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Американський журнал .пише 
про Великий голод 

Ню Йорк, Н. Й.— У дво
місячнику .,Фрідом ет іш– 
шю". („Свобода г– в центрі 
уваги"), що його видає Фрі– 
дом Гавз. організація, яка 
працює для зміцнення де
мократії, появилася в числі 
за лнпснь-серпень 1983 року 
стаття Олександра Ю. Мо
тиля на тему Великого го
лоду в Україні. . 

Стаття п.н. „1933/1983-
Пам'ятаймо Україну" по
рівнює успіхи двох тиранів 
Сталіна і Гітлера перед п'ят 
десяти роками та спосіб в 
який вони розв'язували свої 
найважливіші проблеми -
Гітлер. жидівську, а Сталін 
українську. 

Пояснивши цілу систему 
колективізації та штучного 
голоду, переведених Сталі– 
ном в 1932-33 роках, яка 
закінчилася смертю мільйо 

нів населення України, а 
ніяк не заторкнула сусідніх 
російських поселень, автор 
звертає увагу читачів на те. 
що цей людськими руками 
викликаний голод залишив
ся цілковито байдужим для 
західнього світу. Покликую 
чись на ігнорацію французь 
кого прем'єра Ерріот і на 
англійського журналіста 
Малко.ма Маггеріджа О. 
Мотиль уважає, що Захід не 
хотів вірити, що таке голо– 
доморство і такий злочин 
на невинних людях можна 
перевести. ..Дивним вида
ється, - пише А. Мотиль -
що далі існує така байду
жість до того голоду. А це 
був голокост у найбільшо
му того слова розумінні -
тільки це досі не ДІЙШЛО до 
(Продовження на ст. 6) 

Відзначать 39-ту річницю боїв 
Української Дивізії під Бродами 

Лігайтон. Па. (О. Л-ий). 
Станиці Братства колиш 

ніх вояків 1-ої Української 
Дивізії Української Націо
нальної Армії в Лігайтон та 
Філядельфії відзначать спі
льно, як і кожного року, 39-
ту річницю боїв Українсь
кої Дивізії в околиці Бродів, 
Західня Україна, у липні 
1944 року в обороні України, 
в неділю. 24-го липня ц.р. 
тут на оселі ім. О. Ольжича. 

Божественна Служба Бо
жа в наміренні українського 
народу й війська, а відтак 
Соборна Панахида за поляг 
лих під Бродами вояків Ук
раїнської Дивізії почнеться 
о і од. 1:30 перед полуднем у 
у каплиці оселі. 

Безпосередньо після цер
ковних відправ відбудеться 
спільний святковий обід 

колишніх дивізійників з 
родинами та громадянством 
із відповідною короткою 
програмою. 

При цій нагоді Станиця 
Братства колишніх вояків 
1-ої УД У НА в Лігайтоні 
відзначить також цьогоріч
ний ювілей 40-річчяствореи 
ня Української Дивізії та 
рівночасно ювілей 20-річчя 
діяльности своєї Станиці в 
Лігайтоні. При тому інфор
мують, що господарем свят
кового об'їду буде цьогоріч
ний голова Управи оселі ім. 
О. Ольжича Володимир Зу– 
ляк (в попередніх роках 
був головою Станиць Брат
ства так у Філядельфії, як і в 
Лігайтоні), а головне свят
кове слово виголосить учас
ник боїв під Бродами -
Михайло Ліщина,кий. 

Відзначать ТПН біля 

Ню Йорк. Н. Й. - 3 ор
ганізації Американці за Зві
льнення Поневолених На
цій повідомляють про вже 
25-тс святкування Проголо
шеного Президентом ЗСА 
Тижня Поневолених Націй, 
яке відбудеться.”яК щороку, 
в неділю, 24-го липня, о 
голині 1:30 по обіді у підніж
жя Статуї Свободи. 

Цьогорічні відзначуван– 
ня проголошеного ще Пре
зидентом Двайтом Д. Ай– 
зенгавером Тижня Понево
лених Націй в 1959 році, 
проходитимуть під моттом 
.,Голокост Поневолених 
Народів". 

У програмі буде відчита
но Проклямацію Президен
та ЗСА про Тиждень Поне
волених Націй, прокляма
цію губернаторів стейтів 
Ню Йорк ! Ню Джерзі, та 
проклямацію посадника 
Ню Йорку; виступатимуть 
з промовами-привітами ба
гато американських держав– 

Статуї Свободи 
них діячів і законодавців та 
релігійних провідників. Бу
дуть теж промовляти пред
ставники поневолених наро
дів. 

У другій частині передба
чені мистецькі виступи різ
них національних ансамб
лів з піснями й танцями 
їхніх народів. 

В імені всіх борців за 
свободу, за людські й наці
ональні права й державну 
самостійність поневолених 
совєтами народів, учасники 
цих відзначувань складуть 
вінок у стіп Статуї Свободи. 

Побажано, щоб представ
ники поневолених націй зао– 
хочували й запрошували 
членів своїх організацій, 
своїх етнічних груп та прия– 
тслів-американців взяти 
участь в цьому важливому 
дні, по-можливості в народ
них одягах-убраниях, з пра
порами, транспарантами й 
іншими відзнаками своїх 
народів та організацій. 

Хор СУМК з Едмонтону 
виступить на Союзівці 

Хор СУМК з Едмонтону. 

Союзівка. — Атракцією 
суботнього концерту 23-го 
липня ц.р. на цій оселі УН– 
Союзу буде хор СУМК-у з 
Едмонтону, який дасть ве
чір пісень, драми і танців, 
що почнеться в год. 8:30 
вечора. 

Концерт цей - частина 
турнс-83 хору. - що вже 
виступав у Торонто, Гамил– 
тоні, Оттаві й Монтреалі. 
Програмою вечора прово
дитиме Аня Дидик. Після 
концерту в 10-ій год. -

забава з танцями під звуки 
оркести „Темпо". 

У п'ятницю, 22-го липня, 
гості танцюватимуть на за
баві під звуки музиків Аліка 
Худолія і Дорка Семчиши. 
на. В неділю, 24-го липня, 
відбудеться виставка кар
тин Лариси Мартинюк. 

У неділю, 24-го липня, 
хор СУМК виступить в ук
раїнській православній цер
кві св. Вознесіння в Мейпл– 
вуді, Н.Дж. 

УКРАЇНЦІ ПЕРЕВЕЛИ РЯД 
АКЦІЙ НА У НІ BE PC ІЯДІ 

Едмонтон. Альта. (УІС 
„Смолоскип"). - Як уже 
було повідомлено, під час 
Універсіяди-83 в Едмонто
ні, на спеціяльній прескон– 
ференції, яку скликала деле
гація СССР, дійшло до кон
фронтації МІЖ CQBCTCbKHMH 
делегатами Н. Рящанцевим 
і Л. Драчевським та пред
ставником „См”олоскипу" Q 
Зінкевичсм. Це вперше офі
ційні представники СССР 
порушили на міжнародно
му форумі питання участи 
України в міжнародних 
спортових змаганнях. Зго
дом стало відомо, що при
чиною скликання прескон– 
ференції було не так преспо– 
відомлення „Смолоскипу" 
про українців у загальній 
команді СССР, як масове 
розповсюдження останньо
го випуску англомовного 
часопису „Смолоскип" зі 
статтями про Ю. Андропо– 
ва, українського поета П .̂ 
Стовбу. який загинув в Аф
ганістані, з матеріялами 
про голод в Україні в 1932-
33 роках та летючки про 
російський колоніялізм у 
спорті. Зокрема обурювало 
совстських представників 
кожноденне розповсюджен
ня цих матеріялів у бюрі 
їхньої пресової агенції ТА– 
СС біля стадіону Комон– 
велт. 

Совєтські представники, 
не маючи у своїй офіційній 
делегації ані одного україн
ця і не допустивши на Уні– 
версіяду-83 ані одного укра
їнського журналіста з УС– 
СР, на пресконференції об
стоювали старі російські 
імперські великодержавні 
позиції, заявляючи, що „Ук
раїна є їхньою внутріш

ньою справою і порівню
ючи Україну й інші совєтсь
кі республіки з 49 стейта– 
ми ЗСА. Це скоро підхопи
ла канадська преса в Едмон 
тоні і широко ці позиції 
коментувала. 

Нижче подаємо транск
рипцію тісї частини прес-
конференції, яка відносить
ся до українського питання. 
Прес конференція відбулася 
в готелі Едмонтон Інн і нею 
керував представник Ф1СУ 
(Міжнародна федерація уні
верситетського спорту) Е. 
Міллер. Він привітав цілу 
совєтську делегацію (понад 
ЗО осіб) і зокрема шефа місії 
СССР на Універсіяді Ніко– 
лая Ряшанцева і віцепрези– 
дента Ф1СУ від СССР Лео
ніда Драчевського. На залі 
було кілька сот журналіс
тів з багатьох країн світу, а 
в тому й велика делегація з 
комуністичного Китаю. 
Кільканадцять пресових 
агенцій, в тому Ей-Бі-Сі, Сі– 
Бі-Сі і багато інших,запи
сували перебіг пресконфе
ренції на магнітофонах. 

'Після вступних слів про 
підготовку Універсіяди, Н. 
Ряшенцсв говорив по-ро– 
сійськи, а йому перекладав 
совстський перекладач, 
який багато чого пропус
кав, перекручував, або змі
нював суть слів Ряшанцева. 

Н. Рашанцев: ...Ми пос
тійно чуємо велике зацікав
лення зі сторони середників 
масової інформації, зокре
ма кореспондентів радіо, 
друку газет і журналів. І ми 
завжди готові відповісти 
на всі питання, які відно
сяться до Універсіяди, у 
яких є справжнє зацікавлен– 
(Продовження на ст. 5) 

Протестують проти 
СОВСТСЬКИХ КИТОЛОВІВ 

Новм,Аляска. - Пароп
лав з групою активістів про
ти ловлі китів з організації 
Ґрінпіс, переслідуваний со– 
вєтськими кораблями і гелі
коптерами, втік через Bepin` 
говс море і причалив тут у 
вівторок, 19-го липня, зали
шаючи шістьох протестую
чих осіб, яких схопили со
вєтські вояки на сибірсько
му острові. 

Члени залоги корабля 
„Рейнбов Воррійор", пере
будованого травлера, зая
вили, що вони мають фільм 
який показує арештування 
їх товаришів совстськими 
вояками у військовій уніфор 
мі, a TaKoV операцію ловлі 
китів. 

Організація охорони дов
кілля обвинувачує совєтсь
ку сторону в тому, що со
вєтські ловителі китів забез
печували кормовим м'ясом 
норкову фарму, а не місце
ве сибірське населення, як 
заявляють совєтські власті. 

Члени організації охоро
ни природнього середови
ща з Ґрінпісу висадилися на 
совєтській території, щоб 
розповсюдити листівки з 

протестом і щоб совєтські 
власті знали, що „протес
туючі розчаровані вашою 
практикою ловлі китів", -
заявив Джордж Ейбрагам, 
член залоги „Рейнбов Вор
рійор". який потрапив у 
лікарню в Сістлі, зломивши 
ногу під час спасання філь
му після того, як совстсь
кий гелікоптер забрав з ма
лого човна оператора. Ей
брагам в інтерв'ю в лікарні 
розповів цілу Істрію приго
ди висадки протестуючих і 
втечі корабля. „Фільм по
казує китобойну станцію, 
яка зовсім не є ескімоським 
поселенням, а справжньою 
військовою базою", - зая
вив Патрік Мур канадський 
директор з Ванкуверу. Далі 
Мур пояснив, що фільм по
казує „багато сотень, якщо 
не тисяч загород для про
мислового вирощування ху
тряних тварин, які знаходя
ться поруч з китобойною 
станцією. Це означає, що 
м'ясо китів йшло на відго
дування норок в комерцій
них цілях, що заборонено 
міжнародним правом ловлі 
китів". 

Терористи шантажують Ватикан 
Ватикан, Італія. - Кіль

ка годин після того як полі
ція переслухала записані на 
магнетній стрічці стогін і 
плач викраденої терориста
ми дівчини, Ватикан пого
дився на встановлення теле
фонного зв'язку між ватн– 
канським державним секре
тарем Агостіно Каса рол і та 
терористами. 

Незвичайний крок Вати– 
кану був зроблений на ви
могу терористів-внкрадачів 
15-літньої дочки папського 
посланлця Емануелі Орлян– 
ді поговорити з Касаролі та 
виторгувати виміну турець
кого терориста Мегмсда 
Алі Аджі, який пострілом 
важко поранив Папу Івана 
Павла II 13-го травня 1981 
року і тепер відбуває довіч
не ув'язнення в італійській 
тюрмі за цей злочин, на 
викрадену дівчину. 

П'єрфранко Пасторе, зас
тупник директора пагіран
ського пресового бюра зая
вив кореспондентам, що 
викрадачі будуть вживати 
„закодоване" число телефв–^ 
ну, яке вони подали попе
редньо Ватиканові ще 8-го 
липня. Дві години пізніше 
чоловічий голос подзвонив 

італійському пресовому 
агентству і повідомив, що 
„Еманусля є жива, але уль
тиматум залишається 20-го 
липня, як і перед тим." 

..Телефонний зв'язок з 
Ватиканом служитиме ли
ше... для визначення спосо
бу, як Аджа зможе виїХатн з 
території Італії", - заявив 
голос, який поліція визначи
ла як цілком італійський 

В записаному на магнет
ній стрічці тексті залише
ному в неділю, 17-го липня. 
на сходах президентського 
палацу, викрадачі повторю
ють свою вимогу і переда
ють благальний голос Ема
нуелі. 

Батько і рідні підтверди
ли ідентичність голосу F\ia-
нуслі, яка була викрадена 
майже місяць тому. Дядько 
Емануелі Маріо Менсгуипі 
сказав, що голос дівчини 
був жахливий і кликав на 
поміч. 

Записані зойки і благання 
дівчини були зроблені з 

-метою налякати і шантажу
вати родину Орлянді і Вати
кан погодитися на умови 
терористів, сказав Мене– 
гуцці. 

БЕҐІН НЕ ПРИЇДЕ ДО ВАШІНҐТОНУ 
Тель Авів, Ізраїль. - Пре 

м'єр-міністер Ізраїля Мена– 
хем Бегін повідомив прези
дента Роналда Рсгена. що 
він відкладає свою подорож 
до Вашінгтону наступного 
тижня з особистих причин. 

Канцелярія прем'єр-мі
ністра заявила, що „Прези
дент висловив своє зрозу
міння і погодився обдума
ти перенесення відвідин на 
пізніший час в кінці цього 
року". 

Офіційні особи в Єруса
лимі відмовилися подати 
подробиці причин перене
сення відвідин, але сказали, 
що причиною не є ні стан 
здоров'я, ні політичні моти
ви. Одначе, ходять чутки, 
що причиною була комбі
нація причини здоров'я і 
політичні міркування. 

Одна близька до Бегіна 
особа сказала, що прем'єр– 
міністер пригнічений ста
ном справ у Ливані, особ
ливо новими жертвами серед 
вояків у наслідок дій теро
ристів. Іншою причиною 
пригнічення Бегіна є смерть 
дружини минулого року. 
Бегін скоротив зустрічі з 
дипломатами до мінімуму. 

уникає зустрічей з репорте
рами. 

Інші джерела говорять, 
що причиною відкладення 
поїздки є політична ситуа
ція. Наприклад, один нсн'аз– 
ваний член кабінету мініст
рів і голова парляментської 
комісії закордонних справ і 
безпеки Еліягу' Бен-Елізар 
заявили, що зустріч тепер 
між Бсгіном і президентом 
Регеном принесла б мало 
користі. 

Офіційні особи Держав
ного департаменту у Вашін
гтон і припускають, що Бе
гін відклав поїздку тому, 
що існує мала правдопо
дібність якоїсь більшої уго
ди. Вони також завважили, 
що політичні акції Бегіна в 
Ізраїлі падуть, а деякі аме
риканські офіційні особи 
уважають, що Бегін готу
ється зробити якийсь дра
матичний крок у напрямі 
підведення основ під вибір 
свого наступника. 

Опозиція в Ізраїлі вима
гає, щоб Бегін публічно 
пояснив причини перенесен
ня своєї поїздки до Вашінг
тону. 

Президент Реген призначив 
ще 11 осіб до нової комісії 

Вашінгтон. - Після пок
ликання колишнього дер
жавного секретаря Генрі 
Кіссінджера президент Ро– 
налд Реген назначив у вів
торок. 19-го липня ще 11 
членів Крайової двопартій
ної комісії для помочі Кіс– 
сінджерові і для повного 
розгляду проблем в Цент
ральній Америці. 

Ця нова комісія має зві
тувати Президентові до 1-
го грудня ц.р. про існуючу 
ситуацію. Членам є дозво
лено розглядати всі пробле
ми та цікавитися всіми спра 
вами, що торкаються Цент
ральної Америки, до війсь
кової допомоги включно. 

Покликання окремої ко
місії Президент пов'язав зі 
своїм словом з приводу Ти
жня Поневолених Націй. 
Висловлюючи турбування 
Східньою Европою, Р. Ре
ген заявив, що ледве чи не 
вперше треба буде остеріга
ти американський нарід пе
ред ттебезлекою", яка стоїть 
на границях власної держа
ви. „Ми бачимо совєтські і 
кубинські військові сили, 
які будують воєнну машину 
в Нікарагуа, що своєю си– 
лою перевищає всіх сусідів" 

- сказав президент Р. Ре
ген. І саме у відповідь на те. 
як також на критичні наст
рої американської спільно
ти відносно мілітарної до
помоги ЗСА в Центральній 
Америці. Президент покли
кав цю нову комісію та про
сив Г Кіссінджера очолити 
її. Він уважає Кіссінджера 
найбільш відповідною лю
диною на цей пост. 

