичною політикою 
для міжнімецьких відносин 
в даний час є „співпраця -
якщо вона можлива і де 
тільки можлива в само-
зрозумілих інтересах обИд-
вох німецьких держав", -
сказав Коль. 

Назва виступу Коля була 
з наміром змінена і звучала: 
„Звернення до німецького 
народу в поділеній Німсч-
чині", підкреслюючи тим 
самим розділ Німеччини 
після Другої світової війни. 

За правління соціял-де-
мократів під час останніх 
років звернення до народу 
зосереджувалося в OCHOBHO– 
му на питаннях внутрішніх 
політичних і економічних 
проблем. Коль розширив 
обсяг свого виступу, який 
охоплював внутрішні захід-
ньонімецькі, а також між-
иімецькі питання обидвох 
Німеччин. 

Коль закликав східньоні-
мецьких лідерів розвивати 
співпрацю в торгівлі. куль-
турі. екології та виміні сту-
дентами. але він також зак-
ликав східньонімецькі влас-
ті припинити виховувати 
ненависть у молодого поко-
ління. 

Л. Валенса залишається 
лідером забороненої ,,Солідарности' 

Гондурас закликає до 
відплатних акцій 

Тегусігальпа. Гондурас. 
- Провідний генерал Гон-
дурасу заявив у середу, 22-
го червня, що його країна 
„повинна розпочати якісь 
дії" проти Нікарагуа з огля-
ду на вбивство двох амсри-
канських журналістів на 
території Гондурасу санді-
ністськими військами Ніка-
рагуа. 

Уряд Н' арагуа відкинув 
обвинув;, пня в тому, що 
його війська вбили 55-літ-
нього Даєла Торгерсона. 
кореспондента ",,Лос Анд-
желес тайме" і 33-літнього 
фотографа Ричарда Кроса. 

Обидва вони загинули у 
вівторок разом з гондурась-
ким водієм Хозе Ерррерою 
від обстрілу їх автомобіля, 
який їхав на території Гон-
дурасу у прикордонній 
смузі, де відбуваються часті 
бої нікарагуанських пов-
станців проти санді-
ністського комуністичного 
режиму. Журналісти саме 
їхали, щоб спостерігати за 
ходом боїв. 

У Вашінгтоні заступник 
секретаря преси при Білому 

Домі Лері Спікс заявив, що 
президент Роналд Рсгсн 
„глибоко жаліє втрату жит-
тя двох видатних журналіс-
тів. які виконували свій про-
фесіональннй обов'язок у 
надзвичайно важких умо-
вах". 

Гіда Торгерсона і Кроса 
були перевезені до гонду-
раського міста Те гус і гал ь-
па, звідки привезуть їх до 
ЗСА. 

Начальник збройних сил 
Гондурасу генерал Ґуставо 
Альварез Мартінсз на пре-
совій конференції сказав, 
що погіршення відносин з 
Нікарагуа дійшли до най-
нижчого рівня від часу при-
ходу до влади сандіністів у 
1979 році. 

„Я думаю, що межа до-
сягнута (з огляду на вбивст-
ва) і ми повинні щось зро-
бити", - сказав Альварез. 

Він не уточнив, якого ха-
рактеру будуть ці дії, але 
сказав, що порадиться з 
президентом Роберто Cya– 
зо Кордобою про можливі 
варіянти дій. 

Варшава, Польща. - Лі-
дер польської забороненої 
військовим режимом проф-
спілки „Солідарність" Лєх 
Валенса заявив у неділю, 
26-го червня, що він не пос-
лабить своїх старань відро-
дити „Солідарність". 

„Я не покину її як щур, я 
не втечу", - заявив Вален-
са. коли виходив зі свого . 
дому в Ґданську до церкви в 
неділю. Але потім він до-
дав, що передасть свої функ 
ції комусь іншому, „якщо 
знайдеться хтось відповід-
ний, щоб зайнятися цими 
проблемами". 

Минулого тижня ходили 
чутки, що церковна icpap– 
хія і польські власті домо-
вилися в останні дні перебу-
вання Папи Івана Павла 11 в 
Польщі, що Лєх Валенса і 
весь рух ,,Солідарности" 
вже більше непотрібні, а 
переговори Католицької 
Церкви з польськими влас-
тями про тс. як упорядкува-
ти життя в країні, будуть 
продовжуватися, але без 
участі ролі„Солідарности". 

Одначе Валенса заявив 
групі телевізійних репорте-
рів Ей-Бі-Сі: „Я повинен 
керувати. Я повинен осягну 
ти це, що ми заплянували". 
„Ця робота не дуже присм-
на", - додав Валенса. кнв-
нувши головою в сторону 
автомобіля служби безпе-
ки, який стояв недалеко від 
них. 

У церкві св. Брігіти в 
Ґданьску в неділю відбува-
лася спеціяльна Служба Бо-

жа для робітників корабель 
ні, де працює електриком 
Валенса. Церква була пов-
ністю заповнена народом, 
який довгими оплесками 
привітав Валенсу. як він 
входив до церкви, а церков-
ний хор відспівав пісню 
„Солідарности". В одному 
із куточків церкви були 
прапори „Солідарности" та 
інші символи цієї забороне-
ної профспілки. 

Відносно зустрічі з Па-
пою Валенса сказав, що 
Папа порадив йому бути 
терпеливим. Терпеливість 
- цс половина успіху, nopa– 
див Папа Валенсі. 

Міркування про те, що 
Папа поралив Валенсі змен-
шити свою діяльність або і 
зовсім припинити її ПІДСИ-
лила в п'ятницю минулого 
тижня передова стаття у 
ватиканській газеті „Occep– 
ваторе романо", яка гово-
рила, що Валенса відходить 
з політичного життя. Але в 
суботу автор статті Вірджі-
ліо Лєві сам покинув свою 
посаду заступника редакто-
ра газети, а Ватикан заявив, 
що його стаття висловлю-
вала тільки особисті думки 
автора. Одначе Ватикан не 
відмежувався ясно від цих 
думок автора, а багато ва-
тиканських офіційних осіб 
вважають, що Лєві відій-
шов з редакції не з огляду на 
неправильність висловів у 
статті, а тому, що він пока-
зав відношення Папи до 
Валенси в занадто простій 
формі. 

П'ятидесятники отримали 
дозвіл на виїзд з СССР 

Український Музей взяв участь 
у святкуванні трьохсотліття Квінсу 

Москва. СССР. Совєт-
ські власті повідомили в 
неділю, 26-го червня, що 
сім'я секти п'ятидесятників 
зможе виїхати до Ізраїлю, 
включаючи 5 осіб, які домо-
глися цього тим, що п'ять 
років тому пробилися до 
американського посольства 
в Москві і прожили там 
до того часу, поки совстські 
власті не обіцяли їм дати 
дозвіл на еміграцію. Саме 
тепер Совстський Союз цю 
обіцянку виконав. 

Совстський крок розгля-
дають. як спробу в напрямі 
розв'язання одної з най-
більш суперечливих випад-
ків порушення прав люди-
НИ, ЯКІ Т у р б у Ю Т Ь СОВЄТСЬКО" 

амсриканські відносини. 
Цей совстський жест багато 
західніх дипломатів роз-
г лядас як крок доброї волі 
Москви в напрямі покра-
щання відносин з Bauiinr– 
тоном. 

Офіційне совстське пре-
совс агентство ТАСС корот-
ко заявило, т о Пйотр Ва-
щенко. його дружина і ІЗ 
дітей виїдуть з Сибіру до 
Ізраїля „згідно з установле-
ним порядком виїзду з СС-
СР для постійного прожи-
вання за кордоном". 

Одначе ТАСС нічого не 
сказало про сім'ю Чмика-
лових, матір і сина, які га-
кож перебували в амернкан-
ському посольстві в Москві 
п'ять років. 

КАЛУШ - ЯК ПРИКЛАД 
,, ІИ ТЕРН А ЩО НА ЛІ ЗА ЦІЇ' 

Ню Йорк. Н. И. (Пресова ц с х а х - гуртожитках, на апт-
служба ЗПУГВР). Згідно 
з вістками з України, в дея-
КИХ областях УССР. зокре-
ма в Західній Україні, в 
останньому часі скріплено 
русифікаційну кампанію 
при допомозі економічних 
новобудов і розудови Д0ТЄ-
перішні.х. в яких ioi.n,iiiy– 
сться кількість нсмісцевого 
неукраїнської о елементу 
Помічається ще більш, ніж 
до тепер,п.іянове ВІДрядЖСН-
ня в Україну неукраїнсько-
го чужого персонал) з вс-
лнким відсотком російсько-
го КОНТИНГСНТу, керівною і 
звичайного, яунй ..автома-
тнчно" надає тон не лише в 
діловодстві, але й заі ально-
му спілкуванню робітників 
між собою, яке відбуваєть-
ся російською мовою. Таке 
перемішування робітничих 
кадрів і цілого населення 
має за ціль зрусифікувати 
як місцеве населення, так і 
ІНШИХ НС-рОСІЯН. ЯКИХ ВНСИ-
лають на економічні ново-
будови. Весь цей руснфіка-
ційний процес, як і подібні 
такою роду заходи режи-
му. називається „інтсрнаці-
оналізацією", яка вже від-
давна стала синонімом на-
енльної русифікації. 

Впарі з тими організа-
ційно-адміністративними 
кадровими заходами в ос-
танньому часі посилено на 
економічних об'єктах теж 
політично-виховну роботу, 
спрямовану на дальшу „ін-
тернаціоналізанію" робітни-
чнх кадрів. Прикладом та-
ких заходів може послужн-
тн виробниче об'єднання 
..Хлорвініл" ім. 60-річчя 
Жовтневої революції в Ка-
луші. Івано-Франківської 
областн. побудоване в 1977 
році, що його називають 
..гігантом хемії Прикарпат-
тя". Як подала „Радянська 
Україна" з 31-го травня ц.р.. 
тут „братньо живе сімнад-
цятнтисячна робітнича сі-
м'я. в якій трудяться понад 
ЗО національностей і нарол-
ностей СРСР". 

Політично-виховною ро-
ботою займається спеціяль-
на ідеологічна рада партій-
ного комітету об'єднання, 
що ..за його пляном всде-
ться інтернаціональне вн-
ховання трудящих", тоб-
го їхнє русифікування. Як 
мовиться в цій же KopccnoH– 
денції В. Добровольського 
в ..Радянській Україні", „у 

майданчиках проводяться 
лекторії, кінолекторії. бесі-
ди, чіпаються доповіді.... 
шукаємо теж більш ЄМО-
пійні. ефективні масові фор-
ми . до них належить і 
цикл театралізованих тема-
ГНЧНИХ вечорів. присвяче-
ни.х СОЮЗНИМ республікам. 
на яких побували делегації і 
Волі ограда, Нові орода. Со-
лігорська, Кишинева, Бак) 
...” Як звичайно, не забува-
еться про ..старшої о бра-
та" ..особливо урочистим 
був вечір, присвячений Ро-
сійській ФедерапіГ' Добро-
вольський не мас досить 
слів, щоб ВІДДати в.сь свііі 
штучний иатос. коли ..зал 
заполонила пісня 'Широка 
страна моя родная' Спі-
вали всі: і аматори худож-
ньої самодіяльности. і гля-
дачі; в пісню вкладали внсо-
ке почуття любовн до рід-
ної країни, до народів-бра-
тів". 

До якого стану мала б 
довести така ..інтернаціо-
надізація" українських міст 
і промислових об'єктів, про 
те писав інший кореспон-
дент Віктор Соколов у „Ра-
дянській Украпи" з 23-го 
грудня минулою року. По-
даючи як приклад місто 
Світловодське. до якої о 
перенесено мешканців Іа-
бурища після побудови 
Кременчуцької ГІ :С, він 
пише: ..вулиці Іабурнша 
раптом залунали таким різ-
НОГЛОССЯМ, ЯКОГО ВОНИ СПО-
конвіку не чули. Люди двад-
цяти національностей прий-
шлн на ударну будову з 
Волги і Дону, з Грузії і 
Прибалтики, з Уралу і аж з 
Амуру ... І вони, будівничі 
ГЕС, особливо молоді. нас-
тільки вжилися в тутешні 
сім'ї, настільки зріднюва-
лнея з ними, що. коли ia.xo– 
днв я в ту чи іншу хату, мені 
дуже важко було розібра-
тнсь, де тут син чи дочка 
господарів, а де кварти-
ранти..., загули внедовзі по 
селу Інтернаціональні4 вс-
СІЛЛЯ..." 

Які є наслідки них ..інтср-
національних" весіль не 
важко догадатись. Справа в 
тому, що лише в НЄЧИСЛЄН-
них випадках мішані сім'ї 
іалишаються чисто україн-
ськимн, а частіше почина-
ють переходити на росій-
ську мову і на російські 

(Закінчення на ст. '4J 

В Америці 

Любов Волинець з Українського Музе.о демонструє 
виконання традиційних стібів вишивки. 

Ню Йорк. Н. Й. - Лю-
бов Волинець, керівник ОС-
вітнього відділу Українсь -
кого Музею, взяла участь в 
урочистому святкуванні 
трьохсотліття заснування 
Квінсу - району міста Ню 
Йорку. Квінс був заснова-
ний як окреме місто 1683 
року і дістав назву в честь 
королеви (квін) Катерини, 
дружини короля Чарльза 11. 
З 1898 року Квінс став час-
ТИНОЮ Н ю Й о р к у . ЦІЛ0ДЄН-
не святкування відбулось у 
суботу, 4-го червня ц.р. у 
Флашінг Медовс-Корона 
парку. 