Крім Кіссінджера до ко
місії ввійшли. Ніколас Брей 
ді. колишній сенатор з Ню 
Джерзі. Роберт Штравс. 
голова виборчої кампанії 
Джиммі Картера, Карльос 
Діяз-Алєхандро, професор 
економіки в ЄЙл університе
ті і спеціаліст від справ 
Латинської Америки, Генрі 
Сіснерос, посадник Сан Ан
тонів, Лейн Киркленд -
президент Американської 
федерації праці Конгресу 
індустріальних організацій, 
Джан Сілбср, президент 
Бостонського університету. 
Та інші. Крім 12-ох членів 
комісія матиме ще дорадни 
ків - по чотирьох членів 
Палати Репрезентантів і 
Сенату з обндвох партій. їх 
виберуть законодавчі тіла 
самі. 

У світі 
ОФІЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА польського парляменту повідоми
ли у вівторок, 19-го липня, що польський уряд передав на 
затвердження парляменту законопроект про амнестію 
політичних в'язнів, яких тепер нараховується сотні. 
Амнестісю будуть охоплені приблизно 400 політичних 
в'язнів, членів забороненої профспілки „Солідарність", які 
перебувають у підпіллі. Текст проекту закону говорить, 
що будуть помилувані всі активісти, які не були арештова
ні після введення військового стану і хто здасться властям 
добровільно до кінця жовтня. Ці активісти повинні 
„заявити про припиненя своєї злочинної діяльности і 
розповісти про всі поповнені злочини, час і місце їх 
виконання". Але ті, хто „поповнив важкі злочини проти 
політичних інтересів держави" не будуть охоплені 
амнестісю. 

ПОЛІЦІЯ ПЕРУАНСЬКОГО міста Аякучо повідомила у 
вівторок, 19-го липня, що ліві маоїстські партизани напали 
на віддалене в горах Андах село і вбили щонайменше 80 
селян, які були прихильниками уряду і виступали проти 
беззаконня терористів. Поліція повідомила, що понад 300 
терористів під проводом лідерів групи ..Світлий шлях" 
напали на село і вимордували чоловіків, жінок і дітей. 

ЕКСПЕРТИ ЛОНДОНСЬКОГО музею історії природи 
повідомили, що любитель природи і колекціонер розкопок 
знайшов у Серреї, Англія, скелет нової породи динозавра, 
який жив 125 мільйонів років тому. Експерти музею, які 
збирають майже повний скелет, сказали також, що даний 
тип динозавра був хижаком, м'ясоїдним, який кормився 
іншими травоїдними динозаврами. 

З МАДРИДСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ! з питань прав 
людини і безпеки в Европі повідомляють, що Мальта 
продовжує бльокувати успішне закінчення конференції, 
наполягаючи на своїй непопулярній пропозиції скликати 
спеціяльну конференцію для розгляду проблем безпеки 
країн Середземного моря. Минулої п'ятниці Адмініст
рація президента Роналда Регена нові ломила про свою 
згоду підписати компромісовий док\ мент закінчення 
конференції. Цс рішення означатиме, що 34 із 35 учасників 
конференції - всі, крім Мальти - поголилися на широке 
коло питань і заходів для поширення прав ляднни і 
працювати далі над роззброєнням і забе (печенням миру в 
Европі. 

З ПАРИЖУ ПОВІДОМИЛИ у вівторок. 19-го лигїня, що 
президент Франції Франсуа Міттеран і канцлер Західньої 
Німеччини Гсльмут Коль зустрілися для; обговорення 
зменшення ядерного озброєння в Европі Після зустрічі 
Коль заявив, що він тепер вважає, що с ..реальні можли
вості" успішного завершення переговорів v Женеві про 
ракети середнього засягу. 

ПРОПОЗИЦІЯ НІКАРАГУА 
ЗНАХОДИТЬ ПОЗИТИВНИЙ ВІДГУК 

Вашінгтон. - Адмініст
рація президента Роналда 
Реї єна заявила в середу. 20-
го липня, що вона вважає 
запропоновану Нікарагуа у 
вівторок пропозицію „по
зитивним кроком" і на пі п, 
ся обговорити її в подроби
цях разом з іншими питан
нями на зустрічі дев'ятьох 
цент рально-і південноаме
риканських країн, яка відбу
деться в Панамі наступно
го тижня. 

Під час святкування чет
вертої річниці сандіністсь– 
кої революції координатор 
правлячої хунти Нікарагуа 
Данісль Ортеїа Саавсдра 
запропонував регіональні 
переговори з мстою послаб 
лення військового напру
ження, замороження поста
чання зброї обидвом сторо
нам у громадянській війні в 
Сальвадорі та заборони чу
жих військових баз і війсь
кової під готовії в цьому ра
йоні. 

Хоч реакція Адміністра
ції на пропозицію була обе
режно висловлена і мала 
деякі застереження, офіцій
ні особи Державного депар
таменту сказали, що вона 
може бути визначною поді
єю. 

Потім державний секре
тар Джордж Шулц передав 
Конгресові відповідне свід
чення, що уряд Сальвадору 
робить запляновані і значні 
зусилля в напрямі здійснен– 
ня міжнародно визнаних 
прав людини. Одночасно 

секреіар Ш\.іц вказав . що 
Адміністрація признаг. ню 
уряд Сальвадору зробив ще 
не багато. Для того, щоб 
про;овжуваін допомагати 
Сальвадорі. Коні рес вима
гає, шоб Адміністрація по
давала кожного МІСЯЦЯ ЗВІТ 
про поступ у справі прав 
людини в Сальвадорі. 

Заяви Білого Дому і Дер
жавного департаменту про 
пропозицію Нікарагуа го
ворять: ..Ми вітаємо щиру і 
правлив) пропозицію змен
шити напруження в Цент
ральній Америці Беручи до 
уваги слова Ортсги. ми ві
римо, що піка раї чанська 
пропозиція є позитивним 
кроком у тому розумінні, 
що вона визнає реї іональт 
природу проблеми і потре
бу припини їй зовнішню до
помогу повстанським і те
рористичним і рунам". 

Одначе, американська ре
акція завважує ..серйозні 
недоліки" в пропозиції Ор
тсги тому, що вона ставить 
партизанів у Сальвадорі на 
той сам рівень, як і демок
ратично вибраний уряд, не 
згадує про потребу „справ
жньої демократ іГ' як спосо
бу полаюдження внутріш
ніх проблем і „нічого не 
говорить про військову роз
будову" Нікарагуа. Амери
канська реакція також зав
важує, що в пропозиції Ні
карагуа „немає ясно визна
чених засобів ефективної 
перевірки". 

В Америці 
УРЯД ТРАНСПОРТОВОЇ безпеки зажадав негайного 
перевірення електричних моторів, якими спускають воду у 
лазничках на літаках. Стверджено, що саме електричні 
проводи в лазничці могли бути причиною вогню на літаку 
лінії Ейр Канада 2-го червня ц.р.. в якому загинуло 23 
особи. 

ДВА КОЛЕДЖІ В СТЕЙТІ Алабама стоять перед 
провлем'бІОч сегрегації тому, що між студентами немає 
білих/ На 4,044 студентів в одному з тих коледжів є тільки 
12 білих учнів. Професори стверджують, що науковий 
рівень тих коледжів с нижчий, як інших. 

ФЕДЕРАЛЬНИЙ УРЯД загострює тепер безпеку на 
літаках в ЗСА з уваги на часті схоплення літаків до Куби. В 
тому році вже було вісім таких терористичних актів, а в 
останньому тижні два. Федеральна адміністрація летів 
має давати в найближчому часі реклями по радіо і 
телевізії в англійській та сспанській мовах, остерігаючи, 
що схоплення літака і скеровування його на Кубу буде 
гостро каратися. Будуть також вишукувати поміж пасажи
рами потенційних терористів, але в який спосіб - не 
відомо. 

В'ЯЗНІ З В'ЯЗНИЦІ В ЕВАНСВІЛЛІ, Інліяна. включили
ся в телефонічну лінію і зробили 1.543 телефонічні розмови 
і 3,000 посилок квітів, грошей і побажань до приятелів у 
цілих ЗСА - все на кошт інших людей. В'язні вживали 
апарати, що їх вони мають у своїх тюремних келіях. 

В СТЕЙТІ МАССАЧУСЕТС загубилися в часі вишколу у 
видержливості два малолітні хлопці і знайшлися щойно 
після чотирьох днів перебування в лісовій гущі. Обидва 
хлопці, поза голодом, не мають ніяких фізичних пошкод
жень. 

У ЛІКАРНІ СТОЛИЦІ Вашінгтону помер в дні20-го 
липня 1983 року широко відомий політичний коментатор 
телевізійної станції Ей-Бі-Сі Френк Ренолдс на 59-му році 
життя. Безпосередньою причиною смерти був інфекцій
ний гепатит, але Ф. Ренолдс хворів на складний тип рака 
котей. Його політичні коментарі були завжди повздерж– 
ливі. але влучні, а публіка найкраще пам'ятає його з 
коментарів в часі виборів. 

АКТОРИ КИРК ДАҐЛЕС І Гелсн Гейста Пол А. Волкер. 
президент Федеральної ради валютних резерв с поміж 
дев'яти нагородженими громадянами ЗСА, нагородою 
Джефферсона, яка призначена для тих. що найбільше 
вклали в останньому році праці для загального добра 
і людства. 

ДЖЕЙМС ГЕМІЛТОН, колишній член інвестигаційної 
комісії для справ Вотергейту, призначений дорадником 
Палати Репрезентантів для розгляду справи виборчої 
кампанії на президента в 1980 році. 

У наступному числі 
Українського Тижневика: 

In The Weekly, July 24: 

Compromise reached at Madrid Conference. 
Chmykhalovs arrive in St. Louis. 
Rostyk, crippled Ukrainian boy from Poland, arrives in U.S. 
for medical treatment 
Dissident profile: Petro Rozumny. 
Ontario iXC plans bike a-thon in observance of famine 
anniversary. 
Verkhovyna Festival centerfold story and photos. 
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Дитина, яка зворушила серця 
нашої громади 

сьогодн ішньому жорстокому СВІТІ, де 
людина на людину глядить вовком і майже 
завжди насторожена у відношенні до свого 
довкілля, таки зворушують поодинокі випадки 
особистого людського нещастя, недуги чи 
потреби швидкої допомоги. 

У тому особливо неперевершена амери-0 
канська спільнота, яка.до речі, як ми самі не раз 
уже змогли переконатися на власній шкурі, вміє 
реагувати спонтанно та скоро, як потрібно 
людської допомоги, а передусім як треба пока
зати серце і співчуття. Вистачить, щоб дійшла 

-до загального відома якась сумна історія, а 
люди спішать, щоб негайно нести допомогу, 
частенько навіть анонімно. Найбільше співчуття 
викликують недуги чи нещасні випадки у дітей,а 
на такі американська спільнота має завжди 
відкриті серця. 

Але ось показується, що ми, українці, не 
стоїмо позаду, а може впливає і на нас 
добрий приклад наших співмешканців? Як би 
воно не було, коли перед кількома місяцями 
Союз Українок Америки і його журнал „Наше 
Життя" подали до загального відома історію 
нещасливого випадку маленького українсь
ко го хлопчика з Польщі, посипалися із усіх 
усюдів щедрі пожертви на його тут приїзд і на 
лікування. 

Клич,.Допоможіть Ростикові" став популяр
ним більше як не один інший зі загальноукраїн
ськими цілями. Його підхопила українська преса 
та широкі кола українських жінок і громадян. 
Збірка скоро увінчалася успіхом, а допомога 
українського лікаря та поодиноких інших гро
мадян привели до того, що маленький Ростик 
враз зі своїм батьком могли приїхати до ЗСА, 
щоб тут перевести складні операції пошкодже
ної руки та довге лікування. 

Українські серця наповнилися щирою теп
лотою для маленького Ростика і доля його стала 
нашій громаді так близькою, як когось справді 
рідного. 

Хоча він має батьків, як і оточують його 
опікою І любов'ю, він тепер став „нашим Рости– 
ком", про якого говоримо, турбуємося та дума
ємо. 

І тут в обличчі людського нещасливого 
випадку ми всі станули об'єднані, як одна велика 
родина; забули свої непорозуміння, дискусії, 
критики, бо нам стала близька доля маленької 

! української дитини. 
Тому тепер з турботою ідуть наші найкращі 

побажання до лікарні в Лівінґстоні, де в най– 
, ближчому часі малий пацієнт буде переживати 
-знову біль і терпіння, причини яких він не може 
зрозуміти. Але ми всі надіємося, що ,,наш 
Ростик" перейде свої сумні переживання щасли– 

! ,ао і вернеться додому зі споминами не болю, а 
тепла, яким оточила його велика українська 

..родина, зі споминами про щедре українське 
серце. 

Лостання у вільному СВІТІ 
у діяспорі організацій мо
лоді - одні ще із „старо-
крайовою" традицією, інші 
новозасновані вже на еміг
рації та придбання ними не 
тільки власних домівок у 
містах, але й великих осель 
серед розкішної природи --
це один із найкращих і най
переконливіших доказів ук
раїнського конструктивіз
му. Треба було для ство
рення усісї цієї мережі ор
ганізації молоді обох ста
тей і різного віку не тільки 
сантименту, але й великого 
організаторського хисту, 
праці і відцаности, праджс– 
релом якої є свідомість, що 
без вихованої у дусі правди 
„у здоровому тілі здорова 
душа" - немає будуччини 
нації. 

Пласт. СУМА і ОДУМ -
три організації, які діють на 
терені Північної Америки (і 
поза нею), з власними до
мівками у містах і власними 
великими оселями. Плас
товими оселями в ЗСА с 
„Вовча Тропа" в Іст Чет– 
гемі Нюйоркського стейту, 
„Новий Сокіл", біля Баф– 
фало, ..Писаний Камінь" 
біля Клівленду, „Діброва" 
біля Дітройту ( не с власніс
тю „Пласту"), Бобрівка в 
обширі стейтів Нової Анг
лії (цього року нечинна), є 
табори у стейтах Висканси– 
ну і Каліфорнії. Централь

н і ї Кедрин 

МОЛОДЬ У ТАБОРАХ 
ним табором організації 
СУМА с Елленвілл, також у 
Кетскилських горах неда
леко Союзівкн і там щороку 
відбуваються багатотисяч
ні з'їзди молоді Америки і 
Канади. Недалеко с й табір 
ОДУМ-у в Аккорді, теж у 
чудовій гірській околиці. 

Скільки молоді охоплю
ють ці три організації і скіль
ки кожна з них — трудно 
сказати. У ..Пластовому 
Листку" подається статис
тика членства -добребуло 
б. щоб інші організації мо
лоді теж робили це для іс
торика нашого поселення і 
для поштовху для батьків, 
щоб записували своїх дітей 
до одної з названих органі
зацій? Тепер кожна з них 
„суверенна", з власним, хоч 
дуже подібним уладом і 
власним проводом. Сьогод.' 
ні трудно й думати про мож
ливість злуки цих організа
цій — але можна передба
чити, що майбутні обстави
ни - корчення всієї нашої 
громади - примусять ор
ганізації молоді єднатися 
також організаційно. Поки
що є дуже відрадним фак
том, що завелися неначе 
вже традиційні куртуазійні 
відвідини: на з'їзд молоді 
Америки й Канади в сумів– 

ській оселі в Елленвіллі при
їздить делегація від Пласту, 
на Пластовий день в Іст 
Четгемі приїздять делегації 
від СУМУ й ОДУМ-у. 
Жаль, що заниділа й прак
тично перестала існувати 
організація МУН —спершу 
Молодь Українських На
ціоналістів переназвана на 
Молодь Української Націо
нал ьности. 

Інколи можна почути, що 
між отими організаціями 
існують якісь ідеологічні 
різниці. Якщовиховникичи 
„сеніори" бачать їх, то ши
рокі кола української гро
мади у діяспорі таких різ
ниць не бачать. Не є ідео
логічною різницею,коли 
пластуни вітають одні од
ного „Скоб", а сумівці „Гар 
туйсь". „Бог і Україна" є 
гаслом одних і других. Одні 
і другі піддані під тиск при
родної асиміляції. Одні і 
др^гі, навчаючись у чужо
мовних школах різних сту
пенів, засвоюють собі чу
жомовну термінологію в 
усіх ділянках знання і тому 
легше їм порозуміватись, 
писати і читати отими чу
жими мовами, ані ж рід
ною. Обов'язком, совістю і 
розумом батьків є дбати 
про збереження своїх ді

тей і онуків при українст
ві : одним із найдоцільні
ших 'засобів для цього є 
членство в організації мо
лоді. Минулася уже епоха 
(перетоплюючого казана), 
коли одверте признання до 
„пришельців" -– українсь
кої чи іншої національності! 
— шкодило у здобуванні 
освіти чи заробіткової праці 
і професійної кар'єри. 

Сьогодні знаємо прізви
ща американських полков
ників і ві цеп резиденті в ве
ликих американських бан
ків, які не тільки не скрива– 
ють своєї української націо
нальності! але й надалі є 
активними пластунами з 
тісним зв'язком із світом 
пластунства. Сьогодні ке
рівні американські чинники 
з державної Адміністрації 
чи інтелектуального світу 
знають, що участь даного 
громадянина чи громадян
ки в його рідній організа
ції молоді, є наче запору
кою його чесности та подіб
них прикмет характеру. Віл 
сутність сутніх ідеологіч
них різниць між нашими 
організаціями молоді найк
раще видна, тоді коли су– 
мівка виходить за пластуна 
— або навпаки — і живуть 
вони у повній гармонії. Од
нією з практичних життьо
вих цілей існування цих 
організацій і їхніх таборів 
— це нагода знайомитись і 
(Продовження на ст. 5) 

Незалежно від того, що 
головний організатор ілли– 
нойських конференцій д-р 
Дмитро Штогрин назвав 
минулорічну конференцію 
першою спробою, вона 
блискуче започаткувала но
ву сторінку в розвитку укра
їнської науки в діяспорі. 
Підготована професорами 
Юрієм Луцьким, Богданом 
Рубчаком і Дмитром Штог– 
рином, минулорічна кон
ференція, що проходила під 
загальною темою „Укра
їнська література у XX сто
літті", зібрала більшість 
потенційних українських 
літературознавців, зокрема 
професорів американських і 
канадських університетів, 
які прочитали 34 доповіді з 
цієї ж ділянки. І тому, що 
наради сесій тривали п'ять 
днів, було досить часу, щоб 
після кожної доповіді роз
горнулась широка дискусія. 
Було правдивою насоло
дою бути учасником цієї 
літературознавчої імпрези, 
під час якої зустрінулись 
старші — харківська і львів
ська школи і дальше молод
ші — оттавська й пенсиль– 
ванська школи й наймолод
ші — торонтонська, гар
вардська, чикагська та ед– 
монтонські школи. Науко
ва потенційність кожної з 
них видніла в доповідях ок
ремих їхніх представників, 
при чому можна було зап
римітити легку та наскрізь 
шляхетну ,,ривалізацію" 
представників наймолод
ших шкіл, що дискретно 
виявлялась під час дискусій 
над прочитаними доповідя
ми, які появляться окремим 
збірником. 

Цьогорічна конференція 
проходила під іншою за
гальною темою і тому мала 
дещо інший характер. її 
тема - „Історія України: 
цьогочасні досвіди й перс
пективи", зацікавила не ли
ше українських, але й заміт– 

Олександер Сидоренко 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
ВІЛЛИНОЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

не число неукраїнських дос
лідників, зокрема зі ЗСА й 
Канади. Подавляюча біль
шість викладачів — це про
фесори університетів із 
ЗСА, Канади, Франції та 
Австралії і таким чином 
конференція мала міжна
родний характер. За прий
нятим звичаєм наради кон
ференції проходили в рам
ках Літньої дослідчої лябо– 
раторії Сходу Європи і то
му учасники у вільних хви
линах, чи перед і після кон
ференції мали змогу пра
цювати над своїми дослі
дами, користуючись дже
релами відомої української 
колекції та потужної слов'ян
ської бібліотеки Іллинойсь– 
кого університету. 

Як і минулого, так і цього 

Їюку компетентні чинники 
ллинойського університе

ту, який вважається однією 
з найбільших й найкращих 
високих шкіл Америки, пос
тавились наскрізь прихиль
но до почину організаторів, 
допомагаючи в організації 
та фінансуючи помешкання 
учасників конференції не 
тільки на час її відбуття, але 
на цілий тиждень, щоб та
ким чином дати їм змогу 
також працювати над їхні
ми власними дослідами. 
Замітним фактом треба 
вважати тс, що після офі
ційного відкриття конфе
ренції проф. ШтогрИном, 
від університету вітали її 
учасників віцеканцлер Ед– 
він Л. Ґолдвассер, проф. 
Гю Еткінсон - директор 
університетської бібліоте
ки і проф. Маріянна Текс– 
Чолдии - директорка Літ
ньої дослідчої лябора– 
торії. Директорка v слові 

заявила, що її родина була 
пов'язана з українцями на
віть досить близько і її пріз
вище було колись змінене з 
прізвища Голодченко. Під 
час спільної вечері конфе
ренції склали привіти проф. 
Моріс Фрідберг, голова де
партаменту слов'янських 
мов і літератур і проф. Дей– 
від Л. Ренсел, редактор 
квартальника „Славік Ревю 
і професор історії, який та
кож вітав присутніх в імені 
проф. Ралфа Фішера, ди
ректора Східньоевропейсь– 
кого Центру, який в 'Часі 
конференції був поза межа
ми країни. 

Крім проф. Штогрина 
цьогорічну : конференцію 
протягом восьми місяців 
підготовляли дві комісії: — 
Програмова — з участю 
професорів Степана Гора– 
ка, Джана Решетара і Лю– 
бомира Винара і -– Орга
нізаційна, що в склад її вхо
дили професори Микола 
Брицький, Маріянна Рубчак і 
Петро Гой. На їхніх плечах 
лежав дійсно нелегкий 
обов'язок,1 бож цьогорічня 
конференція числом допо
відей та учасників була куди 
більша від минулорічної. 
Наради її проводились у. 16-
ох паралельних сесіях і чо
тирьох панелях, які запов
нили повних чотири дні від 
15 до 18-го червня. Під час 
цих нарад прочитано 66-
иауково-дослідних та ін
формаційних доповідей (ос
танні прочитано під час 
панелів) для 86 зареєстро
ваних учасників; самих нау
кових доповідей прочитано 
48 та зреферовано шість 
надісланих (частина остан
ніх була розмножена в де

сятках примірників і розда
на учасникам), з них 47 анг
лійською мовою. Завдяки 
взірцевій організації, прог
рама нарад від початку до 
самого кінця проходила 
справно, тому дискусії були 
наскрізь жвавими, продов
жуючись також під час час
тих перерв. 

Тематично наради кон
ференції поділялись на такі 
сесії: (1) Українська істо
ріографія: сучасний стан і 
напрямні, (2) Українсько-
російські взаємини: деякі 
аспекти, (3) Клясифікація та 
бібліографічна контроля 
історії України, (4) Co ці ял ь– 
ні та економічні аспекти 
новітньої історії України, 
(5) Київська Русь: досліди 
та інтерпретація, (6) Деякі 
питання українсько-поль
ських взаємин, (7) Куль
турні аспекти історії Укра
їни, (8) Українці поза ме
жами України, (9) Українсь
ка козацька держава, (10) 
Деякі аспекти інтелектуаль
ної історії України. (II) 
Україна під совєтською та 
німецькою окупаціями, (12) 
Голоди в Україні, (ІЗ) Ок
ремі теми з історії України, 
(14) Україна у ХХ-му сто
літті, (15) Деякі питання 
інтерпретації історії Украї
ни і (16) Архіви в Україні. 
Остання сесія була обмеже– 
на„дишс .до,однієї довшої 
доповіді, що її прочитала 
відома дослідниця архівів 
Совєтського Союзу та ін
ших держав Сходу Европи. 
д-р Патриція Ґрімстед, яка 
оце приготовляє до друку 
свою чергову монументаль
ну працю „Архіви України 
й Молдавії". Головним ко
ментатором цієї доповіді 
був проф. Геролд Лайк. 
який наперед познайомився 
з рукописом цієї праці, до
повнюючи її потрібними 
бібліографічними даними. 

(Продовження буде) 

Ю. Ф. 

ПАМ'ЯТІ ПРОФ. Д-РА 
КОСТЯ АНДРУСИШИНА 

Плодом наукової співпраці д-ра К. Андрусишина з д– 
ром В. Кірконелом, заслуженим ректором університету 
Академії і визначним знавцем літератур,мов і переклад
ницької теорії та практики, були два великі томи перекла
дів на англійську мову творів української літератури. В 
1963 році появилась друком „Антологія української 
поезіГ, 500 стор.. а в 1964 - „Шевченківський Кобзар", 563 
стор. Обидва твори монументальні не тільки своїм 
обсягом, але й тим. що поетичний переспів у них є у 
віршованій формі. Багато мозольної, систематичної праці 
треба було вкласти, щоб завершити цей великий проект. За 
його науковий вклад Королівське Товариство Канади в 
1964 році іменувало д-ра Андрусишина своїм членом 
перше таке високе відзначення для науковця українського 
походження. З нагоди Шевченківського ювілею 1964 року 
Комітет Українців Канади, під патронатом якого обидві 
прані друкувалися, обдарував д-ра Андрусишина пам'ят
кою медаллю. 
, , В 1.966 році номіновано проф. Андрусишина'члсном 
Канадського Комітету Публікації з нагоди надходячих 
святкувань століття Канади, і в тому ж році він став 
постійним рецензентом книжок на літературознавчі теми, 
.які появлялися в неофіційних мовах, для Квартальника 
університету в Торонто. В 1967 poui св. п. Андрусишин був 
відзначений ювілейною медаллю сторіччя конфедерації 
Канади - друге високе відзначення за його науковий 
вклад. Під час 1967-68 років д-р Андрусишин редагував 
український переклад Нового Заповіту і Псалтиря для 
Канадського Біблійного Товариства. У 1969 і 1970 роках 
К. Андрусишин співпрацював з І. Візнюком над перекла
дом антології оповідань Василя Стефаника. які вийшли 
окремою книжкою, 164 стор., під назвою ..Камінний 
хрест" у ювілейному 1971 роціг У 1970 році він виголосив 
інавгураційну доповідь на з'їзді членів Канадського 

Королівського Товариства підзаголовком „Попередники 
російської совєтської літератури". 

У ділянці навчання в університеті, в додатку до 
численних курсів, які він викладав, проф. Андрусишин 
зібрав, упорядкував і видав матеріяли для наступних 
підручників у 1960-их і 1970-их роках: „Іван Франко", 
„Українська проза" і „Збірка поетичних і драматичних 
творів Лесі Українки", брак яких дошкульно відчувався на 
курсах літератури. У тому самому часі він був рецензен
том літературознавчих праць для Канадської Ради і для 
Товариства гуманістів, а також був членом Дорадчого 
комітету при Канадській Раді для справ розбудови 
інститутів слов'янознавства. В 1971 році Саскачеваиськин 
університет установив почесну професуру слов'янських 
студій іменид-ра Дж. Симпсона, довголітнього професора 
і голови відділу історії і відомого приятеля українців, який 
помер у 1969 році. Д-р Андрусишин став першим почесним 
професором цієї почесної катедри. 

Для відзначення відходу д-ра Андрусишина на 
емеритуру в 1975 ропі Канадська Асоціяція Славістів 
надала йому почесне членство. Від того часу він прийняв 
титул вислуженого професора Саскачеванського універси
тету. В 1977 році Канадський Інститут Українських Студій 
покликав проф. Андрусишина до свого сеньйорату і до 
співчленства. В тому ж році д-р Андрусишин подарував 
для місцевої Мистецької Ґалерії збірку 263-ох ішатівок 
міжнародної музики. Тут треба додати, що Покійний був 
довголітнім і великим любителем і знавцем музики та 
мистецтва. Він зумів нагромадити численні прекрасні 
експонати і літературу в обох ділянках. Ґалерія належно 
оцінила дар д-ра Андрусишина і вшанувала цей аспект 
ного зацікавлення окремою статтею у свому місячнику 
„Фоліо". 

Після заслуженого відходу на емеритуру д-р Андруси
шин продовжував наукову, мистецьку і белетристичну 
діяльність, не дивлячись на тс, що почав занепадати на 
здоров'ї. Вислідом його зацікавлення і подорожей по 
Середземному і Егейському морях, по Греції та Італії, 
була кннжка-роман англійською мовою під .заголовком 
„Олімпійська пригода", яка появилась у 1981 році. Вона 
базується на старинній грецькій мітології і на її філософіч
них та серйозно-комічних підставах. За його вклад до 

розвитку шкільництва, науки, за піднесення рівня літера
тури й красного письменства та за його плекання і 
доцінювання мистецтва, музики, театру тощо місто 
Саскатун нагородило його Медаллю Сторіччя з нагоди 
ювілейного 1982 року, таким чином гідно І достойно 
відзначивши завершення його життєвої кар'єри. Бо в 
короткому часі не стало вже його між нами. 

Д-р Андрусишин залишив по собі десятки і сотні 
літературознавчих статтей, розвідок, есе, перекладів і 
рецензій. Гасла його пера на теми українознавства часто 
появлялися в українських і англомовних енциклопедіях, 
між іншими, у „Коллієрс". Писав він на теми українського 
театру, жанру дум, про Шевченка, про Сковороду, 
перекладав із творів Франка, Стефаника, Коцюбинського, 
Черемшини, Хвильового і багатьох інших. Цей визначний 
науковець, лінгвіст, автор словника, знавець літератур, 
музики та мистецтва так багато причинився до розвою 
україністики в Саскачевані, в Канаді і поза н границями. 3-
під його руки як виховника і вчителя вийшли сотні і тисячі 
молодих людей-студентів, які у свою чергу зайняли 
відповідальні і чільні позиції у ділянці шкільництва, науки, 
громадського та суспільного життя. Багато з них саме 
йому завдячує затриманя своєї української ідентичности -
йому і його академічній і науковій діяльності. Його колеги 
по професії, колишні його студенти, співпрацівники, 
приятелі та знайомі довго і тепло згадуватимуть про нього 
як про визначну, а водночас скромну людину, про його 
приязність, привітливість, доступність і готовість кожно
му допомогти; про його лагідну вдачу, про його чутливість 
і про його знамените почуття гумору, його жертвенна й 
віддана праця на педагогічному, науковому і суспільно– 
громадському полі залишиться світлим дороговказом для 
нас і для майбутніх поколінь. 

Св. п. Кость Андрусишин залишив у глибокому 
смутку дружину Анну, з дому Звіздарик, з якою повінчався 
в 1954 році, сестру Ольгу Дутку, братів Рудольфа й 
Адольфа, три племінниці та одного племінника й усіх 
друзів, приятелів, товаришів по професії та знайомих. 
Панахиду за упокій душі його відправили отці Ю. 
Перейма і М. Бздель. Похорон відбувся 18-го травня. 
Похвальне слово виголосив о. проф. д-р Перейда. Між 
почесними і дійсними носіями домовини помершого були: 

Любомир Кузьма 

Дещо про рецензії і рецензентів 
У нас витворився звичай 

писати довгі і докладні ре
цензії про наші образотвор
чі виставки. Ті рецензії не 
раз переходять межі свого 
жанру і стають чимсь в роді 
широких репортажів або 
торговельної пропаганди. 
Особливо неприємно чита
ти такі рецензії, що вихва
люють мало знаних або по– 
чаткуючих мистців. так. 
немов ом вони показали 
щось надзвичайне, майже 
геніяльне. Рецензент не зга
дує ні однієї помилки, ні 
одного негативу мистця: у 
рецензії мистець блестить. 
як сонце без плям. Однак 
оглядини виставки показу
ють щось інше. 

Таке перехвалювання ви
ходить тільки на шкоду 
мистцеві (і рецензентові). 
Мистець починає думати, 
що у нього все в порядку, 
що треба тільки йти далі по 
своїй лінії, щоб добитися 
ще більшого „успіху". Але 
умовиною дійсного успіху є 
усування помилок, вдоско
налювання себе і свого тво
ру. Не бачити власних по
милок є ще однією фаталь
ною помилкою, до якої 
причиняються безпідставно 
похвальні рецензії. А про 
рецензента читачі почина
ють думати, що він пише 
для приятелів і знайомих 
або для тих, що його під– 
платили. 

У цьому виявляється та
кож брак професійного під
ходу, що випливає з неве
ликої мистецькознавчої під– 
готови деяких наших ре
цензентів. У ролі непо
мильних арбітрів мистецт
ва виступають переважно 
ті, хто володіє словом, тоб
то письменники і журналіс
ти, хоч би їхні інші кваліфі
кації до цього діла були 
мінімальні. Можна б запи
татися, наприклад, чому 
вони не пишуть музичних 
рецензій. Очевидно, вони 
знають, що до писання му
зичних рецензій треба му
зичного знання, але дума
ють, що образотворчі ре
цензії можна писати і без 
образотворчого знання. 
Цей фальшивий погляд ве
де до маловартних рецензій, 
які є радше репортажами з 
чисто суб'єктивними пог
лядами. 

(мабуть редакція вважає, 
що не варто писати про 
малознаних мистців. вар
тість яких сумнівна), але 
зате часто появляються 
статті про великих німець
ких мистців минулого і ре
цензії про світові виставки в 
такому мистецькому цент
рі, як Ню Йорк. Наприклад, 
виставка мистецтва Ваті
канського музею, яка тепер 
відбувається в Метрополі– 
тальному музею в Ню Нор
ку, була предметом статті– 
рецензії з численними реп
родукціями, довгої на повім 
дві сторінки нього часопис) 
великого формату. 

У нас майже кожна рк 
цензія про принагідну укр;і 
їнську виставку уподібню 
еться довжиною до згаданої 
рецензії з Ватіканського м\ 
зсю. Але правильної харак
теристики і оцінки творів не 
можна заступити довгим 
балаканням. Коротка ре
цензія, що складається на
віть з кількох речень, але 
яка дає саму есенцію мис
тецької проблеми, завжди 
ліпша від довгої, яку зви
чайно ніхто, крім автора і 
згаданих у ній мистців, не 
може дочитати до кінця. 
Рецензент повинен мати по
чуття пропорції між довжи
ною рецензії і вартістю вис
тавки. 