Квінс є найбільшим ра-
йоном Ню Йорку і в ньому 
живе 1.89 мільйона людей 

різних національностей. Ча 
стина святкувань, що вклю-
чала показ народного мис-
тецтва етнічних груп, була 
частково фінансована Ра-
дою мистецтв Квінсу. Цей 
показ проходив під гаслом: 
„Зроблено руками відусьо-
го серця". 

В окремому шатрі, де 
були покази народного мис 
тецтва різних країн, з яких 
походять мешканці Квінсу. 
Український Музей мав 
стіл, на якому були вистав-
лені українські народні ви-
шивки. Любов Волинець 
демонструвала виконання 
традиційних стібів, що їх 
вживають українські виши-
вальниці. 

ПАЛАТА РЕПРЕЗЕНТАНТІВ підтримає плян Демокра-
тичної партії обмежити зменшення податків, яке запропо-
нував Р. Реген, до 720 дол. на родину і переслала цей плян 
до Сенату. 

ПАПА ІВАН ПАВЛО 11, назначив трьох американських 
духовників для окремого завдання прослідити причину, 
чому в ЗСА так зменшилося число монаших чинів і 
священиків. Комісію очолює архиєпископ Джан Р. Квін із 
Сан Франсіско. На підставі статистичних даних число 
членів монаших чинів і священиків в ЗСА помітно 
зменишлося. Число монахинь впало із 181.421 до 121.370. а 
монахів на 60 відсотків. 

ЦІЛИЙ МУЗИЧНИЙ АРХІВ Ігора Стравінського nepc– 
возять непостійно з терену ЗСА до Швейцарії. Окрема 
культурна фундація Швайцарії вирішила заплатити за цей 
архів 5,250,000 долярів. 

В НЮ ЙОРКУ ПІДНЕСУТЬ при кінці вересня цього року 
чинш у 300.000 мешканнях, в яких досі була контроля над 
оплатою за помешкання. Оплата за помешкання буде 
збільшена на 4,7 і 10 відсотків, залежно віл тою. на яку 
проміжність часу помешкання винаймлене 

ВІЛЛІЯМ Д. РУКЕЛГАВЗ, директор агенції охорони довкі-
для, повідомив, що агенція не буде карати грошовими кара-
ми ті міста, які відповідають стандартам постанови про 
чисте повітря. 

-
ПЛЯН ЕВАКУАЦІЇ населення з околиці нуклеарної 
фабрики на Лонг Айленді не є реальний, як тепер 
доказують, бо у випадку спавжньої небезпеки не може бути 
переведений в життя. З того приводу повіт Саффок, де 
знаходиться ця фабрика не хоче брати участи у розпрацю-
ванні того пляну. 

СИЛЬНІ ПОВЕНІ, спонукані великими сніговими 
опадами в Ракі Мавтейнь. навістити тепер великий простір 
побережжя ріки Колорадо. Побоюються, що ті повіні 
набагато зменшать число вакаційників що саме тепер туди 
вибираються. 

В СТЕЙТІ НЮ ЙОРК вирішено підвищити кари за їзду 
автом під впливом алькоголю. У майбутньому на підставі 
закону, що його підписав губернатор Маріо Квомо. водій 
авта, який двічі протягом десяти років був караний за їзду 
під впливом алькоголю. не буде мати цілий рік права 
керувати автом. 
У БОСТОНІ ВПЕРШЕ ДОЗВОЛИЛИ широкій публіці 
Слухати стрічки, на яких записані розмови колишнього 
президента Джана Ф. Кеннеді. Ці розмови знаходяться у 
бібліотеці його імени. Зі стрічок можна тепер прослухати 
різні завваги Дж. Ф. Кеннеді на політичні теми як. 
наприклад, про кризу на Кубі. В'єтнам і берлінську стіну. 
Однак, на стрічках нема нічого сенсаційного, як також 
ніяких таємних інформацій. які підпадають під дальшу 
охорону і ще не можуть бути опубліковані. 

У СВІТІ 
СОВСТСЬКИЙ СОЮЗ глушить передачі радіо „Голос 
Америки" не тільки у себе в країні, але і намагається 
заглушити ці передачі також у Польщі, щоб заглушити 
правду про подорож Папи Івана Павла 11 по цій країні, -
заявив у четвер, 23-го червня, директор,.Голосу Америки" 
Ксн Томлинсон. „Ми знаємо, що наша багаточисленна 
польська авднторія особливо пристрасна в тому, щоб 
мати доступ до об'єктивної, правдивої інформації (про 
відвідини Папи) тому, що вони отримують лише сильно 
процензуровані новини з офіційних, контрольованих 
польським урядом засобів масової інформації". - сказав 
Томлинсон. 

БРИТАНСЬКІ ДЖЕРЕЛА повідомили в четвер, 23-го 
червня, що західні уряди погодилися утворити спеціяльну 
„систему раннього попередження" для перешкоди npoco– 
чування цінної технічної і наукової інформації в руки 
совстскьнх шпигунів. Ці системи попередять уряди про 
нові потенціяльно важливі військові винаходи, вже тоді, 
коли вони знаходяться в стадії розробки у проектних 
бюрах. Цей крок розглядають як частину заходів західніх 
держав, спрямованих на затримання стратегічної інфор-
мації перед експортом до Совстського Союзу. 

ЗАХІДНІ КОРЕСПОНДЕНТИ повідомили з Відня, 
столиці Австрії, що чехо-словацька таємна поліція грубо 
припинила неофіційну пресову конференцію у Празі в 
четвер, 23-го червня, яку проводили члени групи боротьби 
за права людини „Хартія-77". Під час розгону пресконфе-
ренції відбулися суперечки та інциденти між чехо-словаць-
кою службою безпеки і західніми кореспондентами. 
Агенти служби безпеки зажадали видачі всіх фільмів, які 
фоторепортери зробили під час попередніх зустрічей 
кореспондентів з членами групи на організованій комуніс-
тами конференції за мир і життя, яка була задумана як 
протест проти ядерної війни. 

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ справ Норвегії 
повідомило в середу, 22-го червня, що воно зарядило 
видалення заступника військового аташе при совєтському 
посольстві в Осльо полковника В.Ф. Загрсбнсва. обвинува-
тивши його в шпигунстві. Міністерство не пещалочжадних 
подробиць цього інциденту, заявивши лише, що робить це 
тому, щоб не драматизувати положення і не викликати 
відплатних дій совстського уряду. Попередні (викриття 
совєтських шпигунів і вислання їх з Норвегії сприймалися 
совєтською стороною без заперечень і без відплатних 
заходів. Норвегія має лише п'ять своїх офіційних представ-
ників у Москві, а Совстський Союз представляють в 
Норвегії аж 37 „дипломатів". Від 1970 року Норвегія 
видалила зі своєї країни 15 совєтських громадян за 
причетність до шпигунської діяльности. І 
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Приклад балтійців 
гідний наслідування 

Сенат і Палата Репрезентантів З'єднаних 
Стейтів Америки прийняли в березні ц. р. р е з о 
люцію, у якій сказано, що ЗСА визнають за 
Балтицькими країнами - Литвою, Латвією і 
Естонією - право на свободу і вимагають від 
уряду Совєтського Союзу звільнення цих країн -
з-лід його кормиги. В резолюції підкреслюється, 
що СССР, починаючи з 1940 року, систематично 
порушує людські та національні права в Бал-
тицьких країнах, депортує населення цих країн в 
глиб Росі ї , зокрема на Сибір, а територію 
заселює росіянами чи іншими національнос-
тями, визискує ці країни політично, культурно й 
економічно. Резолюція закликає президента 
Роналда Реґена визначити день 14-го червня 
1983 року „Днем Балтицької Свободи", який має 
нагадувати всім народам світу про прагнення 
тих народів до незалежности і відзначити сумні 
роковини масових депортацій населення про-
ведених Москвою в 1941 і пізніших роках. 

Подібна резолюція Конгресу була прийнята 
раніше, якою американські законодавці відзна-
чали День Незалежности Литви 16-го лютого, з 
наголошенням, що ЗСА визнають право Литви 
на самостійність і незалежність і її народ пови-
нен плекати в серцях над ію на в ідзискання 
свободи в майбутньому. Нюйоркський сенатор 
Данієль П. Мойні ген тоді п ідкреслював , що 
прийняттям резолюції американський народ 
почерез своїх репрезентантів в обидвох палатах 
ЗСА, хоч частинно буде сол ідаризуватися з 
литовським народом, який не може втішатися 
тепер свободою. Інші сенатори і конґресме-
ни підкреслювали важливість таких резолюцій, 
які перестерігають СССР перед загарбанням 
чужих народів і говорять про евентуальність 
зміни ситуації та перебудови комуно-московсь-
коі імперії. 

І дійсно, у висліді усіх цих резолюцій, які, 
очевидно, кожнорічно повторяються у Конгресі, 
президент Р. Реґен прийняв 13-го червня ц. p., 
велику 200-членну делегацію балтійців і заявив, 
що він особисто ніколи не вважав совєтського 
поневолення Балтицьких країн „перманентним 
станом" і запевнив присутніх, що Уряд ЗСА, 
зокрема його Адміністрація, ніколи не будуть 
шукати замирення з Москвою коштом понево-
лених нею народів. При тому Президент ЗСА 
натаврував СССР за підписання славнозвісного 
договору Сталіна з Г ітлером в 1940 році , у 
висліді якого всі три Балтицькі країни стали 
„ інтегральною" частиною Совєтського Союзу. 
Р. Реген назвав Балтицькі країни живою пригад-
кою цього, цинічного договору між тодішніми 
двома диктаторськими режимами, які потихень-
ко мріяли поділити світ між собою. 

Активізація балтійців назовнішньо-політич-
НОМУ ВІДТИНКУ І В т р и м у в а н н я ЖИВОЮ ІДЄЇВІДНОВ-
лення самостійности і незалежности їхніх наро-
дів, направду заслуговує на наслідування. Ми, 
.українці, зокрема повинні з цього випадку брати 
собі приклад замість борсатися у подробицях 
негативів наших визвольних змагань під час 
Першої і Другої світових війн, а при тому шукати 
тісної співпраці з балтійцями, яка може принести 
українцям тільки користь. 

Кожний з нас мусить собі усвідомити, що 
сучасне становище в Україні таке загрозливе, що 
воно вимагає мобілізації усіх наших сил, включ-
но до поширення співпраці з усіма поневолени-
ми і за гроженими московським комун істич -
ним імперіялізмом народами. Москва поставила 
собі на дальшу мету змести нас з поверхні землі 
як націю і тому розпорошування наших сил в 
діяспорі є каригідним явищем, яке не повинно 
продовжуватися. Спрямуймо наше стремління 
до великих діл, тільки бо тоді зможемо нанести 
удару ворогові і окупантові нашої батьківщини. 

Дописи з життя громад, установ, організацій, 
інституцій чи осіб, включно з посмертними згадка-
ми-нскрологами, 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. 

Прогнози робити можна і 
преса їх звичайно робить. 
Одначе тільки погані npor– 
нози здійснюються. Добрі 
ні. 

Треба признати, що Моск-
ва мас добрих стратегів і 
реалізаторів своїх деструк-
тивних ПЛИНІВ. Москва мас 
плян опанування Західньої 
Европи. Покищо для того 
використовували „кризу 
енергії", ірансько-іракську 
війну, терор Палестинської 
Визвольної Організації (П-
ВО), напруження на Ьлизь-
кому Сході. Москва доста-
час зброю палестинцям, 
Лівії, Сірії, Єгиптові. Вико-
ристовус терор у Західній 
Німеччині, Натикані. Фран-
ції. Має намір опанувати 
Західню Европу восени 19-
83 року після жнив, але ще 
перед інсталяцією там аме-
риканських ракет. 

Москва затривожилася 
проектом оборони ЗСА в 
космосі. Той проект може 
здійснитися 2000 року, але 
практичне значення має вже 
тепер. Президент Реген ду-
має, що війну в космосі 
СССР не виграє. І Москва 
це знає. Отже треба запо-
бігти такій можливості. 

Для прикладу підготови 
реалізації плянів Москви 
звернемося до Польщі. Ста 
новище в Польщі показує 
як Москва старається опа-
нувати ворожо настросне 
суспільство та зменшити 
рух спротнву при допомозі 
вірних Москві політичних 
наймитів засобами терору і 
пропаганди. 

Польську стратегію Моск 
ва має намір використати в 
Австрії і Західній Німсч-
чині, Італії, у скандинавсь-
ких країнах. 

Польська хунта знає про 
економічну катастрофу, про 
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А ЩО - ЯК ВОНО 
СПРАВДІ ТАК? 

терпіння народу. їй це бай-
дуже. Для неї важливий 
стан війни з власним наро-
дом і влада. Західню Евро-
пу Москва думас захопити 
протягом трьох тижнів. 
Москва провокує Швецію 
підводними човнами. очі-
куючи їх знищення, або од-
вертої атаки. Тоді був би 
прецедент. До чого? До 
збройної акції Совстсько" 
го Союзу. Але Швеція на 
пораду НАТО обмежилася 
дипломатичним протес-
том. Далі прийшла Норве-
гія. Москва знову чекала на 
справжню реакцію ділом. 
До того не дійшло. Але 
прийшло до вбивства трьох 
західньонімецьких туристів 
на кордоні Східньої Німсч-
чини. Знову відсутність рс-
акції. 

Є припущення, що приз-
начення Ґромика віцепре-
м'ером - це перша фаза 
приготовлення СССР до 
війни. Ґромикові надоку-
чила дипломатична бала-
канина. Захотілося справж-
ньої дії. Перша в історії 
СССР пресова конференця 
на телевізії Ґромика була 
призначена не для преси, не 
для закордону. Вони була 
призначена для внутріш-
нього вжитку - налякати 
совєтського чоловіка небез-
пекою з боку , імперіяліс-
тичного Заходу". Бачите, 
що вас чекає, отже... 

Видалення 47 совстських 
шпигунів з Франції стало 
зрозумілою сенсацією. Фак 
тично в першу чергу вони не 
були шпигунами, але opra– 
нізаторами у Франції восн-

ного стану на зразок Поль-
щі. 

Москва успішно в!двер-
тає увагу ЗСА від Західньої 
Европи і скеровує її на Ла-
тинську Америку, Близький 
Схід, Сирію, Ливан. Злісно 
чекає на можливість, що 
ЗСА встрянуть у війну в 
обороні Ізраїля. а 

Москва може піти шля-
хом Гітлера і приєднати до 
СССР Австрію, як нову 
„братню" республіку. Моск-
ва знає, що Австрію ніхто 
боронити не буде, як ніхто 
не боронив Чехо-Словач-
чину перед Гітлером. Все 
обмежиться статтями в 
пресі. 

Стратегія Кастра — це 
очевидно стратегія Москви. 
Куба експортує революцію 
насамперед у Центральну 
Америку. Завданням Моск-
ви і Куби є обеднати всіх 
крайньо лівих для справи 
комунізму. До крайньо лі-
вих приєднують некомуніс-
тичні. і опозиційні елементи 
західнього світу із метою 
отримати некомуністичну 
міжнародну підтримку для 
комунізму. Такою такти-
кою охоплені Гватемала, 
Коста-Ріка, Ель-Сальва-
дор, Нікарагуа і т. д. 

Совстсько-кубинська про-
паганда старається псреко-
нати, що революція у Саль-
вадорі „народна", що вона 
висловлює бажання мас, як 
і бореться за свободу і про-
ти мілітарної інтервенції 
ЗСА. В Америці є завдання 
відшукати елементи, які 
співчувають революції в 
Центральній Америці і твер-

дять, ще вона має свої ко-
ріння тільки в економіці та 
бажанні справедливості!. 

Уряд президента Реґена, 
який попереджує про небез-
пеку комунізму в Централь-
ній Америці, критикують ті, 
які не хочуть, або не вміють 
побачити справжнього ста-
ну в цій країні. Такі крити-
ки кажуть, що документи 
уряду про советську кубин-
ську ролю у центральній 
Америці не доказують там 
ролі лівого руху. 

В році 1978 американсь-
кий дослідник Джансон Міт-
челл писав: „Советський 
радикалізм обернувся у па-
нуючу тенденцію суспіль-
ства в середині 60-их років. 
Він переважив ізоляціонізм 
партійної бюрократії. Під 
все більшим впливом ВКП 
1966 року вперше в історії 
СССР були конкретно зфор 
мульовані засади програми 
гльобальної перемоги в сві-
товому маштабі. Тоді ж 
була зформульована кон-
цепція „хуткого опанован-
ня світу" („Мітчелл „Нова 
доктрина Брежнєва". Дру-
ковано у „Ворлд політік", 
1978, ч. 3). 

Можна думати, що неко-
муністичний світ дещо знає 
про совстські пляни, бо 
советський журналіст Пет-
ров у журналі „Комуніст" 
1979, ч. 12 поставив взагалі 
крапку над „Г: „Не можна 
відділити мир від СОЦІЯЛІЗ-
му". Це значить, що мир у 
світовому маштабі можна 
осягнути тільки після пов-
ної перемоги соціялізму. 
Тепер можливість стала дій-
сністю". 

Головний советський ІДЄ-
олог Михайло Суслов 1971 
року сказав: „Невидане досі 

(Закінчення на crop. 3) 

Вершинна економічна 
конференція, дев'ята з чер-
ги, в якій учасниками були 
представники країн, а саме: 
ЗСА. Японії, Англії. Фран-
ції, Канади, Італії і Захід-
ньої Німеччини, відбулася в 
кінці травня 1983 року в 
Вілліямсбургу, ЗСА. Гос-
подарем нарад був прези-
дент Роналд Реген. 

Мстою конференції була 
перевірка дотеперішніх за-
ходів господарського уздо-
ровлення та устійнення 
напряму дальших економіч 
них реформ у промислових 
країнах західніх дсмокра-
тій, з успіху яких повинні б 
користуватися не тільки 
сучасні, але також і май-
бутні покоління. Учасни-
ками нарад були самі при-
язні одна до одної країни, 
ТОМУ ЗРОЗУМІЛО. ЩО ОПТИ-
містичний результат днску-
сій був запевнений. Пред-
ставники деяких країн вн-
магали більше стабільного 
грошового обміну, інші спо 
дівалися схвалення стиму-
люючих заходів до даль-
шого господарського пос-
тупу і зменшення бсзробіТ" 
тя. Японія запевняла ЗСА 
про повну господарську 
співпрацю у такому розу-
мінні,що Вілліямсьбурзька 
нарада і її рішення повинні 
б внести надію на дальше 
економічне поліпшення, не 
тільки в промислово заа-
вансованих країнах, але за-
гально в світі. В такій ат-
мосфері конференція закін-
чилася повним успіхом, і 
узгідненням спільної ДЄК-
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ВЕРШИННА ЕКОНОМІЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 

лярації про економічні та 
інші справи, що були на 
порядку нарад. Слід відмі-
тити, що дотепер в того 
роду нарадах не брав учас-
тн представник-спостсрігач 
від жадної східньоевропей-
ської країни. 

У дискусії делегати кон-
ференції ствердили, ЩО ДО-
теперішні господарські за-
ходи причинилися ДО ПОК-
ращання економіки та змен-
шення безробіття І ДОГОВО-
рилися, щоб у майбутньому 
узгіднюватн економічну по-
літику їхніх країн. Важливі 
справи фінансові залишено 
до вирішення фінансовим 
міністрам на окремому зіб-
ранні. Однією із актуальних 
фінансових справ - буде 
перевірити і схвалити зміни 
майже десятирічного до-
вільного обміну валюти, і 
достосувати їх до теперіш-
ніх грошових потреб. У 
минулому, вільний грошо-
вий обмін переходив різні 
несподіванки - був час на 
піднесення, був час і зане-
паду. Наприклад, можна 
сумніватися чи будь-яка 
інша грошова розв'язка мог-
ла б продовжувати свос 
існування після загальної 
господарської кризи, до 
якої причинилася організа-
ція країн експортерів нафти 
(ОПЕК). що піднесли ці-
ну на нафтові вироби. Вищі 
ціни на ці продукти мали 

вплив на збільшення інфля-
ції, при тому також насту-
пило зменшення активнос-
ти в міжнародній торгівлі. 
Вміжчасі також спекулян-
ти втратили контролю над 
нагромадженням гроша і не 
мали сили причинитися до 
хаосу на фінансовому рин-
ку. 

Це зрозуміло, ЩО ЩОДСН-
на змінливість вартости 
гроша справляє певні труд-
нощі в міжнародній торгів-
лі. Отже завданням мініст-
рів буде всі ті справи nepe– 
дискутувати і поробити пев-
ні рішення; найбільше акту-
альною справою в часі на-
рад - буде перевірити і 
вирівняти цінність валю-
ти. 

Сьогодні існує таке nepe– 
конання, що оцінка вартос-
ти американського доляра 
— зависока. З точки зору 
міжнародної торгівлі це 
заохочує до імпорту това-
рів до ЗСА, щоб набути 
доляри, натомість сповіль-
нюс експорт американсь-
ких виробів, за які треба 
більше платити. Отже з тих 
кількох, та інших подібних 
справ виходить, що західні 
демократії мають спільні 
інтереси, що вимагають ско-
ординованої економічної 
політики. Спільні рішення 
втримають інфляцію під 
контролею, стимулювати-
муть продукцію та спричи-

няться до зменшення без-
робіття. Тому не може бути 
сумніву, що на спільних 
нарадах всі необхідні проб-
леми будуть компромісово 
розв'язані. 

Однією із справ, над якою 
в часі конференції відбулася 
дискусія, було питання ми-
та, що доволі високе і цим 
самим утруднює закор-
донну торгівлю. До цього 
будуть покликані відповідні 
комісії завданням яких буде 
перевірити митну систему, 
узгіднити і поробити певні 
висновки у напрямі rocno– 
дарського уздоровлення. 
Під час триденної дискусії 
узгіднено, щоб державні 
дефіцити знизити засобом 
адміністраційних ощаднос-
тей, а не підвищенням по-
датків. Грошова і кредитсь 
ва політика повинна бути 
більше балянсуюча у від-
ношенні до інших ЄКОНО-
мічних проблем. Також у 
часі дискусії узгіднено — в 
майбутньому працювати в 
напрямі зменшення відсот-
кової стопи, яка зависока. 
Одне з важливих рішень 
було також те, щоб у май-
бутньому кооперувати в 
напрямі господарського від-
родження із слабше розвн-
неними країнами, для того 
в першій мірі є конечним 
зменшення мит у міжнародг 
ній торгівлі. 

Всі заторкнені справи — 
це проблеми сучасного про-
мислового суспільства, які 
можна розв'язувати тільки 
кооперативним шляхом. 

Іван Кедрнн 

Інформація ,,абв" про Україну 

Д-р Михайло Па.іій. університет в Кензасі, з картою 
України проф. Jlyica Армстронга 

У другій половині 20-их 
і 30-их років нашого сторіч-
чя приїздили до Львова раз-
у-раз чужинецькі гості. Це 
здебільшого були журна-
лісти, але бували члени за-
хідніх парляментів, заці-
кавлені проблемою націо-
нальних „меншин" у різ-
них країнах, зокрема у 
Польщі. Затямилась одна 
така візита чужинецького 
журналіста — прізвище ви-
летіло з пам'яті — в редакції 
щоденника „Діло", куди 
обов'язково заходив такий 
турист-професіонал. „Ви, 
українці, сказав він - див-
ний народ. Боретеся за збе-
реження своєї окремішньої 
національної особовости і в 
цій боротьбі виявляєте ба-
гато організаційного хисту 
та впертости і самопосвяти. 
Я вже довідався про ство-
рення вами могутнього ко-
оперативного апарату, я 
бачив збудований пожерт-
вами і зусиллями ваших 
лікарів українських шпи-
таль, бачив уже величезну 
бібліотеку вашого Науко-
вого Товариства і хочу завт-

Ба відвідати Митрополита 
іептицького. Але коли за-

питати кожного, з ким я вже 
зустрічався, чи ви маєте 
якусь книжку про себе для 
інформації про Україну і ук-
раїнців - то такої брошури 
ви не масте. Одночасно всі 
ви нарікаєте, що світ вами 
не цікавиться і що переплу-
тують вас з іншими napo– 
дами..." 

Такий був більш-менш 
зміст мудрої завваги чужи-
нецького гостя у столиці 
Західньої України тому по-
над півсторіччя. 1 - на npe– 
велике диво - ці його зав-
ваги по нинішній день акту-
альні. Ми вічно нарікаємо, 
що нас переплутують, то з 
поляками,то з росіянами. 
Немає дня, щоб якась аме-
риканська газета чи якийсь 
американський діяч не го-
ворили про „Рашія", розу-
міючи під нею всі країни і 
народи від Балтики по Ти-
хий океан і від Білого по 
Чорне морс. Не можна за-
перечити, що в ділянці ін-
формації про Україну й ук-
раїнців „нічого не зробле-
но". Видано двотомову 
англомовну Енциклопедію, 
виходить англомовний „Ук 
раїнський КварталbHHK','BH– 
ходить „Юкрейнієн ВіклГ, 
виходять англомовні до-
датки до різних наших ча-
сописів і появилися вже цілі 
полиці вартісних англомов-
них творів з українською 
тематикою. Але всі ці ncpio– 
дики і книжки мають на цілі 
або зберегти українську oco– 
бовість на базі теорії „двох 
батьківщин", або призначе-
ні для все ще досить обме-
женого числа науковців і 
сірих читачів, зацікавлених 
у східньоевропейській проб-
лематиці. Для широких кіл 
американського суспільст-
ва нема належної, доброї, 
доступної інформаційної 
літератури, як і нема анг-
ломовної однотомової іс-
торії України, доведеної до 
найновішої доби, ані нема 

однотомової англомовної 
історії української літера-
тури. 