Критерій оцінки мистецт
ва залежить від розуміння 
мистецтва. Вузьке і повер– 
ховне розуміння мистецтва 
дає такий же вузький повер– 
ховннй критерій. Наші ре
цензенти керуються пере
важно імпресіоністичними 
або постімпресіоністичпн– 
ми критеріями або (у мен
шій кількості) абстрактни
ми критеріями. В обох ви
падках бракує їм'розумні 
ня реалістичного стилю, що 
обіймає також такі напрям
ки, як символізм, роман
тизм і інші подібні. Вони не 
можуть забути, що офіцій
на критика „заборонила" 
реалізм аж до 70-их років 
цього сторіччя. Щобільше. 
дехто з них не вважає реа
лізму взагалі мистецтвом. 
Зміст твору, тема, вислову 
якоїсь ідеї остається поза 
їхнім горизонтом. Вонидо– 
бачують тільки чисто деко
ративну вартість твору, вис 
ловлену в кольорах і (аб
страктних) формах. Ми 

гектив̂ – зі 
ного погляду BHnnHBa\jra- \ Ї 
кож з того факту, що ми 
надто замкнені у свому 
власному колі. У нас ніколи 
не появилася рецензія про 
неукраїнську виставку або 
стаття про чужого мистця. 
який не мав би нічого спіль
ного з Україною. З патріо
тичного боку це може доб
ре, але з загальнолюдсько
го не надто корисне, бо 
утверджує нас у своєрідно
му провінційному відок
ремленні. Як приклад іншо
го підходу можна подати 
німецький тижневик „Ню 
Йоркер ШтаатсцаЙтунг унд 
Герольд", у якому ніколи не 
появляються рецензії про 
виставки німецьких мистців 

ецтві (і у всьому іншому?) 
як не на кільканадцять, то 
на кількадесят і більше ро
ків. Уже більше як сто років 
минуло від першої імпре
сіоністичної виставки, а 
більше як сімдесят віл 
першої абстрактної. Ніби 
вже час на зміну, хоч би і 
причини вичерпання мож
ливостей і знудження. од
ним і завжди тим самим. 
Автім живе мистецтво ні
коли не виростає з готових 
формулок. Не саме мерех
тіння кольорів an шок на
думаних деформацій, але 
ідеї та інтуїції живої людсь
кої душі творять духову 
основу справжнього мис
тецтва. 

НА НАШІЙ НЕ СВОЇЙ ЗЕМЛІ 

ТОЧКА ДО ЗАПРАВКИ АБО НЕ ДО СМІХУ 

Під таким заголовком 
совстська газета „Радянсь
ка Україна" надрукувала 
23-го червня статтю автора 
М. Олеся про тс, що в місті 
Ужгороді, обласному цент
рі Закарпатської области, 
ліквідували єдину в місті 
крамницю, де можна було 
купити місцеві мінеральні 
води: „Лужанську", „Поля

ну квасову", ,,Сваляву", 
„Драгівську". „Плосківсь– 
ку" та інші. Але в один 
прекрасний день замість 
пляшок з мінеральними во
дами у крамниці люДи по
бачили пляшки з горілкою. 
Видно, совстські місцеві 
власті більше зацікавлені у 
споюванні, ніж у лікуванні 
трудящих. 

ЗНАЙШЛИ МАМУТА 

Та ж сама „Радянська 
Україна з 23-го червня над
рукувала повідомлення з 
містечка Гоща Ровенської 
области про тс, що при бу
дівництві водопроводу бу
ло знайдено на невеликій 
глибині кістяк мамута. Ко

респондент С. Мельничук 
пише, що в околицях Гщі 
вже перед тим знаходжено 
скелети давновимерлих тва 
рнн. Кістяк мамута переда
но Ровенському краєзнав
чому музеєві. 

д-р С. Воробець, колишній губернатор-представник 
королеви у провінції Саскачеван; д-р Дж. Спинкс, колиш
ній ректор Саскачеванського університету; д-р Д. Черрі, 
колишній декан факультету; д-р М. Бойкович, близький 
приятель родини; Р. Романів, колишній міністр і заступ
ник прем'єра уряду провінції Саскачевані; М. Чернецький, 
радний міста Саскатуну; колеги з відділу славістики в 
університеті, представники відділу освіти та грома
дянства. В заступстві посла парляменту Р. Гнатишина, 
який не міг прибути з Оттави на похорон, носієм був брат 
його Давид. Покійний спочив у католицькій частині 
міського цвинтаря. Його востаннє попроїдали рідні, 
близькі приятелі і знайомі, між іншими, Гнатишини^ 
Воробці, Буряники, Стечншнни, Стратійчуки, Максимю– 
ки, Вовки,, Франки, Юзви, представники університету, 
шкільництва, українських організацій, суспільства та 
численні інші. 

І 



Ч. 137. СВОБОДА, ПЯТНИЦЯ, 22-го ЛИПНЯ 1983 

МОВА ПРО МОВУ 
СТОРІНКИ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ м о в и 

ПРАВИЛЬНО Й ЧИСТО ГОВОРИТИ СВОЄЮ МОВОЮ 
МОЖЕ КОЖНИЙ, АБИ ТІЛЬКИ БАЖАННЯ 

Б. Антоненко–Давидовим 

У. ЛИПЕНЬ, 1983. 2 (15). 

Від Редакції 
В останніх випусках сторінки „МПМ" ми наглядно 

показали, що за останні роки на батьківщині наступ на 
українську мову дуже посилився. Як це й не дивно, але чор
ні хмари ДОБРОВІЛЬНОГО МОСКОВЩЕННЯ (росій– 
щення) нашої мови, через байдужість, недбальство чи 
одне й друге, повисли над нашою громадою у вільному 
світі 

Візьмімо, для прикладу, перше з краю число одного із 
наших щоденників і зразу побачимо, що там далі ..видво
ряють", пишуть про листи ВІД першого червня, дають 
нагороди Василеві СТУСУ, а один із їхніх діячів ..ЯВЛЯ
ЄТЬСЯ" заслуженим діячем... А мовно–правописна 
„демократія" в нас виглядає так, що один часопис пише 
про вибори В ЧІКА ҐУ, а другий В ЧІКА ҐО. один пише про 
1000-ліття ХРЕЩЕННЯ, а другий про 1000-ліття ХРИ– 
ЩЕННЯ. Перелік усіх цих неузгоджень, що їх так легко 
можна б позбутися, забрав би забагато місця? 

А тимчасом наша увага звернена передовсім на бать
ківщину, бо від стану й збереження мови на рідних землях 
залежить майбутність цілого народу. 

Н матеріялів, які доходять до нас, бачимо, що там 
режимні кліщі затискуються щораз щільніше, гальмую
чи вільний ріст думки. 

Увага київських мовознавців звернена, наприклад, не 
так на піднесення рівня культури рідної мови, як передов
сім на панегірики в честь російської мови. Показовою 
щодо того є редакційна стаття в журналі МОВОЗНА В– 
СТВО. ч. б, 1982 р., під крилатим заголовком „В сім'ї єди
ній", пера Д Русанівського. У ній цей свіжоспечений акаде
мік і насл)ідник пок. І.Білодіда на пості директора 
Інституту мовознавства Академії наук розписався 
широко з нагоди 60-річчя утворення Совстського Союзу 
про „Радянську Батьківщину", про процес злиття в 
одній радянській культурі „як прогресивне явище" і, 
очевидно, про російську мову, до^якої „усірадянські люди 
ставляться з любов'ю і повагою, як до „мови дружби, 
співробітництва, духовного і культурного єднання...". 
Щлу свою статтю перетикує Русанівський подібними 
тирадами, послуговуючись стандартним набором сло
весних формул із совєтської реторики. Пише він і про 
„розквіт української літературної мови" і про „помітні 
успіхи українського радянського мовознавства". Це дає 
йому привід накинутися на „націоналістичні перекру
чення в галузі термінології' та засудити „вживання спо
творених або вузько локальних слів у спеціяльній літера
турі 30-их років". Цього роду лайка і засудження „арха
їзмів" та „діялектизмів" (які в багатьох випадках є 
добрими й потрібними українськими словами) - спадщи
на з часів сталінських чисток. А ле нагінка на ці слова про
довжується далі, бо їх треба було заступити словами. 
знаними також у російській мові, і дати на це „наукове 
обгрунтування". Повторюючи раз-у-раз ці ,,теоріГ', 
Русанівський виконує директиви ХХУІ-го З'їзду партії 
про піднесення значення російської мови і цим приспіши– 
ти творення „нової історичної спільноти - одного ра
дянського народу". 

Не важно, чи вірить він у те, що пише, чи ні. Можна 
здогадуватись, що в андроповський час того роду заяло
жених фраз в мовознавчих журналах буде щораз більше, 
бо процес русифікації запляновано там тепер на широку 
скалю, та при допомозі всіх можливих засобів, якими 
розпоряджає партія. 

Цікаве про мову 
Учені гадають, що декі

лька століть тому на світі 
існувало більше як 10 тисяч 
різних мої. Багато з них від 
того часу заниклн чи від
мерли, зокрема в останньо
му столітті 

Хоч точну скіл ькість жи
вих мов важко встановити, 
Французька Академія Наук 
обрахувала, що в світі тепер 
існує 2,796 мов, не більше і 
не менше. 

Баскську мову в Еспанії 
(800 тесяч мовлян) уважа
ють найстаршою живою 
мовою в західній і центра
льній Европі. Вона не має 
жодних пов'язань з сусідні
ми мовами. 

Святе письмо перекладе
но і видано в 275 мовах, а 

вибрані частини з нього в 
1,710 мовах. 

Індійська Республіка з 
населенням приблизно 650 
мільйонів душ має 18 офі
ційних мов та сотки мен
ших мов. 

Визначним поліглотом 
минулого століття був біб
ліотекар бібліотеки Ватика– 
ну, кардинал Джусеппе Мс– 
ццофанті, що говорив п'ят
десятьма мовами — вклю
чаючи деякі африканські та 
американсько-індійські), а 
міг перекладати додатко
вих 114. 

Населення Африки на пів
день від пустелі Сагари го
ворить около 700 різними 
мовами. 

А.В. 

Яр Славутич 

И ЧИ І ПІСЛЯ Д,Т,Р 
(Стаття друга в серії „Удосконалення українського 
правопису'. Перша стаття була вміщена на сторінці 

..Мова про мову" 1980) 

Загально відомо, що в обох правописах, які тепер ужи
ваються, дуже невпорядкований розділ про те, як писати 
чужомовні місцеві назви й чужомовні особові імена та прі
звища. Причина цього невідрадного явища полягає, пере
дусім, у тому, що мовознавці в Україні змушені слухати 
вказівок радянської влади і пристосовувати український 
правопис до російського. Це мавпування чужого то поси
люється, то послаблюється залежно від політики комуніс
тичної партії, мовляв, „на даному етапі", алегвід 1933-го р. 
фактично ніколи не припиняється. 

Зупинімось на тих словах, у яких часто плутають И 
з І після Д, Т. Р. Пригадаймо різницю між українськими 
звуками /и/ та /і/. Обидва вони переднього ряду: /і/ висо
кого підняття, а /и/ обниженого. Колись відносили /и/ до 
передньо-середнього ряду, однак останнім часом академі
чне видання Сучасна українська літературна мова. Вступ. 
Фонетика (Київ, „Наукова думка", 1969) зараховує 
український звук /и/ до переднього ряду. Варто навести 
визначення цих звуків: 

Чим... відрізняється /и/ від/і/?Трохи більшим рото
вим резонатором, меншою фарингальною порожниною, 
нижчим положенням спинки язика в порівнянні з вимовою 
і/, невеликим відсуненням точки найвищого підняття 

спинки язика назад, трохи більшим розкриттям ротової 
порожнини. (Стор. 64). 

'Звукова система української літературної мови добре 
устійнена і широко засвідчена у творах наших письменни
ків XIX ст. Б.Грінченко віддзеркалив її у своєму словнику 
Словарь української мови (Київ, 1907). згідно з яким у 
чужих словах після Д, Т. Р поширилося /и/ на місці етимо
логічного /і/: артист (том, І стор. 10), Америка (І, 7), 
Африка (1, 10), британський (1, 100), диван (1, 381), дивізія 
(1, 382), диктувати (І, 383), дикція (І, 383), диякон (1, 386). 
тип (IV, 261)... Прикладів не багато.бо укладач словника, 
як відомо, був обмежений настановами триматися 
народної мови, хоч контрабандою вдавався й до новітніх 
літературних творів. Наголошення народної мови мало й 
певні позитиви - Б.Грінченко відбивав у своїй цінній праці 
народну вимову не тільки суто-українських слів, а й 
чужомовних. 

Таким чином, не лише чужі загальні назви, а й чужі 
місцеві назви, особові імена та прізвища набували в Б.Грі– 
нченка українського звучання (кілька прикладів уже наве
дено). На жаль, деякі наші інтелігенти, що вчилися в 
російських школах (українських у царській імперії взагалі 
не було), не мали нагоди засвоїти народної вимови чужих 
слів і часто писали й вимовляли їх за російським зразком. 
Таке прикре явище було поширене навіть серед українсь
ких патріотів. Напр., Микола Хвильовий, що кинув спра
ведливе гасло „Геть від Москви!", підчас обговорення 
проекту правописних правил домагався писати „діректор", 
„тіл"1 і т.п., себто І, а не Ипісля Д, Т. Р. До речі, його 
підтримували правописні однодумці Є.Касяненко й 
М. Яловий. На щастя, вони були в абсолютній меншості й 
не могли впливати на інших учасників правописної конфе
ренції. 

Користуючись правом ліричного відступу, а міг би 
навести більше „антинаціональних" курйозів. Молодий 
Дмитро Чижевський, єдиний з українців, правийй делегат 
на якомусь конгресі чи з'їзді в Києві, виступав проти само– 
стійности України; славний історик України Дмитро До
рошенко (до речі, мій далекий родич) ще в 1945-46 років, 
підчас своїх викладів в УВУ в Авгсбургу, послідовно 
наголошував А (а не ї) у слові Україна, а студенти лише 
посміхалися з того наголосу; родовитий степовик Євген 
Маланюк, один із поборників українського націоналізму, 
не вмів правильно відмінювати слово „степ" і в називному 
відмінку множини казав і писав „степА" (з наголосом на А) 
замість правильної форми „степи" - із цим покручем так і 
відійшов у вічність. Нехтував зауваження приятелів. 
Віднині кожне покоління, що вивчатиме його цінну 
поетичну творчість, буде справедливо дивуватися з того 
диковинного слова „степА" (дарма , що зумовленого 
римою). 

Повертаючись до теми, варто підкреслити, що навіть 
у двадцятих роках наша правописна справа не була на 
належному рівні. Ясна річ, винні тут не лише ми самі, а й 
значною мірою окупанти, що аж до 1917 р. намагалися 
тримати нас у невпорядкованому стані, переслідуючи 
українське слово, забороняючи українську книжку. Різні 
царські укази та циркулярні й поліційні обмеження загаль
новідомі. Дуже часто мали вони успіхи, що лунали і за 

перших років ,,радвлади". Усе ж таки правописна 
конференція 1928-го р. зробила багато доброго. Українсь
кий правопис, надрукований 1929-го p., утривалив И після 
Д, Т, Ру багатьох чужомовних словах - засвідчив так. як 
говорить нарід! Тепер уже ніхто не скаже й не напише 
Амеріка, Афріка, Паріж, діректор тіп і т.п. А щось подібне 
бувало на початку ХХ-го ст., напр.. у Новій громаді за 1906 
p.: теріторія (І, 129), інд/відуум (І, 148), д/сертація (II. 113) 
замість теперішніх: територія, індивідуум, дисертація. 
Щоправда в тій же Новій громаді вже траплявся „тип", 
зрідка проскакував „університет" (II, 112), але теперішнє 
правило дев'ятки тоді ще не було поширене. 

Тодішні найкращі знавці української мови Д.Доро
шенко, Б.Грінченко та Агатангсл Кримський ще були 
почасти в полоні російської вимови (очевидно під впливом 
російської школи). Перший писав ,,універсітет" (там же, І, 
99) і „псіхологічний" (1,147); другий, Б. Грінченко, в той час 
укладач словника, - „цікл" (II, 45). „терціна" (II, 46); а 
третій - „крітеріЙ". До речі, мені не відомий М.Пилипо
вич у тій же Новій громаді вживав ,.сістема" (І V, 47). Тепер 
уже ми всі одностайно пишемо й вимовляємо - Америка, 
Африка, директор, критерій, Париж, тип. а також — уні
верситет, система, психологічний, цикл, терцина — як і має 
бути у згоді з народною вимовою! Однак, не зважаючи на 
певне устійнення, підсумоване правописом 1929-го p., різ– 
нобіжність у написанні деяких чужослів триває далі. 
Спинімося бодай на тих випадках , що трапляються дуже 
часто. 

АРГЕНТИНА. Правдоподібно цс слово прийшло до 
нас не з еспанської, а за посередництвом інших європей
ських мов. У поточній пресі відомі чотири різновиди напи
сання цієї місцевої (географічної) назви: Аргентина, 
Аргентина, Аргентіна, Аргентіна. Правописна конферен
ція 1928-го p., мабуть, виявила непослідовність. У 
правописі 1929-го р. немає посилання на цс слово.2 

М. Возняк у доданому словничку до львівського передруку 
цього правопису подає Аргентіна,' але Палестина. Г.Голо– 
скевич має те саме.4 Сучасні радянські видання -– Англо– 
укра!нськнЙ словник М.Балли й М. Подвсзька ' та 
академічний одинадцятитомний Словник української 
мовн6- послідовно подають Аргентіна. Явно супроти 
народної вимови цього слова! Напр., тепер уже ніхто не 
скаже Валентін чи Валентіна. Олександер Олесь, мабуть, 
був останнім, що писав свій псевдонім Валентін (із І). Це 
скінчилося, либонь, на початку двадцятих років. Тому ціл
ком слушно у Правописному словнику О. Панейка, що ос
нований на словнику О.Ізюмова,1 подано правильне 
написання: Аргентина - у згоді з традиційною, 
народною вимовою, так як це було в нас із 
Палестиною! Таким чином, написання ТИ. а не ТІ, 
поширено тут із загальних иазов (напр. тип) на власні 
назви чи особові імена та прізвища. Що саме додав 
О.Панейко у співпраці з В.Сімовичсм, а що було в О.Ізю– 
мова, — це вже інша справа і не потребує тут детального 
дослідження. Гадаю, що треба пристати до різновиду 
Правописного словника 1941-го p.. писати і вимовляти: 
Аргентина, аргентинський, аргентинець, аргентинка, по– 
аргентинському і т.д., бо це звучить більше по-українсько
му, ніж написання цих слів із /. Щойно сказане стосується 
також назви словацького міста Братислава, що має в нас 
писатися з ТИ. Я проти написання Братіслава. 