І тому на особливу увагу 
й на особливе признання 
заслуговує вісімсторінкова 
летючка чи брошурка, при 
чому перших не цілих ЧОТИ-
ри сторінки виповнює текст 
„Юкрейн енд Юкрейнієнс" 
пера д-ра Михайла Палія, 
професора стейтового уні-
верситету в Кензасі, - а 
другу половину виповнює 
карта України („Men оф 
Юкрейн") що її зладив Луіс 
Армстронг з того ж універ-
ситету в Кензасі. Ця невс-
личка лстючка-брошурка. 
прикрашена на обгортці 
світлиною пам'ятника Tapa– 
са Шевченка У Вашінгтоні та 
в середині світлиною пам'ят-
ника Богдана Хмельниць-
КОГО у КИЄВІ. МУСИТЬ ВИКЛИ-
кати у кожного профссійно-
го журналіста та історика 
справжній подив: як вище-
названий автор зумів exo– 
пити так ядерно все найваж-
ливіше, що стосується Ук-
раїни й українців. Єдина 
помилка - напевно дру-
карська стосується при-
писання початку Козаччи-
ни у Xvil сторіччі, а не Xvi 
(Дмитро Байда-Вишневець 
кий 1540 p.). Зрештою - це 
першорядний виклад „абв" 
про Україну й український 
народ. Нема там ніякої по-
леміки. нема там ніякої гур-
ра-патріотичної фразеоло-
гії, все, що там є - суха, 
зв'язка, коротка правдива 
інформація. Інформація 
про географію, територію, 
статистику, природні ба-
гатств,а, різні періоди влас-
ної державности. про втра-
ту її в листопаді 1920 року і 
невдачну спробу відновити 
державність за німецької 
окупації. Про сучасний стан 
в Україні сказано теж ко-
ротко і ніби „делікатно", 
але для уважного читача 
зовсім ясно: „Від 1923 р. 
Україна є за конституцією 
членською республікою 
Совєтського Союзу. Фор-
мально вона мас власний 
уряд і державний апарат, 
мас право зберігати взас-
мини з чужими країнами і 
була членом-засновником 
Об'єднаних Націй у 1945 р. 
Однак в дійсності нсзалеж-
ність України гостро обме-
жена. Більшість політичних 
і економічних рішень прий-
масться не в Києві, а в 
Москві совстським російсь-
ким режимом". 

Сказано теж, що законно 
дозволена в Україні тільки 
Російська Православна Церк 
ва, - всі інші заборонені й 
переслідувані. 

Очевидно, можна би ма-
ти претенсію, чому не ска-
зано там, наприклад, про 
сучасну політику націо-
нального геноциду в УССР. 
чому не згадано про режим 
терору, чому промовчано 
існуючий рух спротиву, про 
явлений хоч би в Українсь-
кій Гельсінкській Групі і 
багато інших подібних под-
робиць. Але, мабуть, проф 

(Продовження на crop. 3j 

Микола Лівицький 

ДЦ УНР В ЕКЗИЛІ 
МІЖ 1920 і 1940 РОКАМИ 
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Допомогову акцію чехів для українців безу-
мовно підготовила українська дипломатична 
місія у Чехо-Словаччині, що її очолював великої 
міри український політик проф. Максим Славін-
ський. Але чеський уряд не хотів надавати своїй 
допомоговій акції політичного характеру. Тому 
українським контрагентом в цій акції не була 
українська дипломатична місія, а Громадський 
комітет, в якому провідну ролю відіграли члени 
Української Партії Соціялістів-Революціонерів, 
на чолі з Микитою Шаповалом і Никифором 
Григорієвим, які, зрештою, свого часу в Україні 
теж були членами уряду УНР. Але якщо йдеться 
про обсадження професорських становищ в 
названих вище українських високих школах, то 
тут обійтися без осіб, що були і в тому часі 
співробітниками і прихильниками уряду УНР, не 
можна було. Першим ректором Академії у По-
дєбрадах був в іцеміністер шляхів проф. І. 
Шовгенів, проректором - проф. Б. Іваницький, 
директор департаменту з міністерства rocno– 
дарства, який в дальніших роках відіг-
равав велику ролю в системі Державного 
Центру УНН (про це - мова далі) . Велика 
кількість професорів, якщо не більшість, це були 
колишні діячі в системі УНР, які і в майбутньому 
були головною підпорою для діяльности уряду 
УНР в екзилі. Згадати хоч би так і імена, як 

професори О. Лотоцький, О. Шульгин, Р. Смаль-
Стоцький, В. Садовський, К. Мацієвич, Б. Map– 
тос, Б. Матюшенко, А. Яковлів, Б. Лисянський, І. 
Комарецький, С. Тимошенко і багато, багато 
інших. 

Те саме можна сказати про загал студентів. 
Вони зорганізувалися або в студентських гро-
мадах, або в організаціях колишніх старшин 
Армії УНР, ставши на ґрунт (до і після смерти сл. 
п. Головного Отамана С.Петлюри) беззастереж-
ної підтримки екзильного уряду УНР. 

Виїзд українців головно з Польщі і з інших 
держав (Румунія, Болгарія тощо) до Чехо-
Словаччини для здобування вищої освіти відбу-
вався в роках 1922723724. Приблизно від року 
1928 виникла інша проблема: покінчивши ті чи 
інші школи, українські абсольвенти високих 
шкіл у Чехо-Словиччині лише з трудом могли 
знайти собі працю. Деяка їх кількість поїхала до 
Карпатської України, де вони не завжди зустрі-
чалися з прихильним наставленням місцевої 
чеської влади. Отже, велика кількість цих 
абсольвентів мусіла повертатися до Польщі, 
Румунії, менше число шукало можливостей 
виїхати до Франції або якихось інших країн. 
Справою отримання дозволу на в'їзд до назва-
них країн й влаштування на працю займалися 
Український Центральний Комітет у Польщі, 
Український Громадський Комітет в Румунії 
тощо, але за вказівками і політичною під-
тримкою чинників уряду УНР. Багато з цих 
абсольвентів влаштувалося в Галичині чи на 
Волині або на Буковині, але й на чисто польсь-
ких територіях. Вони працювали по своїх фахах, 
а значить далі під готовлю валися до можливого 

повороту в Україну. 
Уряд УНР взагалі робив старання, щоб 

улаштовувати тих чи інших працівників по 
їхньому фаху, щоб вони мали можливість не 
втрачати своїх знань аж до можливого повороту 
на Україну. Це робилося в різних країнах, але, на 
жаль, не завжди щастило мати позитивні резуль-
тати. У Польщі, паралельно до справи контрак-
тових старшин в польській армії, вдалося влаш-
тувати в установах судівництва кілька десятків 
українських правників (у цій справі багато 
допоміг ще в 1925 році тодішній польський 
віцепрем'єр, ліберально і демократично наст-
роений Станіслав Тугутт, який робив це на 
інтервенцію представників уряду УНР). Так 
само в польських банках й інших господарських 
установах вдалося влаштувати на працю певну 
кількість українських економістів. 

Українське студентство присвячувало свою 
увагу не тільки шкільній праці своїх колег, але 
також українській пропаґандивній діяльності 
серед міжнародного студентства:ЦЕСУС, цент-
раля українського студентства, входи в до міжна-
родних студентських організацій .В цій акції 
брали також участь ті українські студенти, які 
були прихильниками уряду УНР. Але чинники 
уряду УНР робили все можливе, щоб допомага-
ти цій праці нашого студента. Зокрема ЦЕСУС, 
хоч до нього входили також особи, які не 
підтримували уряду УНР, отримував субсидії від 
Уряду УНР через Український Республіканський 
Клюб у Празі, на чолі якого аж до свого відізду 
до Варшави стояв заступний голова уряду УНР 
проф. О. Лотоцький 

(Продовження буде) 
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ВИСТУП ХОРУ „КОБЗАF' У ЛОС АНДЖЕЛЕСІ 

загострення всіх антагоніз-
мів капіталістичного cyc– 
пільства робить революцій-
ні перетворення справж-
ньою необхідністю". (Cyc– 
лов „Вибране", Москва 19-
72). Суслов також сказав, 
що „всесвітньо-рсволюцій-
ний процес замінить капі-
талізм соціалізмом". Для 
Суслова і решти советсь-
ких лідерів світова иеремо-
і а комунізму с справою вже 
буквально завтрішнього 
дня. її (перемогу) набли-
жас розпад західнього світу 
і його нездібність борони-
тися. 

Совстський академік Ми-
кола Іноземцев у своїй книзі 
..Що чекає капіталізм за два 
десятиліття ( „ П р о б л е м и 
миру і соціялізму", 1979, ч. 
10) пише: „Ланцюг капіта-
лізму рветься в кількох міс-
цях. СОЦІАЛЬНІ революції 
можливі в різних районах 
капіталістичного світу". 

Член ЦК КПСС і впли-
вовий совстський журналіст 
Ю. Жуков твердить: „За-
хідня система безборонна" 
(„Обличчя до обличчя". 
Журнал Октябрь (жовтень) 
1978. ч. 3). 

Совєтські стратеги, беру-
чи під увагу внутрішні про-
тиріччя Заходу, вважають, 
що для досягнення пануван-
ня над ц ілим с в і т о м , не 
потрібна світова війна. Для 
того досить створити BOCH-
ну перевагу і міцну промис-
лову базу. Тому кожну enpo– 
бу Заходу боротися мож-
на невтралізувати загрозою 
атомової гльобальної вій-
ни. 

Ричард Пайпс вважає, що 
доктрину взаємного стри-
мування головно підтри-
мують антивоєнні інтелек-
туальні кола Заходу. Але Е 
СССР такий погляд крити-
кують як буржуазний паци-
фізм. Китай можна невтра-
лізувати самою погрозою 
атомового нападу і врешті 
змінити його уряд. 

Для реалізації своїх пля-
иів СССР потребував по-
більшити вклад капіталу в 
будівництво і розгорнув 
підривну революційну ді-
яльність на Заході . Було 
створено могутнє лаббі. яке 

проникло всюди, де хотіло. 
Таке лаббі - це вже фак-
тично не п'ята, а шоста ко-
лона, більш небезпечна як 
п'ята. Вона дає можливість 
невтралізувати кожне рі-
шення спротиву Заходу. Та-
ким чином СССР стає най-
більшим підривним ЦЄНТ-
ром світу. 

Політика розладовання 
мала величезний успіх. 
Совєтські лідери не скрива-
ли мети „розладовання". 
Вони знають психологію 
західніх політиків. Тому 
Брежнєв міг спокійно ска-
зати, що „треба перевести 
класову боротьбу в канал, 
який не загрожує війнами, 
небезпечними конфліктами 
і перегонами в озброєнні". 

Мирне співіснування бу-
ло доброю поживою для 
західніх журналістів, а слу-
жило психологічному роз-
зброєнню. Тому політика 
розладовання і співіснуван-
ня різних СОЦІАЛЬНИХ і по-
літнчних систем була доб-
рим засобом по дорозі до 
світового панування. Голов 
не було не спровокувати 
гльобальну війну з ЗСА у 
процесі мирного COBCTCbKO– 
го наступу. 

Концепція розладовання 
була розрахована на коррт-
козору ментальність захід-
ніх політиків, а та-
кож на керівників захід-
нього капіталізму, який доб 
ровільно лізе R небезпеку. 

Для СССР політика роз-
ладовання була засобом 
уникнення небезпеки гльо-
бального воєнного конф-
лікту на дорозі до вічного 
миру- пакс совстіка. Полі-

'тика розладовання мала 
послабити промисловість 
ЗСА і штовхнути країну на 
шлях економічної кризи. 

Щоб осягнути намічений 
плян опанування св ітом, 
СССР мас виконати у себе 
вдома немало внутрішніх 
важливих завдань, які ви-
конати тяжко, або й просто 
неможливо. З них можна 
назвати індустріялізацію, 
інтеграцію та урбанізацію 
країни. На тому шляху СС-
СР чекають великі трудно-
щі і також великі неуспіхи. 

Інформація... 
' Продовження зі стор. 2) 

М. Палій зробив цс не тіль-
ки з браку місця, але н щоби 
не було ані тіні підозри, що 
це політична пропаганда, а 
не наукова інформація. Як-
що автор виходить з такого 
засновку, то треба йому ще 
раз погратулювати. 

Не відомо, яким накла-
дом видано ту брошурку, 
ані теж не знаємо, кому її 

Український Вільний 
Університет у Мюнхені 

Ю В І Л Е Й Н А КНИГА 
УКРАЇНСЬКОЇ 
АКАДЕМІЧНОЇ 

Г ІМНАЗІ Ї у ЛЬВОВІ 

Ціна. S26 55 з пересилкою. 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобо-

в'язує бЬ стейтового податку 

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

висилають (автор цих ряд-
ків її не дістав, тільки випад-
ково побачив у сусідів). Ви-
магається звороту кошту у 
смішній висоті 1.25 дол . 
Чому не три - чи бодай 
п'ять долярів?? Скромна 
порада від фахівця видав-
ничого діла: якщо є матри-
ци цієї брошурки - ДОД-
рукувати десятки тисяч і 

масово розсилати - не ук-
раїнцям, а американським 
журнал істам, редакціям, 
конгресменам і сенаторам, 
членам стейтових асамб-
лей, всім школам, якнай-
більшій кількості вчителів, 
які в Америці здобули собі 
сумну славу анальфабетів 
всього того, що діється ПО-
за американським конти-
нентом. Брошурка , ,Юк-
рейн енд ЮкреЙнієнс" зас-
луговус на величезний ти-
раж. Чи не варто би авторо-
ві порозумітися в цій справі 
з установами, які зацікав-
лені в тому, щоб викоренити 
повний анальфабетизм ши-
рокого американського cyc– 
пільства в справах України і 
українців?! 

Оселя ОДУМ-у Київ 

ЛІТНІЙ СЕЗОН 1983 р. 
Запрошуємо всіх відвідати Оселю „КиТв" - вона розташова-
на недалеко Союзівки. Сумівки. Верховини та інших україн-

ських осель. 

Літній сезон починається у суботу, 2-го липня, тоді також 
починаються ТАБОРИ для МОЛОДІ . 

ВІДПОЧИНКОВО-ВИХОВНІ ТАБОРИ для молоді аід 7-16 
років починаються у суботу, 2-го липня І кінчаються 
ЗО-го липня 1983 р. 

Офіційне відкриття почнеться С Л У Ж Б О Ю Б О Ж О Ю у нод!-
лю, 3-го липня 1983.p., о 10-їй год. ранку. 

Вечором у неділю відбудеться СПІЛЬНА СВЯТОЧНА ВЕ-
ЧЕРЯ. 

За інформаціями у справі таборів, винаймг.ення помешкань 
на відпочинок, дзвоніть або пишіть на. 

ODUM RESORT CENTER. lNC. 
Box 40. RFD 1. Accord. NY . 12404 Ten.: (914) 626-7715 

Після старанної підготовг 
ки довгоочікуваний виступ 
нашого хору „Кобзар" в 
Лос Анджелесі разом з відо-
мим дитячим хором ..A Show 
of Hands" відбувся успішно 
24-го квітня ц.р. в авдиторіі 
Scotish Rite з великою кіль-
кістю української і неу країн 
ської публіки. 

Цей добродійний концерт 
був першою такою імпре-
зою в Лос Анджелесі. участь 
в якій спільно взяли у ПОВ-
ній зіграності і координації 
не тільки хор ,,Кобзар" та 
дитячий американський хор, 
але також і наші танцюваль. 
ні ансамблі ,,Явір" та ,.Ук-
раїнський Дух" та молодеча 
оркестра „Дзеркало". 

Гостей вітали при вході 
ввічливі дівчата й чоловіки 
обслуги в о датах з українсь-
кими народними мотивами 
та вручали їм барвисті npor– 
рамки, виготовлені з обкла-
динками українського виши-
вкового мистецтва, що було 
доказом нашого великого 
вкладу в цю добродійну 
імпрезу. 

Концерт розпочався вис-
тупом дитячого хору, при 
участі їх оркестри. Співи 
супроводжувалися жестику 
ляційним перекладом слів--
мови для глухонімих. 

Після їх першого виступу 
який складався з чотирьох 
пісень, на сцені замерехтів 
райдугою кольорів своїх 
барвистих одягів наш хор зі 
своїм диригентом маест-
ром Володимиром Божи-
ком. Хористи випоомінюва 

Представник посадника Лос Анджелесу вручає грамоту маестрові В. Божикові. Стоять (зліоа) Га-
аард (у вишиваній сорочці) 1 Крістін Германи, керівник хору A Show of Hands" 

Солістами були Наталя граф балету Н. Прокопін та 
Івах. Орест Балабан і юний ” син Гастон і донька Ненсі, 
бандурист Павло Рурський. та професійно видавши всі 
У склад оркестри також складні нюанси. Публіка 

ли погідність і усмішки та 
сценічну впевненість. 

У фортепіяновому cynpo– 
воді проф. Лесі Куриленко-
Вахнянин хор виконав чоти 
ри пісні, почавши ніжною 
„Садок вишневий коло ха-
ти" та закінчивши в'язан-
кою карпатських мотивів. 
Сольо виконала проф. Оля 
Івах з прецизійністю, допов 
нивши тим мистецький спів 
хору, а публіка нагородила 
її щирими оплесками. 

Потім виступила оркест-
ра ..Дзеркало", репертуар 
якої складався з украінсь-
ких народних пісень, які 
вони дуже добре виконали 

На виставці Никифора 

І u – - - - J 

..А я збудую світ лагідний 
і кольоровий... ” 

В. Ольгович ,,Незаиисані 
записки" 

Никифор-правдиве пріз 
вище Епіфаній Дровняк 
напівнімий і глухий.негра-
мотний жебрак, нешлюб-
ний син убогої наймички, 
найбідніший із бідних у лем 
ківському селі Криниці. Ни-
кифор-один із найвидатні-
ших малярів-примітивістів 
чи то „наївних мистців" су 
часного світу, що його ма 
люнки виставляються пс 
всіх країнах. Ім'я його(нсс 
правжне) появляється у мис 
тецьких монографіях Захо-
ду. Контраст між цими дво-
ма полюсами його біографії 
с переконливим доказом 
справжнього мистецького 
генія нашого лемківського 
маляра-примітива. 

Наш видатний, нині покій 
ний маляр, професор Краків 
ської Академії Мистецтв 
Лев Ґец назвав його „найбі-
льшнм малярем у сучасній 
Польщі". І поляки, звичай-
но, радо присвоїли собі Ни-
кифора- в їх власних і всіх 
західніх мистецьких стат-
тях і монографіях він був і 
залишився „польським ма-
лярем". Але коли в 1947 
році всіх українців Закерзон 
ня було брутально виселено 
з рідної землі, то й Никифо-
ра виселили також на дале-
ке й чуже Помор'я, подоро-
зі ограбувавши з усіх його 
образів. Там. далеко від рід 
них гір, він сумував і нидів і 
за ввесь час заслання не 
намалював ні одного над-
морського образу. 

На щастя, у його ранній 
криницький період Ники-
фор був дуже плідним маля-
рем, він малював акварель-
ними фарбами на кусках 
паперових коробок зранку 
до вечора, творячи свій влас 
ний, фантастичний „кольо-
ровий світ", блискучі лагід-
ними барвами лемківські 
гори, ліси і ниви, розкішні 
уявні церкви і себе самого в 
тому іншому, кращому світі, 
де вітали його в гостинній 

' хаті ввічливі господарі, а в 
церкві-єпископи в митрах, 
а в небі -добрі святці. І про-
аавав оті „образки", як по-
щастило, за злотого-два, 
хоч тепер вони продаються 
за сотні й тисячі долярів. 

І, на щастя, також чимало 
тих його образів збереглося 
тепер серед нас і для нас в ба 
гатій збірці покійного поета 
й мистецтвознавця Вадима 
Лесича (Володимира Кірша 
ка), ми мали змогу огляну-
ти їх на виставці в У країнсь-
кому Інституті Америки в 
Ню Йорку. як першу імпрс-
зу з заплянованої серії—„Ре 

гіональні землі України". 
Виставку влаштовано у 

співпраці з дуже активною 
Фундацією Дослідження Лс 
мківщини заходами нашої 
видатної мисткині Слави Ґс 
руляк 

На^відкритті виставки 4-
гб червня ц.р. з ібралася 
невеличка, але добірна rpo– 
мада любителів мистецтва і 
Лемківшини, Цікаву й глн-
боко продуману доповідь 
про мистецьку творчість 
Никифора прочитала Ірина 
Петренко-Фсдишин; вистав 
ку відкрив імпрезовий рефе-
рент Інституту інж. Володн-
мир Гнатківський, а корот-
ке слово про ближчу батьки 
вщину Никифора Лсмків-
шину і про трагічну подіб-
ність між долею мистця і 
долею його рідної землі ска 
зав представник Фундації 
Дослідження Лемківшини 
інж. Богдан Чайківський. 

На жаль, відкриття висіа 
вки припало на час, коли ще 
тривала масова протестна 
демонстрація у 50-річчя Вс-
ликого голоду в Україні під 
совстською амбасадою в 
Ню Йорку. інакше увідкрн-
тті взяло б участь чимало ук 
раїнських патріотів" собор-
ників лемківського роду, 
щоб вшанувати трагічного 
мистця Лемківшини. 

Орп. 

входили Юрко Корінець й 
Ельдад Тарму. Оркестра 
..Дзеркало", т о робить пос-
туп з кожним своїм вис і у 
иом. одержала і цим разом 
заслужені оплески слухачів. 
З участю солістів О.Івах. Ю. 
Вибачинського та М.Сенку-
са хор чаром українських 
народних пісень закінчив 
першу частину концерту, 
здобувши спонтанні on;iec– 
ки. 

Після перерви хор ..Show 
of Hands'" виступив з дина-
мічно-веселою ..Boogie Wo– 
ogie Bugle Boy", в якій, OK– 
рім співу і жестикуляції рук. 
був доданий і легкий ритміч 
ний танок, який, так би мо-
вити, малята виконали иро-
фесійно. Потім вони npocni– 
вали в'язанку амернкансь-
ких патріотичних пісень 

1 знову велика сцена нена-
че розквітла українськими 
полями і левадами та ріднн-
ми музичними акордами, 
коли на сцені з'явилися і ра-
ціозні танцюристки і танцю 
ристн української танцюва-
льної групи ..Явір" під кер-
мою Романа Хіча. 

З традиційним ,.хлібом-
сіллю" на вишиваному руш 
нику вродливі усміхнені юп 
ні танцюристки і танцюрис-
ти вітали присутніх. Понес-
лися вони у чудових україн-
ських народних і козацьких 
танцях, майстерністю, а 
часом і дивовижною акроба 
тикою викликали спонтанні 
оплески глядачів. Чудові 
одяги. вродливі постаті, та 
досконале виконання,це все 
єдналося в українському ві-
нку віддзеркалення україн-
ської культури і душі на-
роду. 

Потім розпочав свій ори-
іінальннй репертуар най-
старший своїм віком існу-
вання в Лос Анджелесі тан-
цювальний ансамбль Надії 
Прокопій . .Український 
Дух", який, крім бравурних 
кубансько-козацьких, вико-
нав ще танці і умористично-
го характеру, в яких взяла 
участь керівничка та xopeo– 

була захоплена танцюриста-
ми обох ансамблів й рясно 
оплескувала їхні виступи. 

Фінальною і найбільш 
оригінальною точкою був 
спільний виступ хору ,.Коб-
зар". цим разом вже в інших 
строях, та дитячого хору, 
які разом закінчили свій 
репертуар піснею українсь-
кою мовою „Гей, гей. ПІДЄ-
мо до д іброви" , вправно 
передаючи слова пісні жес-
тнкуляцісю рук. Вимовіа 
українських слів хористами 
..A Show of Hands" була no– 
днву гідна,як і оволодіння 
нашим хором жестикуляцій 
ної азбуки глохонімих. що 
продовжувалося і в наступ-
ннх піснях англійською, 
японською, німецькою і а 
іспанською мовами . 

На закінчення дитячий 
хор пісню, яку завжди залш-
шас на кінець свого репергу 
ару „її is a small world", крім 
інших перекладів, заспівав 
чіткою українською мовою 
..Світ малий, світ такий 
малий", зворушивши нас 
усіх і викликавши полив. 

Керівник дитячого хору 
Говард Герман сподобав 
собі українські слова цієї піс 
ні, яку відтепер цей ВІДОМИЙ 
хор буде . співати укра-
їнською мовою завжди. 

Після закінчення добро-
дійного концерту. ДОХІД 5 
якого призначений лля ло-
помоги національному неп 
тру для глухонімих при ка-
ліфорнійському Стейтово-
му університетові п Нордрі-
джі.представник посадника 
Лос^ Анджелесу привітав і 
подякував та вклад на пю 
добродійну ціль учасників 
концерту, урочисто вручив 
спеціяльні грамоти керівни-
кові і директорові ,.Л show 
of Hands" Г Германові і а 
його дружині Христині, та 
диригентові хору ..Кобзар" 
маестрові В Божикові. Все 
цс відбулося при повнім 
складі виконавців на сцені, а 
публіка, вставши з місць 
гучними оплесками naiopo– 
джувала нагороджених. 

Рада Директорів і Адміністративні 
Службовики Федеральної Щадничо-

Позичкової Спілки „Тризуб" 
в Нюарку, Н. Дж. 

повідомляють у глибокому смутку, що дня 2-го червня 1983 року 
упокоївся в Бозі 

бл. п. д-р 

Петро Богданський 
член Ради Директорів І Президент Щадничо? Спілки „Тризуб" 

на протязі більше як чверть сторіччя. 
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Опечаленій Дружині п-ні Таїсі і Рідні щирі і глибокі вислови 
співчуття складають 

РАДА ДИРЕКТОРІВ і С Л У Ж Б О В И К И 
ЩАДНИЧОЇ С П І Л К И 

Усі виступи' заповідав та 
фахово передавав жсстику-
лянігю рук Ґер? Сандерсон, 
який під час концерту з особ 
ливою увагою інформував 
про Україну. її мистецтво та 
зміст українських пісень. 
Проводивши імпрезою, він 
висловив особливе признан 
ня за колосальний вклад 
праці під час організації і 
підготовки а в першу чергу, 
координації поодиноких ми 
отецьких груп організато-
рові невтомному Богданові 
Маланякові. вручивши но-
му грамоту від міської ради 

як і його поміч ниці,завжди 
привітній п р о ф е с о р Оді 
1 вах та Ніні Колінс. усім на-
шим мистецьким керівни-
кам і невтомній проф. Лесі 
Куриленко-Вахнянин. яка 
фахово допомогла грою на 
фортепіяні—всім належить 
ся від нас щира подяка . ' 

Успіхи наших мистців і 
мнечкинь на цьому добро-
дійному концерті є успіхом 
всієї нашої української спіль 
ноти у вільному світі, та при-
клад, гідний наслідування. 

Д-р Святополк Шумськнй 

тшш 
У СВІТЛУ ПАМ'ЯТЬ 

Вшановуючи світлу пам'ять померлих дорогих осіб, на укра-
інські студіі в Гарвардському університеті пожертвували: 

Дарія Пісецько - S10 000 а пам'ять братів сц, п. ГРИГО-
РІЯ 1 МЕТОДІЯ ПІСЕЦЬКИХ. 