БРИТАНІЯ. Слово з цим коренем знаходимо у 
словнику Павла Білецького-Носенка,11 що був складений 
ще в тридцятих роках Х1Х-го ст., а виданий „Науковою 
думкою" аж 1966-го p.: британ. Стосується воно породи 
собак, поширеної в Британії. Словник Б.Грінченка (за 
Основою з 1861-го р. і за М.Драгомановим із 1876-го р.) 
подає „британський" (І, 100). Отже корінь ,,брит" 
засвідчений у нас 150 років тому. Правопис 1929-го p., у 
виданні М.Возняка: Британія.9 Українська загальна 
енциклопедія (Львів, 1931): Британія, британці.10Правопис-
ний словник Панейка та Ізюмова, за згодою Сімовича: 
Британія." Шеститомний Українсько-російськнй словник 
(1953) за ред. І.Кириченка: Британія, британський, брита
нець.1' Одинадцятитомний Словник української мови 
(1970): Британія, британець, британка, британський (І, 
237). До речі, перші два наведені слова вживали ще 
І.Нечуй-Левиццкий та М.Коцюбинський. Найновіший 
Словиик-довідннк з правопису Академії Наук УРСР 
подає лише такі форми: Британія, британський.11 Так само 
ця географічна назва й похідні від неї слова подані у всіх 
інших сучасних словниках чи різних довідниках. Уся укра
їнська радянська преса вживає лише слова з коренем 
,,брит" — згідно з традицією, що, як згадано, має 
щонайменше 150 років. В одного лише Г.Голоскевича 
проскочило це слово з /. Брітанія, брітанський.14 Цю 
лексикографічну працю укладач кілька разів переробляв і 
доповнював, часто змінюючи слова, пристосовуючи їх до 
найновішого устійнення; якби пожив трохи довше (Г.Го– 

(Закінчення на ст 4) 

Оком по пресі ' 
(мовний порадник) 

Пояснення вжитих скорочень та домовленостей 
можна знайти при першому списку цієї рубрики, в ..МПМ" 

3(13). (Свобода з 20.Х. 1982). 
список ч. з 

..альги" ВОДОРОСТІ 

..бодай" (для ані. at least) ХОЧ (але БОДАЙ є добре в 
значенні НЕХАЙ) 
,.вахляр" (для анг. fan) ВІЯЛО 
„вахляр проблем" НИЗКА ПРОБЛЕМ. СПЕКТР ПРОБ
ЛЕМ. АСОРТИМЕНТ ПРОБЛЕМ 
..викиди совісти" (з поль.) ДОКОРИ СОВІСТИ, ДОКОРИ 
СУМЛІННЯ 
..вихісновувати" (місц.) ВИКОРИСТОВУВАТИ 
..вималювати ракету" ЗАПУСКАТИ РАКЕТУ 
..відмовити МОЛИТВУ" ПРОКАЗАТИ МОЛИТКУ; ПРО
ВЕСТИ МОЛИТВУ 
..в іменн" (когось) ВІД ІМЕНИ. ІМЕНЕМ (когось) 
..впрост" (з поль) ПРЯМО 
..гаряч" (місц.) СПЕКА. ЖАРА. ВИСОКА ТЕМПЕРА
ТУРА 
,,декада" (в знач. 10 років) (анг.-м) ДЕСЯТИРІЧЧЯ 
(але ДЕКАДА добре слово для 10 днів) 
„дожнвотннй" (з поль.) ДОВІЧНИЙ 
„домена" (з поль.) ЦАРИНА. ГАЛУЗЬ. ДІЛЯНКА. 
ПОЛЕ ДІЯЛЬНОСТИ 
,.заточенець" (з рос.) ЗАСЛАНЕЦЬ 
..збурити" (місц.) ЗРУЙНУВАТИ 
„ідентичність національна" (анг.-м) НАЦІОНАЛЬНА 
ВІДРУБНІСТЬ, НАЦІОНАЛЬНА ІНДИВІДУАЛЬ
НІСТЬ. НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ 
„кнр" (церк. з грець.) ВЛАДИКА 
,.клевета" (з рос.) НАКЛЕП 
„корнтар" КОРИДОР 
„кружок приятелів" (з рос.) КОЛО ПРИЯТЕЛІВ 
,.лейзер" ЛАЗЕР 
„магістра" МАГІСТЕР (незалежно від статі) 
„мева" (для анг. gull) (з поль.) МАРТИН, (мн. МАРТИ
НИ), РИБАЛКА (птах) 
„меншини національні" НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШОСТІ 
„мильний" (для анг. erroneous) (з поль.) ПОМИЛКОВИЙ 
„мозольний" (з поль.) ТЯЖКИЙ, КОПІТКИЙ (розм.) 
„м'який знак" (за рос.) ЗНАК М'ЯКШЕННЯ 
„недописати" (з поль.) НЕ ВИПРАВДАТИ СПОДІВАНЬ, 
НЕ СПРАВДИТИ НАДІЙ, РОЗЧАРУВАТИ 
„обнижитися" ЗНИЗИТИСЯ, ПРИНИЗИТИСЯ 
„окреслення" ВИЗНАЧЕННЯ 
„опорожнене мешкання" ЗВІЛЬНЕНЕ МЕШКАННЯ, 
ВАКАНТНЕ МЕШКАННЯ 
„опреділювати", „опреділити" (з рос.) ВИЗНАЧУВАТИ, 
ВИЗНАЧИТИ 
„перскінчик" ПЕРЕКИНЧИК (бо від слова - перекину
тися) 
„переконуючий" ПЕРЕКОНЛИВИЙ 
„перевчити" (з поль.) НЕДОГЛЯДІТИ, НЕДОГЛЯНУ
ТИ; ЗРОБИТИ ПРОПУСК 
„пестрий" (з рос.) СТРОКАТИЙ. ПІСТРЯВИЙ. ПЕРІС
ТИЙ, РЯБИЙ 
„пилосос" (з рос.) П И ЛОСМОК (від СМОКТАТИ, а не від 
рос. „сосать") 
„підложжя" (з поль.) ОСНОВА, ПІДҐРУНТЯ 
„пластичне серце" ПЛАСТИКОВЕ СЕРЦЕ (бо ПЛАС
ТИЧНИЙ не ламкий) V / \ 
„подавляюча більшість" ВЕЛИКА БІЛЬШІСТЬ. ВЕЛИ
ЧЕЗНА БІЛЬШІСТЬ. 
„попертя" (з поль.) ПІДТРИМКА, ПІДТРИМАННЯ 14 
„попирати" (з поль ) ПІДТРИМУВАТИ 
„пописуватися" (з поль ) ПОКАЗУВАТИ ХИСТ, ДЕМО
НСТРУВАТИ ХИСТ. 
„поручати" (дія анг to recommend) РЕКОМЕНДУВАТИ 
„похоронне бюро" (для анг funeral home) ПОХОРОН
НИЙ ЗАКЛАД (бо „бюро" це канцелярська установа, 
а П.З. має куди ширші функції) 
„похороне заведення" (зах.) ПОХОРОННИЙ ЗАКЛАД 
„поступовання" (з поль.) ПОВЕДІНКА 
„правительство" (з рос.) УРЯД 
„президентка" ПРЕЗИДЕНТ (для обох статей) 
„прозаїчний переклад" ліпше ПРОЗОВИЙ ПЕРЕКЛАД 
(бо ПРОЗАЇЧНИЙ означає також ОДНОМАНІТНИЙ, 
НЕЦІКАВИЙ) 
„рішаючий" ВИРІШНИЙ 
„розпреділення" (з рос.) РОЗПОДІЛ, РОЗПОДІЛЕННЯ 
„русизм", „русицизм" ліпше РОСІЯНІЗМ (бо РУСЬКИЙ 
не тс , що РОСІЙСЬКИЙ, або приймаючи, що того роду 
терміни творимо від латинської назви краю; напр. Роїопіа 

(Закінчення на ст. 4) 

РОЗМОВИ З ЧИТАЧАМИ 
Пан СЛвитух із Канади прислав нам добросусідсь

кого листа: 
„Прочитав Вашу редакційну статтю до „Мови про 

мову" і відчув, що Ваша „нотація" відноситься і до мене, бо 
давно збераюся написати Вам листа, подякувати за бджо
лину працю, яку Ви вкладаєте в скарбницю мовної культу
ри і дещо Вас запитати. 

Я кожного разу з нетерпінням чекаю Вашої сторін
ки в „Свободі". Кожного разу Ви подаєте багатющий 
матеріял з різних ділянок мовної культури і. на мою дум
ку, не лише я, а всі люди, які цікавляться мовознавством, 
завжди знайдуть щось нове і корисне для себе на сторін
ках „Мови про Мову". Хвала Вам і дяка. 

Я буду Вам дуже вдячний, якщо Ви допоможете 
мені вияснити деякі питання: 

1. Я знаходив в старих газетах з України десь до 
1928 року, що родовий відмінок слова „Київ" та ще 
деякі відмінки писали не „Києва", а „Київа". Пам'я
таю також, Що в Україні народ не говорив інакше, 
як „язик дО Київа заведе". Коли і чому сталася така 
метаморфоза? Хіба, „Києва" не є наближене до 
російського? 
2. Дуже часто доводиться чути і читати в наших 
книжках та газетах „східний", „західний", „народ– 
ний". Чи не можна назвати це саморусифікацією? А 
пишуть так навіть поважні наші журналісти та інте–' 
лігента 
3. Чи Ви думаєте, що такі вирази, як „Українська 
Америка, Українська Канада", які останнім часом 
поширюються по сторінках наших газет, мають 
право на громадянство? Хіба це не нонсенс? 
4. Часто доводиться чути в місцевому радіомов
ленні наголоси на словах, що стоять в називному 
відмінку множини, на першому складі, як наприк
лад - „булки," „шапки^Для мого вуха вони звучать, 
як родовий відмінок однини. Чи не буде правильно 
„булки," „шапки"? 
Ще хочу подякувати за ваше „засмагати". Тяжко ло 

нього звикнути, але це наше правильне слово і я вже його 

вжив кілька разів, редагуючи одну книгу. Але тепер, щоб 
його правильно вжити, я мусів таки заглянути до „Мови 
про Мову" з попереднього числа „Свободи". 

Маю маленьку пропозицію. Якби знайшлося до
сить шанувальників нашої мови, то може ми спромоглися 
б видати періодичний журнал з мовознавства, бо мова -
це наш найдорощий скарб, тому ми не можемо її занедбу
вати. Хай Вам Господь помагає!" 

Сердечно дякуємо за ласкаві слова. Найбільше враду
вала нас Ваша думка про тс. щоб видавати періодичний 
мовознавчий журнал. Ми мріяли про те, ще тоді, коли 
почали видавати „Мову про мову" і навіть зверталися в 
цій справі до представників двох наших установ. їхня 
відповідь не підтримала наших задумів. (Хто фінансувати
ме цей журнал, і скільки буде читачів?) Мовних ентузіяс– 
тів таких як Ви - небагато серед нашої громади 

Відповіді на Ваші запитання: 
1. Форми Києва, Києвом утворені згідно з найхаракте

рнішою рисою української мови, чергуванням О та Е з І: у 
відкритих складах, цебто таких що закінчуються на 
голосний звук, виступають О та Е, які в закритих складах, 
закінчених на приголосний звук, переходять в І. Наприк
лад, у закритому складі маємо КИЇВ,МЛІЇВ, БАРДІЇВ 
НАРАЇВ, КАНІВ, але в залежних відмінках з відкритими 
складами І переходить в Е (після м'яких приголосних): 
КИСВА. МЛ1ЄВА, БАРДІСВА, НАРАЄВА, КАНЕВА. 
Після твердих приголосних у відкритих складах виступає 
О: ЛЬВОВА, ХАРКОВА. ГЛУХОВА, ВАСИЛЬКОВА. 

Це правла, що у мововжитку часто чуємо „до Київа. 
Мліїва", бо ненаголошене Є вимовляється як і: мїш (за
мість маєш), але даєш, бо Є тут наголошене. 

2) СХІДНИЙ. ЗАХІДНИЙ, НАРОДНИЙ чи східній, 
західній народній? Прикметники з твердими закінченнями 
- добрі українські форми. Тільки словник Голоскевича 
подає їх з м'якими закінченнями: східній, -ній, -ня, -не, 
західній, -ня. -не і східньоукраїнський, але для народній 
тут подано і рівнорядну форму народний. У словнику 
Грінченка на першому місці стоїть форма народний, а на 
другому народній. Натомість у словнику Ізюмова -
Панейка усі ці три прикметники мають тільки тверді за
кінчення: західний, -а, -є, східний, -а, -є і східноукраїнсь
кий; народний, -а, -є. 

У сучасному київському правописі (ОСУМ) ці прик
метники мають також тверді закінченні, складні прикмет
ники західноукраїнський, східноукраїнський пишуться без 
риски. 

3) Вирази „Українська Америка." ..Українська Кана
да," на нашу думку, кольоритні синоніми для виразів 
„українська громада в Америці", „українська громада в 
Канаді", і їх можна вживати без застережень. 

4) Ви масте повну рацію, що форми булки, шапки з 
наголосом на корінній голосній - цс форми родового від
мінка однини. Правильні форми для називного в. множи
ни цих іменників мають наголос на закінченні так. як Ви це 
пишете: булки, шапки. 

Ще раз дякуємо за добре слово та актуальні запитання. 

Пан Г.Степ мас кілька важливих питань у справі 
деяких прізвищ. Він пише: „У „Свободі з дня 22. грудня 
1982 р. прочитав я список жертводавців на Товариство Св. 
Софія. У зв'зку з поланнми у цьому списку прізвищами 
жертводавців насунулися у мене такі запити 

Як правильно писати? 
1. Марія Левнцький чи Марія Левицька? 
2. Марія й Іван Левнцький чи Марія й Іван Левицькі? 
З Анна й Василь Панаси чи Анна й Василь Панас? 
4. Бібліотека Василя й Аннн Панасів чи бібліотека 

Василя й Анни Панас? 
5. Дім Василя й Анни Петрншин, дім Василя й Аннн 

Петришинів чи дім Василя й Анни Петрншиних? 

Відповідь: В українській літературній мові прізвища 
відмінюються за родами, відмінками і числами. Тому 
треба писати: 

1. Марія Левицька, а не Марія Левнцький. бо це 
прізвище жіночого роду. 

2. Марія і Іван Левицькі. а не Марія і Іван Лсвицький, 
бо на означення більше, як одної особи треба вживати 
форму множини. 

3. Анна і Василь Панаси, а не Анна і Василь Панас, бо 
це множина. 

4. Бібліотека Василя й Анни Панасів, а не Василя й 
Анни Панас, маг закінчення -ів. Помилкова звичка не 
змінювати прізвищ виникла піл впливом англійської мови; 
дехто з наших людей думає шо по-українському треба 

писати їх так, як вони написані в англійських документах, 
а це цілком неправильно. 

5. Треба писати: дім Василя й Анни Петришинів, бо 
родовий відмінок множини мас закінчення -їв, Щоправда, 
київські мовознавці тепер рекомендують писати форму 
Петрншиних, пішов тут за зразками російської мови. За 
традиціями українських мовознавців 20-их років, головно 
Ол. Сннявського прізвища на -нн „цілком перейшли на 
іменникову відміну", і в усіх відмінках ці іменники чолові
чого роду з твердим закінченням, напр., панів, столів. 
Отже в родовому відмінку множини маємо форми: 
Опаиасів, Петришинів, Семчишинів, Соколишиніа, 
Волошинів (у київських виданнях тепер пишуть тільки 
Петрншиних, Семчншиних). 

Погоджуємося з Вами, що в писанні прізвищ у нас 
панує повний розгардіяш, і „люди пишуть так, як їм подо
бається". 

Про відмінювання прізвищ на -ин, -ів ми вже писали в 
„МПМ", ч. 4/7 за 1980 p., але докладніше про те напишемо 
в окремій статейці в наступному випуску „МПМ". 

Пан Дмитро Грушецький, Ривер Ґров, Іллиной. Ви 
належите до найпильніших і найспостережливіших 
читачів „Мови про мову". В останньому листі до нас 
пишете: „Добре Ви зробили, що порушили дуже важливе 
питання прийменника НЕЗВАЖАЮЧИ. Але чому пишете 
нарізно: НЕ ЗВАЖАЮЧИ? Це питання мене вже давно 
цікавить, бо навіть „Сучасність" часом так пише. Якщо 
писати окремо, то це ж буде заперечна форма до дієслова 
„зважати". СУМ так пояснює: „НЕЗВАЖАЮЧИ, прийм. 
з 4 від. у сполученні з прийменником на. Уживається при 
позначенні предметів, явищ, понять, всупереч яких відбу
вається дія". Він уже сам вставав з ліжка, незважаючи на 
те, що рана ще була дуже свіжа". І.П.Ющук у своєму під
ручникові Українська мова (до речі, дуже добрий підруч
ник з України, навіть літера Ґ фігурує!) подає приклади 
віддієслівних прийменників; завдяки, включаючи, незва
жаючи на і т.п. 