Д-р Ярослав Михайлович - S5 000 в пам'ять брата св. п. 
БОГДАНА МИХАЙЛОВИЧА. 

Анна Смолинська - S1.000 а пам'ять чоловіка са. п. ВО-
ЛОДИМИРА СМОЛИНСЬКОГО. 

Степан Тимків - S700 в пам'ять дружини бл. п. ПАВ ЛІНИ 
ОЛИНЕЦЬ-ТИМКІВ. мами бл. п. АННИ ТИМКІВ, сестри бл. п. 
МАРІЇ ТИМКІВ І брата бл. п. ВАСИЛЯ ТИМКІВ. 

Олексаидер Кібюк - S300 замість квітів в першу 
річницю смерти бл п. СТЕФАНІТ АБРАГАМОВСЬКОЇ КІ -
БЮК. 

Марія Оавицька - S300. Василь 1 Лідія Киї - S250. К. 11. 
Григоровичі, В. І Л . Федуни - по 5120, Олена і Лев Дудіни, 
д-р С. і Л. Іаанчук - по S100, Анно Алиськевич, Олександра 1. 
БІббее, д-р Р. І Г. Сосенко, д-р М. І О. Кравчуки, Л І Д І Я Се-
ницька, Марія І. Шнус, Марія І Богдан Робаки - по 150, Орест 
і Оксана Клюфаси, Ф. і Р. фон Ренко — по 525, Франціско Б. 
Карльос, Ігор і Галина Квятковські — по S20 замість квітів на 
могилу са. л. МИКОЛИ ВАЛЕРІЯНОВИЧА САВИЦЬКОГО. 

Приятелі і знайомі - Si 16 замість квітів на могилу ма-
тері МарП Рітачки, бл. л. АННИ ОГОРОДНИК. 

Ірина І д-р Семен Дорощаки - 5105, Оксана І інж. Ми-
хайло Салдит - 25, Емілія і Корнель Дзюби - S20 замість 
квітів на свіжу могилу в Іоано-Франківську бл. п. ВОЛОДИ-
МИРА ВАРИВОДИ. 

Д-р Євген і Неоніля Стецькові - 5100 замість квітів на 
могилу бл. п. МИКОЛИ БЕРЕГУЛЯКА. 

Ярослава І д-р Ярослав Панчуки - 5100 а пам'ять бл. п. 
мґр. ПАВЛА ГРИЦАКА, в двадцять п'яту річницю відходу у 
Вічність. 

Лариса І Юрій Чопіаські - 5100 в пам'ять родича бл. п. 
ДМИТРА КОТКА. 

Васипь Лагошняк - 5100, Орися Лаґошняк - 550. Лідія І 
Адріян Стоцики - 525 в пам'ять св. п. ІВАНА ПАСІЧНИКА. 

Ольга і Михайло Середа - 5100 в пам'ять мами бп. п. ПАВ-
ЛИНИ МАРКІВ. 

Міра Залуцька - 5100 в пам'ять бл. п. РОМАНА І ГАЛИНИ 
ПЕТРИШАК. 

Надія І д-р Роман МикопаевичІ - 5100, АІиа Сіле - 510 в 
пам'ять бл. п. проф. ОЛЕКСАНДРА СМАКУЛИ. 

Таия І д-р йосиф Д'Авіньйон, Ірина І Андрій Петріна, Нв-
талія І Богдан Петріна, Тарас Притула з родиною, Олекса 
Наконечний - по 5100, Софія І Семен Мнхайлишини, Марія 
Мулькевич, Окружний Комітет УНСоюзу - Балтімор-Во-
шінґтон-ВІрджІнія, Об'єднання Українців в Америці - ВІд-
діл Балтімор, Федеральне Кредитова Кооперативе „Само-
поміч" - Балтімор - по 550, Наталка і Роман Мартинкжи -
540, Олена І Олексаидер Мартинкжи, Дарія І д-р Дмитро 
Коструб'як - по 530, о. Анатолій Булавка, Анна тв Інж. Остап 
Стельмах, Ірина І Остап Зинюк, - по 525. д-р Омелян Дерій, 
мґр. Володимир Ганвс, Марія І Павло Феєр, Надія та інж. 
Осип ЗінкевичІ, Марія І мґр. Олекса Мотилі, Ґерда І Лев 
Подоляки, Оксана і Василь Палійчук, Анна І Семен Поліщук, 
Роман Стельмах, Марія і Михайло Хома - по 520, Наталія І 
мґр. Володимир Ромаиовські - 515, Раїса Зелінська, Оксана 
Калиновська, Оксана і Микола Коропецькі, Марія Олівер, 
Михайло Ремський, Ганна Самутии, Ольга та. Інж. 
Володимир Сушко, Стефа і Василь Татчини, Іааина і Роман 
хома, Ніна і Микола Нечулими - по 510, Галина І Петро 
Мудрий, Остап Садовий, Остап Самолюк, Ярослава Совгай, 
Богдан Чайковськмй - по 55 замість квітів на свіжу могилу 
св. п. ЕМАНУЇЛА ПРИТУЛИ. 

Роман Хаджай - 550 замість квітів на могилу ауйка бл. п. 
ЯРОСЛАВА БАКОВИЧА. 

Теодор Борис - 550 на фонд їм. бл. п. ред ОСИПА НО-
ВИЦЬКОГО. 

Партнери Інженерської Фірми „Сарджент енд Люнди" 
- 545 в пам'ять св. п. АНАСТАЗІЇ ГОРБ. 

Марія І ЗІновій Хралливі - 540 в світну пам'ять бл. п. ред. 
ОСИПА НОВИЦЬКОГО на фонд Його Імени. 

Таня і д-р йосиф Д Авіньйон, Софія і Семен 
Михейлишини - по 525 замість квітів на могилу св. п. 
ВОЛОДИМИРА СТЕКА. 

Д-р Семен Дорощак - 525. інж. Роман Чіп - 520 замість 
квітів на могилу бл. п. д-ра ІГНАТІЯ МЕТІЛЯ. 

Ярослав І Ольга Дужі - 520. Зофія Іванюш - 510 замість 
каітів на могилу св. п. МАРИ ЗАРЕВИЧ. 

Дякуючи жертводавцям за пожертви линемо до Госпо-
да з молитовним проханням, щоб дариа Померлих вічним 
спокоєм і радістю. 

ГОЛОВНА ЕКЗЕКУТИВА 
ФОНДУ КАТЕДР УКРАЇНОЗНАВСТВА (ФКУ) 

Ділимося сумною вісткою, 
що в дні 30-го травня 1983 року в Парижі, Франція, 

по довгій і тяжкій недузі помер 
наш Найдорожчий 

БРАТ, ШВАҐЕР І ВУЙКО 

бл. п. 
Петро Стефуранчин 

нар. 13-го травня 1908 р. в СоколІвцІ, лов. Косіа. 
ПАРАСТАС і ПОХОРОННІ ОБРЯДИ відправив о. вік. Ва-

силик а дні 9-го червня 1983 р. у Парижі, Франція. 

Горем прибиті: 
сестра - АННА МАРІЧКА з мужем 

ВОЛОДИМИРОМ МЕЛЬКО 
сестрінок - ОРЕСТ КОТЕЛЬНИЦЬКИЙ 

з ріднею 
кузен - ВАСИЛЬ КУШМЕЛИН з ріднею 

в Канаді 
Ближча І дальша Родина в Україні 

Нема то як на Союзівці! 
Оселі 

Українського 
Народного 

Союзу 
в КЄТСКИЛЬСЬКИХ горах 

біля м. Кергонксон, Н. Й. 

ВІДКРИТТЯ 
СЕЗОЙУ 

П'ятниця, 1-го пипня 1983 р.,10-та год. веч. 
ЗАБАВА. Оркестра А Л І К А і Д О Р К А 

Субота, 2-го липня, год. 8 ЗО веч. 
К О Н Ц Е Р Т . 
„ В Е Р Х О В И Н А " , вокальний квартет з Торонто. 

Год. 10-та веч. - З А Б А В А . 
Оркестри: Ч Е Р В О Н А К А Л И Н А , Т Е М П О . 

Неділя, 3-го липня, год. 8.30 веч. 
К О Н Ц Е Р Т . 
Е Д В А Р Д І В А Н К О , тенор; 
Т О М А Г Р И Н Ь К І В , акомпаньятор 
Л І Д А Г А В Р И Л Ю К , сопрано; 
Ю Р І Й і О Л Е С Ь Ф У Р Д А , акомпаньятори 

Год. 10-та веч. - З А Б А В А 
Оркестри: Ч Е Р В О Н А К А Л И Н А , А Л І К і Д О Р К О 

Конферансьє: А Н Я Д И Д И К 



СВОБОДА, ВІВТОРОК. 28-го ЧЕРВНЯ 1983 Ч. 120. 

ДРУКАРНЯ СВОБОДИ 
прийме на постійну працю 

ЛОМЩИКА-МЕТРАНПАЖА, 
СКЛАДАЧА на КОМПЮТОРІ 

і ПОМІЧНИКА в ЕКСПЕДИЦІЇ ГАЗЕТИ 
(Навчимо) Жінки або мужчини. Знання англійської мови по-
бажане Години праці від 8-ма ранку до 4:30 по пол. Добрі 

умовний праці і бенефіти. 

Гопоситись особисто: 

SVOBODA 
ЗО Montgomery Street ^ Jersey city. N.J. 07302 

Tel.: (201) 434-0237 

Нема то як на Союзівці! 
Оселі 

Українського 
Народного 

Союзу 
в Кетскильських горах 

біля м. Кергонксон, Н. Й. 

МИСТЕЦЬКІ ПРОГРАМИ 
запляновані 

НА ЛІТНІЙ СЕЗОН 1983 Р. 
ВІДКРИТТЯ СЕЗОНУ: 
П'ятниця, 1-го липня 

Год. 10-та веч. - ЗАБАВА. Оркестре АЛІКА І ДОРКА 

Субота, 2-го липня 1983 р. 
Год. 8:30 веч. - КОНЦЕРТ. „ВЕРХОВИНА", вокальний 
квартет s Торонто. 
Год. 10-та веч. - ЗАБАВА 
Оркестри: ЧЕРВОНА КАЛИНА, ТЕМПО 

Неділя, 3-го липня 1983 
Год. 8:30 аеч. - КОНЦЕРТ 
ЕДВАРД ІВАНКО, тенор; 
ТОМА ГРИНЬКІВ. акомпаніятор 
ЛІДА ГАВРИЛЮК. сопрано 

Год. 10-та веч. - ЗАБАВА 
Оркестри: ЧЕРВОНА КАЛИНА, АЛІКА І ДОРКА 

Субота, 9-го липня 1983 
Год. 8:30 веч. - КОНЦЕРТ 
ПАНОРАМА МОЛОДИХ УКРАЇНЦІВ - 1983 
Оригінальна англомовна комедія 
на одну дію. ВИСТАВКА 
Год. 10-та веч. - ЗАБАВА. Оркестре АЛІКА і ДОРКА 

Субота, 18-го липня 1983 
Год. 8:30 веч. - КОНЦЕРТ 
ІЯ МАЦЮК-ГРИЦАЙ. сопрано 
ДАРІЯ КАРАНОВИЧ, піпністко 

Год. 10-та веч. - ЗАБАВА. Оркестра БОГДАНА ГІРНЯКА 

Субота, 23--го липня 1983 
Год. 8 ЗО веч. - КОНЦЕРТ 
ХОР І ТАНЦЮВАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ С.У.М.К. 
з Едмонтону 

Год. 10-та веч. - ЗАБАВА. Оркестра ТЕМПО 

Субота, 30-го липня 1983 
Год. 8:30 веч. - КОНЦЕРТ 
ОЛЕСЬ КУЗИШИН, АНСАМБЛІ СОЮЗІВКИ 
Год. 10-та веч. - ЗАБАВА. Оркестра ІСКРА 

Субота, 8-го серпня 1983 
Год. 8 ЗО веч. - КОНЦЕРТ. Хор ДУМКА 

Год. 10-та веч. - ЗАБАВА. Оркестра АЛІКА І ДОРКА 

Субота, 13-го серпня 1983 
Год. 8 ЗО веч. - КОНЦЕРТ 
ПАВЛО ПЛІШКА, бас ТОМА ГРИНЬКІВ. піяніст 
Год. 10-та веч. - ЗАБАВА 

Субота. 20-го серпня 1983 
Год. 8 ЗО веч. - КОНЦЕРТ 
НУСЯ МАРТИНЮК, КАРТЕР МКАДЕМС, виконавці 
модерного танку 

КАТРЯ ОРАНСЬКА-ПЕТИК, співачка-акторка 

Год. 10-та веч. - ЗАБАВА. Оркестра ВОДОГРАЙ 

Субота, 27-го серпня 1983 
Год. 8 ЗО веч. - КОНЦЕРТ 
АНДРІЙ ДОБРЯНСЬКИЙ, бас-баритон 
Камерне тріо КАЛИНА: 
ГАЛИНА СТРІЛЕЦЬ, ТОМА ГРИНЬКІВ, 
НЕСТОР ЦИБРІВСЬКИЙ 

Год. 10-та веч. - ЗАБАВА 
Оркестре ІСКРА 

ДЕНЬ ПРАЦІ 

П'ятниця. 2-го вересня 1983 
Год. 8 ЗО веч. - КОНЦЕРТ 

„БУЛАВА" з Торонта 

Гоя 10-та веч. - ЗАБАВА 

Субота, 3-го вересня 1983 
Г о я 8 ЗО веч. - КОНЦЕРТ 
ДЖОЙ БРИТТАН, співачка з Ляс Веґас 
ЮЛІЯНА ОСІНЧУК. піаністка 

Г о я 10-та веч. - ЗАБАВА 
Оркестри: ТЕМПО, ВОДОГРАЙ 

Неділя, 4-го вересня 1983 р. 

Г о я 8:30 веч. - КОНЦЕРТ 
Д Ж О Й БРИТТАН. співвчка з Ляс Веґас 
„СИЗОКРИЛІ" - Танцювальний Ансамбль 
Хореограф - РОМА ПРИЙМА-БОГАЧЕВСЬКА 

Г о я 10-та веч. - ЗАБАВА 
Оркестри: ТЕМПО, АЛІКА і ДОРКА 

ВИБІР „МІСС СОЮЗІВКИ" 

Субота, 17-го вересня 1983 
Г о я 8:30 веч. - КОНЦЕРТ 
НАМИСТО, вокальний ансамбль 
ІРЕНА ПЕЛЕХ, піаністка 

Г о я 10-та веч. - ЗАБАВА. Оркестра ЧЕРВОНА КАЛИНА 

Програма може бути змінена 

SOYUZivKA UNA ESTATE 
Foordemore Rd. " Kerhonkson. N Y . 12446 

or call (914) 626-5641 

Владика Лостен. 
(Закінчення зі crop. 1) 

такий дім у Філядельфії. 
Владика заявляє, що він 
близько зацікавлений enpa– 
вою будови такого ,,проек-
ту 202" в Йонксрсі та й у Ню 
Йорку в околиці церкви св. 
Юра при 7-ій вулиці. Він 
правильно стверджує, що 
практична реалізація тако-
го проекту залежить не тіль 
ки від державної (стейтової 
міської) допомоги, але й від 
цілої української громади, 
головно мстрополіталього 
обширу. Владика оптнміс-
тично дивиться на цю enpa– 
ву, під умовою, що саме вся 
українська громада в ЗСА 
ентузіястично підтримає 
цей проект своїми пожерт-
вами, співпрацюючи з Церк 
вою, керівними установами 
і властями. Владика висло-
вив готовість і бажання пе-
реговорювати ближче про 
цю справу з ініціяторами 
такої акції. 

Лідія Савойка д істала 
теж дуже прихильного лис-
та від комішенера Департа-
менту для старших людей 
при міській Управі Ню Йор 
ку, Жанет Райнер. Бажаючи 
успіху 3-ій Зустрічі стар-
ших українських людей 
в Українському Інсти-
туті Америки, КОМІШЄ-
нер Жанет С. Райнер запев-
няла про свою прихиль-
ність І ГОТОВІСТЬ ДО СПІВ-
праці, також в імені посад-
ника Едварда Кача. 

У „Запитах і відповідях" 
стверджено, що існувала 
добра і реальна нагода от-
римання великого, модерно 
обладнаного дому для crap– 
ших українських людей на 
Стетен Айленді в Ню Йор-; 
ку. Ініціятиву в цій справі і 
всі підготовчі роботи про-
вів відомий економіст Ма-
ріян Коць. Справа розбила-
ся в наслідок жалюгідної 
персональної ,,анімозії" де-

кого з громадян на високо-
му становищі. Цей дім, ве-
ликий готель, що його мож-
на було купити за смішні, як 
на нинішній час. гроші, слу-
жить нині росіянам і є од-
ною з найкращих росім сь-
ких станиць в Ню Йорку. 

Потреба дому для crap– 
щих і немічних людей в Ню 
Йорку — найболючіша і 
найпекучіша з усіх проб-
лем цілої нашої найстаршої 
генерації, серед якої с люди 
й заслужені для народу і 
культури, які опинилися у 
важкій, а деякі з них у тра-
гічній ситуації. З уваги на 
таку болючу актуальність 
цієї проблеми і журбу чис-
ленних зацікавлених наших 
старших віком людей заін-
стальовано в Українському 
Інституті Америки окрему 
,,гарячу лінію": телефон 
(212) 772-8489, можна зго-
лошувати на те число теле-
фону свої запити і бажання і 
Лідія Савойка даватиме від. 
повіді на подану їй адресу. 

На тій третій Зустрічі 

давав інформації також о. 
проф.д-р Войнар ЧСВВ, -
у дискусії взяла участь і 
письменниця Докія Гумен-
на. Відбулася й коротка 
мистецька програма, в якій 
взяли участь артист-режи-
сер Степан Крижанівський 
(читав один твір В. Стефа-
ника) та жіноче співоче тріо: 
Богданна Волянська, Марія 
Волянська, Оксана Харук, 

Жи фортепіяніТаня Шерех, 
дія Савойка, закриваючи 

Зустріч, дякувала не тільки 
панелістам і приявним, але 
й тим паням, які активно і 
жертвенно причинилися до 
успіху попередніх двох Зуст 
річей, зокрема пані Лідії 
Осінчук і Ірині Падох. У 
буфеті за кавою і закусками 
продовжувано розмови. 

ДЕСЯТЬ РОКІВ ДЛЯ СПОРТОВОГО 
ВИШКОЛУ 

Калуш... 
(Продовжений зі стор. 1) 

традиції. Такий стан с для 
нас дуже загрозливий і про 
нього не можна мовчати. 
Згідно з совєтськими офі-
ційними даними, в !927році 
на Україні було заресстро-
вано 6.5 відсотка мішаних 
шлюбів, в тому по міських 
поселеннях - 18.6 відсотка. 
а по сільських - 3.4 відсот-
ка; а в 1969 році їх було вже 
26.6 відсотка по цілій У С -
С Р : в тому 35.5 відсотка по 
міських поселеннях і 12.1 
відсотка - по сільських. 
Подібно, якщо в 1927 році 
один неоднорідний за наці-
ональністю шлюб припа-
лав на 15 однорідних шлю-
бів в Україні вцілому, в тім 
один шлюб на 29 шлюбів 
у селах і на 4 шлюби - один 
шлюб в містах; то в 1969 
році це співвідношення змі-
нилось так: загалом в УС-
СР — один шлюб НЄОДНО-
рідний є на три однорідних; 
в містах це відношення с 
один до двох, а у селах 1:7 m 

Хоч у нас немає найновіших 
стосовних даних, є всі поз-
наки на те, що ці показники 

за останніх десять років 
змінилися ще більше в нашу 
некористь. 

Свідомість того, що на 
ділі являє з себе ,,інтсрна-
ціоналізація", безперечно 
існує в колах режнмових 
вислужииків. Не випадково 
Соколов намагається сво-
їм „прикладом" про меш-
канців Табурніпа ..відпла-
титнсь" якомусь землякові, 
який відвідував їхнє село з-
за кордону, ніби-то ним 
захоплювався, а ,.повернув-
шись додому, ВІДДЯЧИВ їм 
через свою газету злобним 
пасквілем: мовляв. росінсь-
кнй ведмідь З КОЛОНІАЛЬНОЮ 
жорстокістю руйнує ОДВІЧ-
нин спосіб життя селянина". 
При цій нагоді „Радянська 
Україна" розправляється 
теж і з іншими „зловорожн-
ми наскоками", головно 
лондонського ,.Таймсу", 
якому вона закидає „вигад-
ку про насильну русифіка-
цію". 

в Дані взяті з ..Демографічних 
досліджень", ВИПУСК 3 1975. 

Д-р Б. Цимбалістий. 
(Закінчення зі ст. 7) 

П ісля дискусії ОДНОГОЛОС-
но прийнято всі звіти і ухва-
лено абсолюторію Управі. 

Обрано нову Управу УМ, 
яка зібралась після закін-
чення загальних зборів і 
розподілила обов'язки в 
такий спосіб: д-р Богдан 
Цимбалістий - голова, Іван 
на Рожанковська — 1-ий 
заступник голови; Осип Да-
нко - 2-ий заступник; Ма-
рія Савчак - 3-ій заступ-
ццк; Оксана Тишовницька 
- україномовна секре-
тарка; Віра Скоп - англо-
мовна секретарка; Олексан-
дер Тишивницький - скарб 
ник; члени екзекутивн -
Марія Даниш, Юрій Пав-
лічко і Ольга Ставнича; 
члени Управи — Лідія Глад 

ка, Орест Ґлют, Наталія 
Даниленко, Любов Дражсв 
ська, Ярема Кіндрачук, Іри-
на Кушнір. Юліяна Ocin– 
чук, д-р Зофія Сивак, Тетяна 
Тершаковець, Ольга Три-
тяк, Зенон Фещак. д-р Іван 
Флис. Софія Зайніигср. 

До Контрольної комісії 
увійшли: Надія Бігун, д-р 
Іван Головінський, д-р Олег 
Ратич, Мирослава Савчак. 
Віра Шуменко. 

На зборах Управи обра-
но таких голів комісій: Оці-
ночної - д-р Б. Цимбаліс-
тий; Преси і пубікацін - Л. 
Дражевська; Бібліотечної 
- О. Данко; Придбання 
фондів — О. Ставнича; Ко-
місії членства - Д. Данко. 

ОФІЦІЙНІ ПРЕДСТАВНИКИ столиці Індонезіїл заяви-
ли в понеділок^І-гочервмя,щоцебагатомільйоновсмісто 
стоїть перед дуже сермозними проблемами. Населення 
міста швидко зростає і в кінці століття досягне 15 мільйонів 
що викличе нерозв'язану проблему водопостачання. 
енергопостачання і транспорту. Населення міста з 400.000 
в 1945 році зросло до 7.5 мільйона цього року в основному 
за рахунок масового припливу безземельних селян у 
пошуках за роботою на міських підприємствах найбільшо 
го індонезійського промислового, торгового і адміністра-
тивного центру. 
АВСТРАЛІЙСЬКІ ВЧЕНІ вважають, що вони винайшли 
прекрасну вакцину проти малярії, яка покищо широко 
розповсюджена в різних частинах землі та вбиває щорічно 
понад мільйон людей. Ґсєм Мітчел, керівник групи 
дослідників, заявив, що група при допомозі генетичної 
техніки виростила достатню кількість,Молєкул з малярій-
них паразитів, які вприскус в людське тіло укус.малярійно-
го комара. Ці молекули уможливлять виростити антигени 
або антитіла, які і поведуть боротьбу з заразою малярії. 
Одначе, для успішного завершення цього геніяльного 
винаходу потрібно ще багато дослідницької праці і 
великих матеріяльннх коштів. 

Організатори спортнвно-вишкільннх таборів „Червоної 
Калини" у редакції „Свободи". Стоять (зліва): Орест 
Кебало і Нестор Нинка, сидять - Ігор Декяйло і 

Миро люб Лозннськнй. 

(O.K.) При кінці липня цьо-
го року на Пластовій Оселі 
..Вовча Тропа" розпічне-
ться знову спортивно-виш-
кільний табір - це буде 
саме десятий табір із без-
перервної черги таких та-
борів. 

Ініціяторами і організа-
торами цих вишколів у спо-
рті є члени пластового за-
гону „Червона Калина", і 
саме представники цього 
загону в особах Миролюба 
Лозннського. Ореста Ке-
бала. Ігоря Декайла і Hec– 
тора Нинкн відвідали ре-
дакцію ..Свободи". щоь 
розповісти про цей свосрід-
ний пластовий табір, який з 
кожним роком здобуває бі-
льшу популярність та біль-
шс учасників. 

Перший із таких спортив-
но-вишкільних таборів від-
бувся в 1974 році на ньому 
було 28 хлопців юнацького 
віку, а табір провадив відо-
мий спортовий діяч і член 
„Червоної Калини" пл. сен. 
Лев Штинда. Ціль такого 
табору. як вияснюють 
нам наші гості, — не є під-
ховати визначних спортов-
піи у поодиноких ділянках, 
а радше дати якнайширшій 
кількості юнацтва загальне 
знання про спорт, дати їм 
інформації і такий вишкіл, 
який дозволив би їм в май-
бутньому допомагати у 
спортовому вишколі своїх 
молодих друзів, стаючи інс-
трукторами, суддями. про-
відниками спортових табо-
рів чи спортових імпрез. З 
цих причин кожний учасник 
спортивно-вншкільного та-
бору мусить перейти усі ДІ-
лянки спорту, які вправля-
ггься на вишколі, та мати в 
усіх із них однакове знання і 
однакову заправу. У про-
грамі вишколу є легка атле-
тика: біги, стрибки, метан-
ня диском, стусан кулею, 
плавання, лучинцтво, ру-
ханка, а також спортові гри 
як копаний м'яч, відбиван-
ка. кошівка. метавка і „стук-
пук". Програма точно роз-
працьована і однакова кож-
ного року з тим, що береть-
ся до уваги, що учасники 
повинні відбути почерзі три 
табори, щоб одержати впо-
вні заплянований вишкіл. 