Отже, як нам бути з цим прийменником, чи таки 
писати нарізно? 

Відповідь: На ваше питання тяжко зразу відповісти. 
Пишучи корггк ДОВІДКУ про вживання поийменників 

(Закінчення на ст. 4) 



4. СВОБОДА, ПЯТНИЦЯ, 22-го ЛИПНЯ 1983 j j . 137. 

Василь Ящ)'н 

Прикметники „СВЯТКОВИЙ" і 
„СВЯТОЧНИЙ у сучасній 

українській мові 
В газетних оголошеннях і 

дописах зустрічаємо обид
ва ці прикметники найчасті
ше в сполученні з іменника
ми „академія", „імпреза" і 
т.п., „відбудеться святкова 
академія", „святкова імпре
за" і „відбудеться святочна 
академія", „святочна імпре
за"4; Виринає питання, чи 
обидві ці форми правильні в 
літературному мово вжит
ку. Докладна аналізи цього 
питання зайняла б багато 
місця, тому в цій короткій 
статті я з'ясую лиш сутнє. 

В одних словниках сучас
ної мови знаходимо обидва 
прикметники з цим самим 
значенням без жодної сти
лістичної помітки ( СЛОВНИК 
З.Кузелі, Я.Рудницького, 
1943; сл. B.C. Ільїна і співук– 
ладачів, 1965); в інших при 
прикметнику „святочний" 
подано, що він має те саме 
значення, що „святковий", 
але вживається „рідко" (сл. 
АН УРСР, 1970-1980; сл. І. 
Огісмка, перевиданий в 1973 
році); ще в інших словниках 
прикметника „святочний" 
взагалі мемає, лише „свят
ковий (сл. Г.Голоскевича, 
сл. Я. Рудницького -1 К. 
Церкевича, 1973; (обидва 
словники Подвезька: укра
їнсько-англійський і англій
сько-український; сл. сино
німів П.М.Деркача; росій
сько-український сл. М.Я. 
Калниовича, Л.А. Булахов– 
ського і М.Ф. Рильського, 
1962). У словнику Грінченка 
та в словнику мови Шевчен
ка немає ні одного з них. їх 
теж немає в староцерковно
слов'янських і церковносло
в'янських текстах та текс
тах Київської Руси. В цих 
текстах немає теж слова 
„свято", а лиш однозначне з 
ним слово „праздникь". В 
мові Київської Руси цей іме
нник мав ще форму „свя– 
токь" (святка, род. відм., 
святку, дав. відм., і,т.д.) в 
ОДНИНІ І „СВЯТКИ" (СВЯТОКЬ, 
святкамь і т.д.) в множині. 
Тільки в множині існує він і 
сьогодні зі значенням „свя
та". Вперше зустрічаємо 
його в „Повісті временних 
літ" під 6605 л. (?,ДО97 p.): „И 
нача глаголати Святополкг: 
останися на святокь" (1 за
говорив Святополк: остань
ся на свято іменин). В наз. 
-знах. відмінках однини і 
род. відмінку множини був 
вставний голосний звук 
-о–. значить, корінь мав і 
мас два види: святк– і свя– 
ток–. Від першого виду з 
допомогою наростка -ов– 
утворився прикметник ..свя
тковий", а від другого виду 
з допомогою наростка -н– 
утворився прикметник „свя
точний", в якому приголос
ний -к– перед нароском -н– 
замінився приголосним -ч– 
згідно з фонологічними за
конами української мови. 
Обидва наростки в цих при
кметниках, -ов– і -н–, одно
значні, і однозначними с 
також варіянти кореневої 
морфеми святк– і святок–. 
Таким чином утворились не 
два синоніми, а дублети 
(різновиди), відносні одно
значні прикметники „свят
ковий" і „святочний". 

і Подібно до словотвору 

..святковий", з наростком 
-ов, в сучасній літературній 
мові утворюються переваж
на більшість прикметників 
від іменників жіночого ро
ду на -ка (в однині) і -ки ( в 
множині) та іменників чоло
вічого роду на -ок (в однині) 
і -ки (в множині) із встав
ним -о– в род. відм. множи
ни в першому випадку, 
напр., книжка, книжки-кни– 
жОк, і таким же -о– в наз. 
відм. однини в другому ви
падку, напр., бузОк-бузки. 
Приклади: рамка, рамки– 
рамОк: рамковий (а не ра
мочний), чвертка, чверткн– 
чвертОк: чверткОвий (а не 
чверточний), казка, казки– 
казОк: казковий (а не казоч– 
ний), зв'з()к-зв'язки: зв'яз
ковий (а не зв'язочний), 

, гурток-гуртки: гуртковий 
(а не гурточний), дзвіиок– 
дзвінки: дзвінковий (а не 
дзвіночний) і ін. Значить, 
тип різновиду з наростом -
-ов– значно продуктивні
ший. 

Відхилення бувають ли
ше тоді, коли в іменнику 
перед -ка, -ки є два або 
більше приголосних. Тоді 
прикметник утворюється 
з допомогою вставного -о– 
і заміною приголосного -к– 
в кінці основи приголосним 

v-4-, напр., куртка, куртки– 
куртОк: курточний. Рідкі 
відхилення факультативно
го виду з одним приголос
ним перед -ка, -ки трапля
ються під впливом аналогії 
із здрібнілим співвідносним 
іменником, напр., пІсОк: 
пісковий і пісочний; остан
ній під впливом здрібні
лого „пісочок". 

В сучасній літературній 
мові переважає прикметник 
„святковий", а не „святоч
ний". Проф. Ю.Шевельов 
окреслює цей останній як 
„льокальний західньоукра– 
їнськнй" (Нарис сучасної 
української літературної 
мови, 1951). Літературну 
перевагу першого прикмет
ника підсилює фонологічна 
рація. Вставний голосний -
о– іменника, від якого утво
рено прикметник з нарост
ком -н– і попереднім приго
лосним -ч–, виступає лише в 
родовому множини і назив– 
ному-знахідному однини. 
В усіх інших відмінках од
нини і множини він відпа
дає, внаслідок чого на місці 
-ч– автоматично реконстру
юється приголосний -к–. Ве
лика кількісна перевага 
форм із сполукою тк– твір
ного іменника дає сильну 
фоно-морфологічну підтри
мку збудованому на основі 
цього іменника прикмет
никові з цією самою сполу
кою і нароском -ов–. На цій 
же твірній основі будуємо 
дієслово „святкувати" (а не 
,.святочнувати"), і іменник 
„святкування" (а не „свя– 
точ-нування"). 

Прикметник „святковий" 
і прислівник „святково", як 
виходить із вищез'ясованих 
критеріїв, краще відпові
дають структурно-слово
твірним законам сучасної 
української мови, ніж „свя
точний" і „святочно", і тим 
пояснюється їх перевага в 
літературній мові. 

И ЧИ І ПІСЛЯ Д, Т, Р 
(Закінчення зі ст. 3) 

лоскевича знищили російські комуністи), напевне змінив 
би І на И. Подібно робив О.Синявський, як уже згадано в 
першій статті, оновлюючи написання багатьох слів. 
Переглядаючи традицію, можна сказати, що Голоскевич 
був чи не єдиним, що не дотримав кроку, вживаючи 
Брітанія (з І). Чому ж тоді Яр. Рудницький і К.Церкевич, 
перевидаючи Правописний словник Панейка, якому допо
магав Сімович, у поспіху позмінювали 1979-го р. в Ню 
Йорку „Британію" на ,,Брітанію", „британський" на 
„брітійський" ?і5Цілком невиправдане порушення устійне– 
ної -'країнської традиції! За написання „Британія" (з И) 
пр”оі-.овляе ще й те, що в англійській мові початковий склад 
цього слова звучить ближче до БРИ, ніж до БРІ. Крім то
го, назви „Брітія" не існує (хіба що серед деяких галицьких 
інтелігентів - не серед галицьких селян!). Від чого ж тоді 
утворено „брітійський"? Мав повну слушність Богдан 
Чопик, у своїй рецен ції на цей словник, не схвалюючи змін 
Яр. Рудницького Й К.Церкевича.'6Мій висновок — пишімо 
й вимовляймо правильно: Британія, британський, брита
нець, британка, по-британському... Також Британська Ко
лумбія (не Брітійська!). Навіть порода собак, що відома і в 
Україні, підсилює вживання И, а не /. 

У зв'язку з цим англійським топонімом, треба лише 
дивуватися, чому наші найбільш націоналістичні видання, 
англійські Визвольний шлях та Українська думка, пишуть 
„Брітанія", як також „Аргентіна",'7себто ставлять І - за 
російською вимовою цих слів. Саме українські націоналіс
ти мали б триматися якогось пуризму чи пак чистоти мови, 
зберігаючи традиційну українську вимову, про яку йшла 
мова вище. На щастя, інша українська преса поза 
Україною слушно дотримується И в першому складі: Бри
танія, британський... 

Оскільки я згадав Правописний словник української 
мови за ред. Яр. Рудницького й К. Церкевича, вважаю за 
потрібне додати, що багато чужомовних слів тут понівече
но тим, що нові упорядники змінили транскрипційну 
методу В.Сімовнча та О. Панейка на тра не літера ці йну, що 
суперечить усталеній українській вимові. Таким чином, 
різновид правописного словника з 1979 р. — крок назад у 
впорядкуванні українського правопису, зневага українсь
кої народної вимови чужослів. Користуватися цим 
словником можна лише після поновлення написання 
чужомовних слів так, як вони були в Пансйка-Ізюмова-Сі– 
мовича. Яр. Рудницький, до якого я маю велику пошану як 
до організатора української науки в Канаді, та учасника 
багатьох конференцій, не повинен був робити непотрібних 
змін. 

ДИЗЕЛЬ чи Дізель. Іменем цього німецького винахід
ника названо рушій внутрішнього горіння. Тепер усі 
пишуть загальну назву цього рушія (двигуна чи мотора) з 
Я: дизель, що відповідає суто-українській вимові. Чому ж 
тоді прізвище винахідника писати з /: Дізель? Таке чинять 
у всіх радянських виданнях. Чому не перенести т. зв. 
правило дев'ятки й на особові імена, прізвища, місцеві 
назви? Дизель, як і Чарлз Диккенс чи Емілія Днккннсон, 
звучить значно ліпше по-українському, ніж Дізель, Діккенс 
і Діккінсон. Я свідомий того, що напр. німецьке -іе– 
ближче до українського звука /і/. Але мова, що позичає з 
іншої, має все пристосовувати до своїх законів, про які так 
гарно сказав Б.Антоненко-Давидович(днв. першу статтю). 
Німецька мова не сміє накидати українській своїх особли
востей. Треба давати перевагу фонематичним законам тієї 
мови, що отримує запозичення. Якщо мова-приймач пере
топлює у своєму горнилі все по-своєму, за власною звуко
вою системою, то це ще один доказ на відрубність її від 
інших, довід на її своєрідність і самостійність. Щодо 
англійської, то звук /і/ цієї мови після Д майже тотожний 
з українським /н/. 

КОРИНТ. Скільки відомо, цю місцеву назву в 
радянських виданнях пишуть із /: Корінф. Очевидно, за 
російським зразком у вимові. Правопис 1929 р. (у виданні 
М.Возняка) має Корінт.11 Львівська Українська загальна 
енциклопедія, в другому томі (1932): Корінт. Словник 
чужомовних слів І. Бо Якова, О.Ізюмова та інш.: Корінтсь– 
кий." Натомість Правописні правила НТШ (Львів, 1922)4 
Правописний словник за ред. О.Панейка (Львів, 1941) 
подають „Коринт" - у згоді з народною українською 
вимовою. Український правопис Івана Зілинського 
(Крв ВИПРАВЛЕННЯ ВАЖЛИВИХ^1"11^' Підтримує ЦЄ 
написання ьогдан v, іеосльськии своїм псевдонімом 
Коринт — під статтями на мистецькі теми. Ясна річ, це 
слово И звучить більше по-українському, як і Куритиба, 
Мавританія. За аналогією: Крит, хоч це походить від 
Crete. 

МАДРИД. На жаль, усі радянські видання пишуть 
„Мадрід". Так подає Український правопис 1946-го р. 
та його друге, поправлене й доповнене, видання 1960-го р.и 

М.Возняк також наводить це написання у своєму словнич
ку до перевиданого ним правопису. Лише Правописний 
словник за ред. О.Панейка та Український правопис І.Зі– 
лннського”запроваджують „Мадрид" (із Я) — так, як мас 
бути за українською народною вимовою. Аналогія: 
Париж, Рим... До речі, деякі часописи поза Україною, 
напр., Українські вісті в Детройті, також пишуть „Мад
рид". Але наші націоналісти таки тримаються невластивої 
форми „Мадрід" (із /).24 Партійна приналежність не грає 
тут ніякої ролі: за Г.Драбата Визвольний шлях був куди 
грамотнішим, ніж тепер, а за Глініна (так дивно він писав 
своє прізвище - замість правильного „Глинин", бо ж від 
,,глина"!) Українські вісті в Ульмі просто рясніли 

росіянізмами. Тепер цей часопис, за редакцією М.Смика, 
значно покращав, а Визвольний шлях, п правописного 
погляду, погіршав. Усе, як видко, залежить від грамотних 
редакторів, а не від партійної ідеології. Говорячи про 
„Мадрид", не можу не зауважити, що Яр.Рудницький 
неслушно змінив це написання на „Мадрід"." 

Підсумовую обговорення кількох зразків. На основі 
устійненої звукової системи української мови, поширеної 
вимови серед народу, я рекомендую писати літеру И на 
місці етимологічного І в таких чужих словах: 

І. Після Д Т 

Августина 
Аргентина 
Антарктида 
Антильські острови 
Атлантида 
Атлантика 
Арктика 
Афродита 
Балтика, Балтицьке море 
Балтимор 
Бенедикт 
Братислава 
Бриндизі 
Болдино 
Бороднно 
Валентин, Валентина 
Ватикан 
Владивосток 
Джастий (nop. Устнна) 
Дизель 
Днккннсон 
'Единбург 
Едип 
Едисон 
Едита 
Ернестин, -тина 

Іртиш 
Кастилія 
Клотильда 
Коннектнкат 
Константинопіль 
Кордильєри 
Крутикова (не Крутікова) 
Куритиба 
Матильда 
Одисей 
Остин 
Палестина 
Радищев 
Сардинія 
Селестин, 
Селестина 
Скандинавія 
Татищев 
Тибет 
Тибр 
Тигр 
Тираспіль 
Тироль 
Тифліс (Тбілісі) 
Тихуана 
Юдита 

II. Після Р 

Америка 
Африка 
Беатриса 
Беринґове море 
Брнґґіта 
Бриджпорт 
Бристоль 
Бриндизі Британія, Британський 
Гсбридські острови 
Ґотфрид 
Єрихон 
Ірина (не Ірена) 
Каринтія 
Кембридж 
Корннт 
Клариса 
Криспін 
Крит 

Курильські острови 
Куритиба 
Маврикій 
Мавританія 
Мадрид 
Маргарита 
Мартин 
Мериленд 
Париж 
Патрик 
Рига 
Ричард 
Ричмонд 
Таврида 
Тристан 
Тюрингія 
Флорида 
Фридрих 

Як на мій смак україніста, я писав би Япісля Ру таких 
грецьких іменах: Арнстарх, Аристотель, Аристофан, 
Еврипід, Пернкль, Критон... До речі, саме так і писали в 
двадцятих роках, хоч і не послідовно. До мого вуха значно 

Зіащс бринять Сирія, Сицилія, Цнрцея, Цнцерон і т.п. 
є випадково наші друкарні називають один шрифт 

„цицеро", а не „ціцеро". На жаль, у радянських словниках 
— Сірія, Сіцілія... Взагалі кажучи, т. зв. правило дев'ятки 
треба поширювати із загальних на власні назви. Варто 
пригадати це правило: замість етимологічного І в чужих 
словах пишемо И після Д, Т, З, С, Ц. Ж, Ш, Ч. Р перед нас
тупним приголосним: директор, тип, фізика, система, 
цифра, жирафа, машина, речитатив, історичний... Це 
більше відповідає звуковій системі української мови. 
Натомість звук /і/ в наведених прикладах дуже притама
нний російській мові (за винятком деяких шиплячих). 

Треба не забувати, що після Д, Т, Р групи голосних 
1 Я, /Є та ЇЙ зберігають: Адріятика, Аполінарій, Валерій, 
Валерія, Вікторія, Генрієтта, Кипріян, Сан-Дієго, Сирія, 
Трієст... В окремих, узвичаєних українською мовою сло
вах етимологічне І також зберігається: Дідро, Порто– 
Ріко... їх називаємо винятками з правила. Перед голосним 
0 пишемо /: Онтаріо, Ріо-де-Жанейро, Токіо, Ніоба... 

Як я вже згадував не раз, мої міркування — це лише 
особисті думки. Повторюю, я нікому їх не накидаю. У 
вільному світі взагалі цього не можна робити. Я лише 
ставлю правопис власних назов на обговорення і з маси 
чинних різновидів вибираю, на мій погляд найкращі, узго
джені з устійненою народною вимовою. І вибрані 
різновиди рекомендую до вжитку. Ще раз пригадую, що не 
вважаю себе непомильним. Може треба буде щось 
уточнити. Але я твердо переконаний, що стою на абсолют
но правильній дорозі до впорядкування правопису 
чужомовних слів — місцевих назов, особових імен та 
прізвищ. 

П Р И М І Т К И 
2 Українськая правопис. Видіння перше (Харків: Державне видавництво 
України, 1929). на сторінках 64, 66 - правопис чужих слів не мас цмго 
слова. 
1 Укрфсажий правопис. Проект для ознайомлення (Харків: Державне 
видавництво України, 1926). стор. 82 (у примітці). Не плутати 5 
правописом 1929 р. 

Оком по пресі 
(Закінчений зі ст. 3) 

- польонізм, Germania - Германізм, аналогічно буде 
Moskovita - МОСКОВІТИЗМ) . , л ^ л о 1 1 1 с и и а 
„русифікація" ліпше РОСІЙЩЕННЯ. МОСКОВЩЕННЯ 
„рямцГ РАМЦІ 
„склеп" (місц) КРАМНИЦЯ 5 „ , „ ^ . л , 
„скоро" ШВИДКО: БИСТРО. ПРУДКО, ХУТКО (розм.) 
(але слова СКОРІШЕ, СКОРІШ, СКОРИЙ є літературні) 
„скорше" (місц) СКОРІШЕ. СКОРІШ 
„статтів" (від СТАТТЯ) ліпше СТАТТЕИ ІЗ 
„суботнішниЙ" СУБОТНІЙ U A I - T V O A T U 
„трактувати" (когось чимсь) (з поль.) ЧАСТУВАІ И, 
УГОЩАТИ 
„футерал" ФУТЛЯР 
:;їіха" (з поль.) ОЗНАКА. ПРИКМЕТА. РИСА. ВЛАС
ТИВІСТЬ, ОСОБЛИВІСТЬ тлт,л, 
„чайка" (для анг. gull) МАРТИН, РИБАЛКА (птах) (але 
ЧАЙКА = анг. lapwing) 
„чейже" (місц.) АДЖЕ 
„через чемність" З ЧЕМНОСТИ 
ЮВІЛЯТ і (частіше) ЮВІЛЯР. к 

ВИПРАВЛЕННЯ ВАЖЛИВИХ ПОМИЛОК 
У МПМ Ч. 1 (U) 

(скорочення: р. -рядок, с. -
сторінка, ш. - шпальта, зн. -
знизу, гл. - згори) 
Правильні написання с такі: 
У ВІСІМДЕСЯТИРІЧЧЯ... 
ш. І. р. І зг. 7-го лютого 
ш. І, р. 11 зг. Філологічної секції 
с. 2, ш. І, р. 8 зг. Бсльського 

СТРАШНА ПРАВДА... 
р. 8 зг. партійного, 
р. 15 зг. нації 
p. 45 зг. мають приблизно одну 
десяту (точніше 119Ь) книжко
вих 

ОКОМ ПО ПРЕСІ 

р. Ю зг. (сіруватий) 
р. 28 зг. товстий; товщевий: 
жирний 

до РІЧНИЦІ... 

ш. 2, р. 10 зг. словом рьібаг і 
ш. З, р. 1 зн. цілковито російсь
ким (грім 2-3 фільмів за весь 
час). Висока... 
ш. 4. р. 11 зн. висновки робля
ться 

ЯК СКАЗАТИ... 
р. 14 зг. зворотах пропущено... 

ПРО ІМЕНА 
р. 47 зн. рекомендують Марко 
р. 49 зг. знаходимо Теолор 
р. 50/5 зг. нголошувати Теодб'р 
р. 29 зн. нижчеподаному 

НАЗВИ МІСЯЦІВ 

р. 10 зн. ноАбрь 

3 М.Возняк, упор. Український правопис із словмачком (Львів: 
Накладом книгарні НТШ, 1929), crop. 80. Слово ..Палестина" - на 
стор. 159. 
4 Г.Голосхеанч. Правописний словник. Видання восьме (Нью-Йорк: 
А. Білоус. 1952), стор. 11. 
5 Аиглійсмсо-ткраЬісисий словник. Склали М.Л.Подяоько. М.І.Баяла 
(Київ: Радянська школа, 1974). стор. 650. 
6 Словник української мова (Київ: „Наукова думка". 1970). том І. стор. 
57. 
7 Правописний словник. За редакцією Олександра Панейка (Львів: 
Українське видавництво. 1941), стор. 16. 
8 П. Білецьхий-Носенхо. Словник українсько! мова (Київ: „Наукова 
думка", 1966). стор. 62 
9 М.Возняк, упор. Український правопис із словничком, стор. 87. 
10 Українська загальна енциклопедія. Книга знання в 3-ох томах (Львів 
„Рідна школа", 1931-32). той 1, crop. 396. 
1 і Правописний словник. За ред. О.Панейка, стор. 46. 
12 Украінсько-російський словник. Головний редактор І.М.Киричснко 

(Київ: АН УРСР. 1953). том І. стор^90. 
13 С.І.Головашук. Слояашк-довідяак з правопису. За редакцією В.Руса– 

нівсьхого (Київ: „Наукова думка", 1979). стор. 29. 
14 Г.Голоскевич. Правописний словник, стор. 32. 
15 Правописний словник у країнської мови. За редакцією Я р. Рудницько

го і К.Церкевича (Нью-Йорк: Українська Мазепннсько-Могилянсь– 
ка Академія Наук і Науково-дослідне товариство української термі
нології. 1979). стор. 46. 

16. Богдан Чопик. Його рецензія в часописі Новий Шлях, з 13 вересня 1981 
Анатоль Вовк, „Найновіший правописний словник" Свобода з 27 
червня 1981 р. і з 20 жовтня 198 і р. 

17 У Визвольному шляху часто буває непослідовність, напр.. у тому 
самому числі. З (1981). на стор. 309 - Брітанія (оголошення від 
Гомону Україна, а на стор. 317 - Британія (оголошення від Шляху 
перемога). 

18 М.Возняк. упор. Український правопис із словником, стор. 131. 
19. І.Бойків, О.Ізюмов, Г.Калкшевський, Т.Трохименко. Словник 

чужомовних слів (Нью-Йорк: Видавництво Михайла Борецького, 
1955), стор. 221 Це стереотипне перевидання з 1932 p., з незначними 
змінами. 

20 Правописні правила, праняті Науковим Товариством імеаа Шевчен
ка у Львові (Львів, 1922), стор. 19. 

21 Український правопис. Упорядкував Іван Зілннський. Трете 
доповнене видання (Крахів-Львів: „Українське Видавництво", 1943). 
стор. 33. 

22 Український правопис (Київ: Українське державне видавництво. 
1946). стор. 105; Украінсьхий правопис (Київ: АН УРСР. I960), 
стор. 225. 

23 Український правопис. Упорядкував 1.Зілннський. стор. 33. 
24 Визвольний шлях, ч. 7(1981). стор. 401 
25 Правописний словник україжмсої мова. За ред Яр. Рудницького і 

К. Церкевича, стор. 346. 

РОЗМОВИ З ЧИТАЧАМИ 
(Закінчення зі стор. 3) 

МИМО того - не ЗВАЖАЮЧИ (НЕЗВАЖАЮЧИ) на.... 
Mat Пішли за традицією І. Огіенка, який у своєму журналі 
Рідна Мова у Словосполученнях НЕ ВВАЖАЮЧИ, НЕ 
ЗВАЖАЮЧИ на пише частку не окремо. Коротку довідку 
про це передруковуємо з Рідної мови. 

„Не вважаючи на" замість „мимо" (Д-р А.Ч.). 
У літературній великоукраїнській мові „м и м о" вживає
ться тільки як прийменника місця в значенні коло, повз, 
напр. у Словнику Б.Грінченка II 425: Мимо церкву їдьте. 
Мимо церкви проїзжали. П. Куліш, ..Чорна Рада": 
Проходив мимо козацької купи 313, Ідучи мимо вікон 
248. Проїзджаючи мимо ковалеву хату 203. Лаврентіїв 
Літопис XIV в.: Идоша угри мимо Києві, 24 В польській 
мові mimo дуже часто вживається в значенні нашого „не 
зважаючи на": Spiesze do ciebie mimo wiatru przecivnego, 
Linde III 119. Під польським впливом частенько так само 
вживають „мимо" і в Галичині, напр.: Франко, ..3 вершин": 
Хлоп і подумати не смів, щоб мимо панського бажання 
робити щось 102, Розкрить їх треба мимо встидуйболю 
62. А. Чайківський, „Малолітній": М и м о тяжкої праці 
Андрій був веселий 73. Великоукраїнська літературна 
мова такого „мимо" ніколи не знає, вживає: не зважаючи 
на, вважаючи на, не дивлячись на, без огляду на і т.п. Нагтр. 
Чуб. V 896: Не зважала вона, що темная ніч. Руданський 
1.28: Вони на сльози не вважали, Франко. „Зах. Беркут": Не 
вважаючи на глубоку старість. Захар Беркут був іще 
сильний. 

Це правда, що академічний Словник української 
мови (СУМ, К. 1974) подає тільки форму з написанням 
частки.не вкупі в цьому словосполученні. Але київський 
Орфографічний словник украінської мови (ОСУМ J977i 
подає дві окремі форми: НЕВВАЖАЮЧИ. НЕЗВАЖАга 
ЧИ - прийменник і НЕ зважаючи. НЕ ВВАЖАЮЧИ 
дієприслівник з часткою не. Звичайно, Ви можете писати ці 
словосполучення вкупі з часткою не, бо це простіше що, 

.зрештою, робимо й ми в інших своїх статтях. Від себе 
^хочемо тут додати, що питання правопису деяких прис– 
лівників ще остаточно не вирішене, і в цій справі бувають 
розходження навіть між „нормалізованими" й „уніфікова
ними" київськими мовознавцями. Наприклад, в академіч

ному словнику прислівник ТИМЧАСОМ написано разом, 
а в „ОСУМ" окремо: ТИМ ЧАСОМ, а „Словник-довідник 
з правопису", Київ 1979, дає: ТИМ ЧАСОМ, але ТИМЧА
СОМ, ЯК... Ще більше розходжень є між харківським 
правописом словника Голоскевича та сучасним підсовєт– 
ськнм київським правописом. Наприклад, у Голоскевича 
частка не пишеться окремо в словах НЕ АБИЯК, НЕ 
АБИЯКИЙ, а в „ОСУМ" вкупі: НЕАБИЯК, НЕАБИЯ
КИЙ; у Голоскевича слова КУДИНЕБУДЬ,ДЕНЕБУДЬ, 
написані разом, а в „ОСУМ”з рискою: КУДИ-НЕБУДЬ, 
ДЕ-НЕБУДЬ, бо так є в російському правописі (куда– 
нибудь, где-нибудь). У написанні складних слів разом, 
окремо чи з рискою київські мовознавці мусять іти за ро
сійськими зразками, бо вони працюють під примусом 
наближувати українську мову й правопис до російської 
мови й правопису. 

У своєму листі Ви пишете далі: „Крім того звертаю 
вашу увагу на таке: В попередньому числі МПМ є вислів 
„похоронне заведення". Чи це не по-російському? Ніде не 
знаходжу такого в словниках чи підручниках. Є „похо
ронне бюро", „похоронний заклад", а навіть часто чую 
„похоронна каплиця" (що, можливо, найкраще). Словник 
дає таке пояснення: ..Заведення, дія за значенням завести". 

У тому ж числі с також таке: Рубрику ПОРУЧАЄ– 
МО увазі читачів...” Адже поручати це те саме що й 
доручати (,.Поручаю. (доручаю) вам свою дитину на 
виховання"). 

З подякою приймаємо Ваші зауваження. На них 
відповідає п. А.Б.. автор рубрики ,,OK`OM ПО пресі". 

Прошу з нами співпрацювати. Будемо вдячні за 
окремі статті на мовні теми. М.О. 

Пан М.Лавренко, відгукуючись на статтю „Правило 
дев'ятки" („МПМ" ч. 12). пише, що наприкінці 20-их років 
група студентів, до якої він належав, знайшла власний 
спосіб запам'ятовувати літери правила дев'ятки, а саме 
д, т, з, с, ж, ч, (дж), ш, ц, р. Студенти „опоетизували" це 
правило в формі коротких речень, що творять щось таке як 
сценічну репліку: „Жінко! Цить! Чуєш? Заспіваймо 'Реве 
та стогне Дніпр широкий'". У цій „репліці" кожне слово 
зачинається одною з літер дев'ятки. Дописувач уважає, що 
досить „записати ці слова й повторити вголос із десятку 
разів (ліпше — із десяток разів А.В.) і не зіб'єтеся з правила 
ніколи!". 

Спосіб запам'ятовування літер „дев'ятки" (точніше 
„десятка") приголосних, що його подали ми в статті, а 
саме три слова ДЖЕЗ - СТАРЕЦЬ - ЧАША має, на нашу 
думку, дві переваги: поперше він коротший (усього три 
слова); подруге він містить поряд літери Д і Ж, які як 
окремо, так і разом (для звука ДЖ) входять у склад 
„десятка" (напр. ДИСИДЕНТ, РЕЖИМ, ДЖИН). 

Дописувач докоряє редакціям еміграційних часописів 
за вживання дієслівної форми с в реченнях, де вона за літе
ратурним мововжитком зайва. Це правда, і на цю тему 
дамо окрему статтейку. Але знову ж Лавренкова порада, 
щоб вживати с лише замість російського „существуєт" і 
„являєтея", вимагає знання російської мови, отже, його 
порада добра для перекладачів, а не для загалу читачів, 
для яких ця мова є лише мовою чужинця і загарбника. 

Не можемо погодитися з твердженням п. М.Л. що 
слова: діаспора, хаос, точніше, волокно, обговорення, 
засада, публікація, публікувати „забруднюють" нашу 
мову. За словниками, як давнішими так і сучасними, усі ці 
слова задовільні, як також і їхні синоніми, якими автор 
пропонує їх заступати: розпорошеність, безлад, достеме
нніше, прядиво, обміркувати, основа, оприлюднення, 
видавати. Не всі з цих замінників точно віддають значення 
першого слова, напр. розпорошеність має ширше значе
ння, як діаспора (ліпше вже - розсіяння), волокно не те 
саме, що прядиво (волокно, звичайно природне, пригото
ване до прядіння), достеменніше - розмовне слово, 
оприлюднення не мусить бути в друкованій формі, яку 
маємо на думці, вживаючи слова публікація. 

Зате ми згідні з п. Лавреяком, що вислів „признають 
нагороду" неправильний. Треба ДАЮТЬ НАГОРОДУ, 
ПРИЗНАЧАЮТЬ НАГОРОДУ, або НАДАЮТЬ НАГО
РОДУ. Також ПРИЗНАЧАЮТЬ ДОПОМОГУ або СТИ
ПЕНДІЮ, НАДАЮТЬ НАУКОВИЙ (ВЧЕНИЙ) СТУ
ПІНЬ. 

Пан Д. Грушецькнй має застереження щодо вислову 
„похоронне заведення", вжитого в рубриці „Оком по пре– 
сГ (МПМ-13). Він пише: „Чи це не по-російському? Ніде не 
знаходжу такого в словниках чи підручниках." 

Це не зовсім точно. Правда, слова „заведення", в 
ужитому значенні, немає в Словнику української мови 
(„СУМ4), але, напр., Укряшсько-нІмецький словник 3. 
Кузелі і Я.Рудницького перекладає його німецьким die 
Anstalt. а Українсько-англіяський словник К. Андруси– 

шина і І. Крета дає, як англійські відповідники слова institu
tion, establishment. Показово, що автори не вважають 
цього перекладу „західним" мововжитком, бо не дають 
звичайної в таких випадках позначки W.U. Все'таки, це 
значення слова прийнялося головно в Галичині. Західні 
українці, щоб відштовхнутися від польської мови, пол. 
zaklad pogrzebowy перекладали як похоронне заведення, 
вживаючи слова заведення в російському його значенні 
замість слова заклад, яке видавалося їм польонізмом. 

Таку тенденцію відштовхування від польської мови 
бачимо в ряді інших „галицьких (невмисних) росіянізмів". 
Напр., інтелігенти в Галичині говорили білля, иапиток і 
ростнна (як у російській мові), тоді коли в мові наддніпрян– 
ців було білизна, напій і рослина (як у польській мові). 
Треба сказати, що з часом у нашій літературній мові „пере
могли" східньоукраїнські слова, тому й слову ЗАКЛАД у 
цьому перекладі треба дати перевагу над калькою з росій
ської мови - заведення. Цю поправку вносимо, отже, до 
3-го списка „Оком по пресГ. 

До речі буде, однак, зробити одне загальне зауваже
ння. Те, що даного слова немає в „СУМ" чи інших 
підсовєтських словниках, не с достатньою причиною, щоб 
даного слова чи значення в мові не вживати. У „СУМ", 
напр., нема таких добрих наших слів як БАЗЬКА, 
ВИСЛІД, ДОВКІЛЛЯ, ЗАЗНАЧКА, ЗНАК М'ЯКШЕ
ННЯ, НОТАТНИК, РОСІЙЩИНА, РОСІЙЩЕННЯ, а 
деякі слова літературні, але різні від російських, як ось 
ДЕВ'ЯТДЕСЯТ чи ТУЗІНЬ - визначені в ньому як 
„діалектичні". Далі в підсовєтських словниках нема сотень 
науково-технічних термінів І920-1930-нх років, які заступ
лено словами російськими, українськими поросійшеннмн 
або кальками російських слів. 