Хоча в першому таборі 
перед десяти роками були 
самі юнаки, зацікавлення 
серед дівчат було таке вели-
ке, що вже у наступному ро-
ці приймали також дівчат. 
Від того часу кількість мо-
лоді обидвох статей звичай-
но майже рівна. Від перших 
28 учасників, число зросло 
до 80-ти. Хоча тепер постій-
но зголошень є куди більше 
ніж 80, — організатори про-
те не приймають до табору 
понад цю кількість, тому 
таке що утруднювало б 
працю. До такої кількости 
членів вишколу треба ціло-
го штабу людей для прово-
ду табором (інструкторів 
для науки поодиноких діля-
нок спорту), але загін „Чер-
воної Калини" находить їх 
серед своїх членів та серед 
загальновідомих спортов-

ців, що бажають допомог-
ти вишколювати молодих. 
Досі через дев'ять таборів 
пройшло понад 750 учасни-
ків. Комендантами були 
після першого коменданта 
Л.Штинди ще пл. сен. Ігор 
Декайло, пл. сен. Богдан 
Михайлів, пл. сен. Юрій 
Струтинський, пл. сен. Оле-
ксандер Маєвський і пл. сен. 
Нестор Нинка, який у тому 
році буде комендантом уже 
втретє. 

Нестор Нинка теж з особ-
ливим запалом розповідає 
про ці табори-вишколи, про 
усі спортові зайняття, які 
тримають молодь у напрузі 
цілий день, але і залишають 
у них приємні спомини та 
бажання повернутися вдру-
ге і втретє. Таких - ствер-
джує комендант - є ЗО 
відсотків і вони, перебувши 
точно означену трирічну 
програму, ще повертаються 
і на четвертий раз, коли для 
цих „таборових ветеранів" 
вже є особлива спеціяліза-
ційна програма для вишко-
лу в одній ділянці. Однак 
завдання членів „Червоної 
Калини", які завжди були 
зацікавлені спортовим виш-
колом юнацтва, є дати як-
найбільшому числу пласто-
вої молоді загальний cnop– 
товий вишкіл та захопити їх 
спортом. Цій меті допома-
гають не лише спортові зай-
няття і змагання, але також 
гутірки, фільми та дискусії 
на теми поодиноких cnop– 
тів. В часі таборування, що 
триває два тижні, зокрема 
при кінці його, відбувається 
т.зв. Мала Олімпіяда, в якій 
змагаються без вийнятку 
усі учасники, а першуни за 
пластову і спортову поставу 
одержують відповідні наго-
роди і чаші. 

Наші гості розкладають 
перед нами барвисті альбо-
ми із світлинами з поперед-
ніх таборів, де бачимо усмі-
хнені, засмалені обличчя 
мблоді у червоних СПЄЦІ-
яльних на цьому таборі 
одягах, на подобу тих, що 
носять усі спортовці. Бачи-
мо, як маршують з npano– 
ром, на взір маршу на Олім-
піядах; бачимо, як одержу-
ють нагороди. Ці знімки 
напевно будуть прикрасою 
альманаху, який загін Чер-
воної Калини" думає вида-
ти з нагоди десятиріччя сво-
го спортового, а одночасно 
дуже пластового вишколу. 

Це добре, що праця цієї 
ентузіястичної групи плас-
тунів-спортовців буде те-
пер зареєстрована у фор-
мі такого видання! Але 
кращим за альманах і за усі 
знімки та всі відзначування 
десятиріччя цих таборів є 
невгаваюче зацікавлення 
спортом і табором пласто-
вої молоді, що вже відбула 
табори, і тих, які чекають на 
можливість бути прийня-
тими до табору. Воно дока-
зує, що пластуни із загону 
„Червона Калина" викону-
ють дуже потрібну та дуже 
добру працю у напрямі ви-
ховання української молоді. 
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Піднесення прапорів на слортивно-вишкільному таборі 
, ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ Ч е р в о н о ї Калини". :;:'-.. ;" -. -.̂ -' 
ПРЕЗИДЕНТ РОНАЛД РЕҐЕН. промовляючи в Чикаго 
на річних зборах Американської асоціяції лікарів, закли-
кав лікарів підтримати його плян зменшення видатків на 
, медікер", щоб в цей спосіб зменшити усі видатки на 
лікарську опіку для американських горожан. 

І 

ПЕТРО КУЛИК, інж., член 
УНС Відд. 221-го ім. св. Сте-
фана, помер 4-го квітня 1983 
року на 7 ^ у році життя. Нар. 
1909 року в Україні. Членом 
У НС став в 1950 році. Залишив 
у смутку дружину Емілію. По-
хорон відбувся 7-го квітня 
1983 року на цвинтарі св. Анд-
рея в С. Бавнд Бруку, Н.Дж. 

Вічна Йому Пам'ять! 
М.Кярачевський, ескр. 

ПЕТРО ОПЛАН, член УНС 
Відд. 367-го Т-ва „Запорозька 
Січ" в Рочестері, Н.Й., помер 
21-го квітня 1983 р. на 65-му р. 
життя. Нар. 5-го листопада 
1918 р. в Станиславоаі, Укра-
іна. Членом УНС став в 1969 
році. Залишив у смутку багато 
друзів і союзову громаду. По-
хорон аідбувса 23-го квітня 
1983 року ня цвинтарі „Ривер-
сяйд" в Рочестері, Н.Й. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Василь Попович, секр. 

ПАВЛО ГАРСІЯ, член УНС 
Відд. 305-го в Магоней Ситі, 
Па., помер 21-го квітня 1983 
року ня 22-му році життя. Ня-
родияся 12-го березня 1961 р. 
в Шеняндогя, Па. Членом 
УНС стяв 1972 року. Залишив 
у смутку батьків - Павла і 
Патрицію. Похорон відбувся 
25-го квітня 1983 року на цвнн-
тярі в Магоней Ситі, Па. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Маргарита Гентош, секр. 

АННА ШУРАН, член УНС 
Відд. 183-го ім. гет. Івана Ма-
зепн в ДітройтіЛїиш., померла 
21-го квітня 1983 р. на 77-му 
році життя. Няр. 1906 року в 
Україні. Членом УНС стала в 
1959 році. Залишила в смутку 
синів Андрія і Ричярда, 5-ох 
внуків та інших членів родини. 
Похорон відбувся 25-го квітня 
1983 р. нацвинтярі Ґренд Лови 
в Редфорді, Миш. 

Вічна їй Пам'ять! 
Петро Зялугя, секр. 

БОГДАН В.БЕМКО, член 
УНС Відд. 234-го Т-ва „Зяпо-
розькя Січ" в Елизабеті, Н.Дж. 
помер 22-го квітня 1983 року 
ня 58-му році життя. Няр. 1925 
року в Бережанах, Україна. 
Членом УНС став в 1973 році. 
Залишив у смутку дружину 
І ванну, дітей: Андрія, Христи-
ну, Лярису, Петра і брята Лева. 
Похорон відбувся з церкви св. 
Івана Хрестителя в Нюарку на 
цвинтар „Голливуд" в Юніші. 
Н.Дж. 

Вічна Йому Пам'ять! 
І.Іваник. секр. 

ОЛЕКСАНДЕР ГОВАНСБ-
КИЙ, член УНС Відд. 395-гс 
ім. Митр. А.Шептицького в 
Арлінгтон Гайц, Ілл., помер 
22-го квітня 1983 року на 82-му 
році життя. Нар. 1901 року в 
Україні. Членом УНС став в 
1964 році. Залишив у смутку 
синя з дружиною, трьох внуків 
і п'ятьох прявнуків в Америці, 
дві доньки, 2-ох внуків і ОДИО-
го правнука в Україні. Похо-
рон відбувся 26-го квітня 1983 
року ня цвинтарі Елвуд Парк 
в Елвуді, Ілл. 

Вічна Йому Пам'ять! 
С.Лісович, секр. 

КАТЕРИНА КІЯК, член УНС 
Відд. 147-го ім. св. Михаіла в 
Аллентавні, Па., померла 23-
го березня 1983 р. на 88-му ро-
ці життя. Няр. 21-го січня 1895 
року в Україні. Членом УНС 
стала в 1939 році. Залишила в 
смутку дочок Анну і Катерину 
та інших членів родини. Похо-
рон відбувся 26-го березня 
1983 року ня цвинтарі Св. 
Марії в Вайтголлі, Па. 

Вічна їй Пам'ять! 
Катериня Гуцайлюк. секр. 

ВОЛОДИМИР СТЕК, член 
УНС Відд. 267-го ім. Т.Шев-
ченка у Вестбирі, Н.Й., помер 
20-го березня 1983 року ня 59-
му році життя. Няр. 2-го січня 
1924 року в Ню Йорку. Чле-
ном УНС став І981 року. Зали-
шив у смутку дружину Уляну. 
Похорон відбувся ня кряйо-
вому цвинтарі в Арлінгтоні, 
Вя. 

Вічня Йому Пам'ять! 
Секретар. 

ЙОСИФ ЧАЧО, член УНС 
Відд. 31-го ім свв. Кирила і 
Методія в Сейнт Клері, Па., 
помер 30-го березня 1983 року 
ня 58-му році життя. Няр. 17-
го вересня 1925 року в Сейнт 
Клер, Пя. Членом УНС стяв в 
1942 році. Залишив у смутку 
дружину Каролину і сина Йо-
сипа. Похорон відбувся 4-го 
квітня 1983 року ня цвинтарі 
св. Тройці в Сейнт Клер, Па. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Михайло Стах, секр. 

ІВАН ПАСІЧНИК, член УНС 
Відд. 336-го Т-ва „Сокіл" в 
Клівленді, Огайо, помер 7-го 
квітня 1983 року ня 60-му році 
життя. Нар. 1923 року в l'opo– 
дніці на Волині. Україна. Чле-
ном УНС став 1958 року. За-
лншив у смутку дружину Ма-
рію, синів Романа І Павла, 
дочку Уляну і одну внучку та 
сестру Марію в Україні. По-
хорон відбувся 12-го квітня 
1983 року на цвинтарі св. Аи;і-
рея в Бавнд Бруку. Н.Дж. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Володимир Стригун, секр. 

КАТІНА ПЕЙП. член УНС 
Відд. 221-го ім. св. С'тефана в 
Чикаго. Ілл.. померла 11-і о 
квітня 1983 року на 68-му році 
життя. Няр. 27-го трявня 1914 
року в Укряїиі. Членом УНС 
стала в 1943 році. Залишила в 
смутку синів: Роберта, Карла і 
Юрія з родинами, вісім внуків. 
3-ох прявнуків і брята Бена. 
Похорон відбувся 13-і о квітня 
1983 року ня цвинтарі ,.F.IM– 
вул" в Ривер Ґров, Ілл. 

Вічна Йому Пам'ять! 
М.Карачевський. секр. 

СОФІЯ МАРІЯІ1І. член УНС 
Відд. 292-і о ім. св. Івана Xpec– 
тителя в Діїройїі. Миш.. ІІО-
мер.та Н-і о квітня 1983 року 
на 78-му році життя. Нар. 1904 
року в Чернівцях. Україна. 
Членом УНС стала 1950 року. 
Залишила у смутку дочку Зо-
ряну Шефер. внучху Зоряну 
Дуду, сестру Лялю Винницьку 
і дальні) родину. Похорон 
відбувся 13-го квітня 1983 року 
на цвинтарі „І лєн Ідсн"в.'Ііво-
нії, Мит. 

Вічна їй Пам'ять! 
Стелля Федик. секр. 

ТОМАС БІЛОВУС , член УНС 
Від,і. 348 ім. ОЛЬГИ ЬасараП а 
ЯИҐСТЯВНІ, Огайо, помер І 5-і о 
квітня 1983 року на 81-м) році 
життя. Няр. 24-го квітня 1901 
року в Блищиводах. пов. Жон 
ква в Україні. Членом УНС 
став в 1950 році. Залишив ) 
смутку дружину Катерину, 
синів Івана і Петра; дочки 
Апелю Поцяск, Іванку ( а ю-
мору і Галину Ьшю; 8 внуків і 
4-ох правнуків; дві невістки. 
Похорон відбувся І8-і о кніїня 
1983 року на цвинтарі св. Івана 
в Ксмпбелі. Огайо. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Марія Макар. секр. 

МАРІЯ ГРОЗЬО БУРИК, 
член УНС Від;!. 29-і о в Нанті-
ковк. Па., померла 19-го кяіі-
ия 1983 року на 50-му році 
життя. Нар 28-го вересня 1932 
року в Иенсильваніі. Членом 
УНС' стала в 1948 році. За.ін-
иніла в смутку мужа Геррі. сн-
нів Геррі-!вана і Мнрона-Мн 
хайла, матір Юлію, сестр) 
Олену Слюзак, братів Теодора 
і Василя тя численних племін-
янків і племінниць. Похорон 
відбувся 23-го квітня 1983 року 
на цвинтарі св. Гертруди в 
Колонії. Н.Дж. 

Вічна їй Пам'ять! 
Ольга Малішак. секр. 

СТИПКНДІЙНИЙ ФОНД ІМ. ВОЛОДИМИРА КОССАРЯ 
Вінніпег, Канада. Oce– 

редок української культури й 
освіти радо прийматиме до 
розгляду аплікації на сти-
пеидію приблизно на суму 
700 долярів із Стипендій-
ного Фонду ім. Володимн-
ра Коссаря. Аплікації прий-
масмо віл студентів із Б.Л.. 
які записалися на акрсднго-
ваний курс із музейництва 
красного мистецтва або ар-
хівних наук у будь-якому 
акредитованому університе 
ті чи іншій інституції в Ка-
наді або ЗСА. Форми аплі-
кацій можна отримати від: 
Ukrainian Cultural and Edu– 
cational Centre 184 Alexan– 
der Avenue East Winnipeg. 
Manitoba R3B 0L6. Рече-
нсць подання - 1-го серпня 
1983. 
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