Погоджуюсь також з п. Д.Г., що слово поручати в 
значенні рекомендувати це нелітературне (західньоукра– 
їнське) слово. На жаль, для запозиченого слова РЕКОМЕ
НДУВАТИ в нас точного „народного" відповідника 
немає. д л 

Вндас ШКІЛЬНА РАДА пря УККА 
Редагує Колегія з складі: 
Марія Овчаренхо, відповідальний редактор, 
Євген Фсдореюго та Анатоль Вовк. 
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АКТ ОБ'ЄДНАННЯ 
ДВОХ ЦЕРКОВНИХ ЮРИСДИКЦІЙ 
УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ (СОБОРНОПРАВНОЇ) ' 
З Божого Благословення відбулася Церковна нарада 

двох Ієрархів: 
Внсокопреосіященного Владики ГРИГОРІЯ, митрополита 
Української Автокефальної Православної Церкви (Соборно– 
правиоі) на чужині і Висоь^преосаящениого Владики ПЕТ
РА, Архн єпископа СІчеслааського, Української Автокефаль
но! Православної Церкви (СоборнопраоноІ) в Америці й Ев– 
РОПІ 

Ця нарада відбулася у катедрі Святої Покрови, в Чикаго, 
Іллиной. ЗСА. у день Вознесіння Господнього. 16-го череня 
1983 року Божого. 

Молячись і діючи на славу Бога і на посилення святої со
борно! православної віри українського народу по всьому 
світі, щоб прискорити визволення Християнсько! України 3-
під сучасного ворожого безбожницького трагічного 
поневолення, ми, смиренні Ієрархи, двох вищезгаданих Ук
раїнських Православних Церковних Юрисдикцій, бажаємо 
об'єднати наші церковні юрисдикції на рівних правах в одну 
Українську Автокефальну Православну Церкву (Соборио– 
правну) в Америці й ЕвропІ. 4 

Як і раніше, нашими ведучими основами святої УАПЦ(С) 
є догмати і канони Вселенських Соборів Православної Церк
ви і суверенні ухвали на Першому СоборіУкраїнської Авто
кефально! Православно! Церкви Всенародної Соборноправ– 
ности, у Києві, у катедрі Святої Софі!. 1921-го Християнсь
кого року, лід первоієрархічним проводом, православного 
просвітителя митрополита Києва і всієї України Архиєписко– 
па Василя ЛипківСького, який зі всіма праведниками право
славної віри відродив і розбудував нашу Святу УАПЦ (С) не 
тільки у Митрополії України, але по всьому світі, де й ми нині 
благовістимо УАПЦ (С) у вільних країнах світу. 

Це було Господнє чудо для українського народу, що 
відроджу вачі і будівничі свято!УАПЦ (С). як угодники Божі, у 
надзвичайних трагічних тиранських умовах протягом в років 
висвятили понад три тисячі душпастнріш рівного сану, серед 
яких було 35 вищого духівництва (єпископів і архиєпископів) 
для понад три тисячі парафій. 

I ми. як вірні і послідовні будівничі УАПЦ (С). 
поширюємо і! по світі, щоб прискорити визволення христи
янської України у волелюбності і Благодаті Святого Духа. 

Цей наш благословенний акт церковного об'єднання ми 
передаємо на розгляд нашому духівництву і віруючим для 
обговорення і практичного здійснення через наші певні об'є
днані комісії та собори. А опісля має бути покликаний спіль
ний Надзвичайний Собор УАПЦ(С) для вибору єдиного про
воду на підставі церковних правил УАПЦ(С) для об'єднано! 
Української Автокефальної Православної Церкви (Собор– 
иоправноГ) в Америці й ЕвропІ. 

Ми віримо, що Благодать Господа нашого Ісуса Христа. і 
любов Бога й Отця, і Причастя Святого Духа відкриє світлу 
дорогу всій волелюбній українській християнській наці! для 
об'єднання всіх Укра!нців-Християн у Святій Соборній Суве
ренній ВІРІ УАПЦ(С) по всьому світі, бо „У єдності сила на
роду, Боже, нам єдність подайґ. як ми щиро просимо Бога. І 
всі наші щиросердечні молитви і діяння унаправлені, щоб 
прискорити визволення православної України. І щоб 1000-
ліття охрищення Русі-України, яке з Божо! Волі довершив 
Святий Рівноапостольний Князь Володимир Великий на 
українському Йордані-Дніпрі-Спавуті 988-го року Божого, 
ми урочисто святкували у своїй вільній Українській Христи
янській Суверенній Соборній Державі. 

Єднаймо і підготовляймо увесь побожний український 
нарід у святій соборній вірі Української Автокефально? Пра
вославної Церкви Всенародної Соборноправності, і Господь 
довершить наші прагнення перемогою, щоб Український 
Нарід був рівноправний зі всіма народами світу, і жив у 
любові і Благодаті Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсяк
час, і на віки вічні. Амінь. 

м п . - Аю Об'єднання." п--– .-, .. 
Двох Церковних Юрисдикцій 

Української Автокефально! Православної Церкви 
(СоборноправноІ) 

Підписали: 
Смиренний Григорій. Митрополит Української Автокефаль
ної Православної Церкви (СоборноправноІ) на чужині. 

t Митрополит ГРИГОРІЙ 
Смиренний Петро, Архиєпископ Січеславський Української 
Автокефальної Православної Церкви (СоборноправноІ) в 
Америці й Европі. 

t Архиєпископ ПЕТРО СІЧЕСЛАВСЬКИЙ 

В ПАМ'ЯТЬ ДОРОГОГО ШВАГРА 

Д-р вет. ВОЛОДИМИРА ЮЗЬВЯКА 
В ДЕНЬ ЙОГО ІМ'ЯНИН 

складаємо S50.00 на Фонд Катедри 
Українознавства при Гарвардському Університеті 

МАРКІЯН І ІВАНКА ЛЕПКІ 

Молодь у таборах 
(Продовження зі стор. 2) 

it, 
ч 
`A 

заприязнюватись: є щораз" 
частіші приклади, що табо– ' 
ри молоді стали теремом, 
якому молоді українські 
люди двох статей завдя
чують своє подружжя і ро–., 
динне щастя. 

Згадано вище про статис
тику, чи пак її відсутність. 
Припускають, що пласту
нів і сумівців разом є коло 
15,000. На превеликий 
жаль, існує загальний пог
ляд, що всі три названі вище 
наші організації молоді 
охоплюють тільки 10-15 
відсотків усього українсь
кого потенціялу молодих 
людей у діаспорі. Це сумне і 
пригнітливе явище, яке важ
ким гріхом обтяжує бать
ків. Проблема стає особли
во, актуальною вліті, коли 
саме діють літні табори 
молоді. Верхівки організа
цій заздалегідь виготовля
ють програму таборування. 

На пластовій оселі „Вов
ча Тропа" цьогорічне зви
чайне таборування триває 
від 2-го до 23-го липня. 
Після того відбувається ще 
вишкільний і спортовий та
бори. В останніх роках 
прийнялася вже традиція 
кількаденних прогулянок 
пластунів і пластунок у„те
рен" - пізнавати невідомі 
більшості учасників нові 
околиці на велетенському 
просторі Америки. Учасни
ками таких прогулянок ста
ють здебільша вищі ступе
нями пластуни і пластунки: 
„розвідувачі" і „скоби" чи 
-дівоча назва - „вірлиці". 

Автор цих рядків був 
свідком приїзду в половині 
липня ц. р. двох груп плас
тунів і пластунок до Пан
теру в Кетскильських го
рах, який славиться своєю 
чудовою церквою у гуцуль
ському стилі та центром 
образотворчого мистецтва. 
Ініціатором цієї прогулян
ки, в якій взяло участь коло 
200 наших молодих україн
ських пластунів і пласту
нок, був Андрій Ластовець– 
киЙ. Провідницею пласту
нок була Софійка Геврик, 
їздила з пластунками ко
менданта табору юначок 
Наталка Соневицька. Була 
між ними й комендантка 
табору новачок-Мотря Бой
ко. Провідником хлопців 
був Юрко Подоляк, надз
вичайно тактовний зверх– 

ний нагляд мав Роман Вб̂  
ронка. голова таборової 
комісії, а духовним опікуй 
іюм був капелян пластунів 
католицького віровизнан
ня о. крилошаиин Богдан 
Смик, який організував, так 
би мовити, культурну час
тину, промовляв до них\ 
возив їх. пояснював. По
дивляли церкву, де о. д-р М. 
Ваврик благословив плас
тунів. 

Члени цієї прогулянки, 
що відбулася двома група
ми 12-го і 14-го липня, кож
на з цих груп кругло по 50 
хлопців і стільки ж дівчат, 
були мило заскочені гос
тинністю гантерської гро
мади. І так; наприклад, 
Христя Певна, яка в цьому 
як і в минулому році веде у 
„Ґражді" крамницю з уся
ким мистецьким крамом, 
що його „вакаціонери" ку
пують головно на дарунки, 
— вгощала таку масу мо
лодечих гостей „Ніццою", 
- власниця мотелю „Ксе– 
ня" чи пак ,Кобзярівка" Оля 
Кобзяр приготовила закус
ки, - у мотелі ,,Ксеня" 
прогулянківці мали нагоду 
подивляти виставку Едвар– 
да Козака і його синів Юрія 
і Яреми. - відтіль вони 
помаршували поглянутиjm 
виставку Ярослава Виж– 
ницького, де господар вго
щав їх морозивом і соло
дощами. У мотелі „Кссня" 
промовляли до них Е. Ко
зак, Оля Кобзяр і Ікер-Кср– 
ницький. Автор цих рядків 
з'ясовував відвідувачам ха
рактеристичні риси і різниці 
мистецьких виставок Коза
ків. 

Отець крилошаиин Б. 
Смик звертався до прогу– 
лянківців титулом „діти" -
але це вже не були діти, а 
молоді люди, які насправді 
могли імпонувати своєю 
здисциплінованою поста
вою, своїм зверхнім виг
лядом, своєю живучістю, з 
якої промінював ідеалізм. 
Вечірня ватра, переривана 
співами і жартами,закінчу
вала ці прогулянки у Ганте– 
рі. їхні молоді учасники 
напевне збережуть спомин 
тієї прогулянки І на: все своє 
життя. Гарне, добре, пох
вали гідне^дгло роблять 
опікуни цього квіту україн
ської молоді. 

Виступ співачки Ганни Колесник 
у Лос Анджелесі 

У неділю. 26-го червня 
ц.р.,українська громада ве
ликого Лос Анджслесу й 
околиць привітала нашу 
відому співачку, під час її 
другого гостинного мисте
цького виступу в цьому 
місті. 

Концерт відбувся у прос
торій залі Дому Українсь
кого Культурного Осеред
ку. Колишня примадонна 
Київського оперного теат
ру Ганна Колесник завіта
ла до Лос Анджелесу, по
вернувшись з тури по Евро– 

V критський Контра і ніш т і \'\\ в Чікшіо: 
КА( \ ( ЧМОІІОМІЧ. 1-ВО( АМОІІОМІЧ. 
ЦПІТГЛ ІИ УКРАЇНІ ЬКИХ КООПЕРАТИВ 
АМЕРИКИ. УКРАЇНСЬКА 
КООПЕРАТИВНА АГЕНЦІЯ 
мпроііі)іоіь Вас ІШ ІКСІЮ Ш Рани і .ІСЙК), 
я неділю 7 серини 1V83 
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КООПЕРАТИВНИЙ 

пі, де виступала в наших 
громадах, з а в е р ш и в ш и 
свою подорож концертом в 
Південній Каліфорнії. Ре
пертуар її, як завжди, скла
дався з народних пісень і 
творів українських компо
зиторів, які вона виконала 
по-мистецьки. 

Ганна Колесник - це ви
сококваліфікована мистки– 
ня, яка уміє досконало поєд
нати техніку сольоспіву з, 
так би мовити, душевною 
ніжністю та чутливістю, 
питомою українцям. І тому 
не дивно, що під час кон
церту слухачі нагороджува
ли її бурхливими оплесками 
та вставанням з місць. Спі
вачка здобула в цей вечір 
серця присутніх. Здобула 
признання і подяку і наша 
невтомна і віддана профе
сор Леся Куриленко-Вахня– 
нин, яка професійно аком– 
паньювала Г. Колесник. 

Перед концертом приві
тав нашу гостю від громади 
теплим і щирим словом 
голова УКО Богдан Стус. 
На закінчення вдячна гро
мада вручила їй барвисті 
китиці квітів як символ на
шої вдячности. Належиться 
признання також і конфера
нсьє цього концерту,заслу
женій на громадській і куль
турній ниві, завжди погід
ній і привітній Олі Муць, 
яка уміло і свобідно керува
ла програмою концерту. 
Д-р С'вятопо.ік Шумський 

500 ПЛАСТУНОК "і 

У статті Ф. Любинецької 
п з. „Учітеся, брати мої" 
(„Свобода", ч. 128 з 9-го 
липня 1983 року) треба чиї 
тати: „А не так то й давно; 
бо в минулому році, ми 

' Також бачили в Іст Четгемі, 
в часі Ювілейної Пластової 
Зустрічі, мабуть, не менше 
500 пластунок у хоровод 
Купайла". - Ред. 

. Вступайте 
в члени 

УНСОЮЗУ! \ 
її 

Українці перевели... 
(Продовження зі crop. 1) 

Жіноча акція у справі 
Великого голоду 

ня совєтським спортом, со– 
вєтськими спортсменами, 
студентами-спортсменами, 
і у міру наших спроможно
стей, ми завжди готові за
довольнити природну ціка
вість представників преси. 
Але нам не зрозумілі спро
би деяких панів і організа
цій, які через службу преси, 
через прееслужбу Унівср– 
сіяди хочуть повчати со– 
встську делегацію про те, як 
організувати їй змагання в 
Совстському Союзі.і якими 
командами совєтські спорт
смени повинні брати участь 
в змаганнях. Це нам не зро
зуміло. Ми уважаємо, що 
такі поученія не повинні 
скеровуватися ані на нашу 
адресу, ані розповсюджува
тися почерез прееслужбу 
Універсіяди. Зокрема я хо
тів би покликатися на один 
приклад, на пресовий кому– 
нікат пресцентру, який був 
випущений від іменн органі 
зації Смо... Смол...(Він ви
тягає пресове повідомлення 
„Смолоскипу", підносить 
догори, а тоді ніби пробує і 
не може прочитати по-ан
глійськи і передає його пе
рекладачеві). 

Перекладач: Інформацій
на Служба „Смолоскип". 

Н. Ряшанцсв: Да. Ці па
нове, ця організація хоче 
вас вчити, яку команду ми 
маємо висилати на Олімпій
ські Ігри... (сильно подс– 
нервовано)... на Універсія
ди. Ці панове використову
ють засоби масової інфор
мації Універсіяди. Вони роз 
повсюдили в усіх пресцент– 
рах цей свій пресовий ко– 
мунікат. Цей Смо... Смол 
(знову передає перекладаче
ві)... 

Перекладач: Інформацій
на Служба „Смолоскип". 

Н.Ряшанцев: Да. Вони 
хочуть нас вчити, щоб ми 
створили українську коман
ду, зложену лише з україн
ців. Лише з українців. А на 
Україні живуть не лише 
українці. Там живуть також 
росіяни, євреї й інші націо
нальності... Справа Украї
ни є внутрішньою справою 
СССР. Нашою внутріш
ньою справою; і ми не до
пустимо, щоб якісь панове з 
якихось Смо... Смол... (зно
ву, втретє, передає пресове 
повідомлення перекладаче
ві). 

Перекладач: Інформацій
на Служба ..Смолоскип" 
(на залі шум і сміх). 

Н. Ряшанцев: Да. Украї
на теж має свої міжнародні 
спортивні зв'язки....Але ми 
не допустимо, щоб якісь 
панове нас повчали, як нам 
вести наші спортивні спра
ви. Ми не можемо допус
тити, щоб ось такі „преере– 
ліси" були розповсюджувані 
в пресцентрах Універсіяди, 
щоби ці панове для якихось 
нам неясних цілей викорис
товували засоби масової 
інформації... Ми готові від
повісти на ваші питання. 

Перший до слова голо– 
ситься О. Зінкевич. пред
ставник „Смолоскипу". Е. 
Міллер дає йому слово. 

О .Зінкевич: Я маю два 
дуже основні питання у спра
ві права на участь в Універ– 
сіядах. Я маю одне питання 
до голови совстсько" деле
гації, а друге до пана Дра– 
чевського, віцепрезидента 
ФІСУ: Як ви поясните, 
що Пуерто Ріко, територія 
З'єднаних Стейтів Амери
ки, бере участь тут своєю 
окремою національною ко
мандою, а дві країни, са
мостійні згідно з їхніми 
конституціями, члени Об'єд 
наних Націй. ЮНЕСКО і 
багатьох міжнародних ор
ганізацій - Україна і Біло
русія, не беруть участи у цій 
Універсіяді. Естонгя, яка 
брала участь у перших між
народних університетських 
іграх ще в 1924 році, тут теж 
не є заступлена. Я знаю, про 
що ви тут говорите, — про 
спортсменів, які є включені 
ні в совєтську команду. Я не 
ставлю та `t-ro питання. 
Моє питання v^y)My Укра
їна і Білорусія не беруть 
участи у цих іграх? Моє 
друге питання до пана віце-
президента таке: чи згідно зі 
статутом ФІСУ Україна і 
Білорусія, члени Об'єдна
них Націй, мають право 
брати участь в Універсіяді, 
чи такого права не мають? 

Н. Ряшанцев: Я не знаю, 
але може не цілком чітко 
був зроблений переклад мо
єї заяви, або може пан не 
дочув відповіді на те питан

ня, яке він мені задає. Я ще 
раз говорю про справу пра
ва... кожна країна, кожна 
держава визначає свою 
участь в Олімпійських Іг
рах. У нас, у Совстському 
Союзі, є Національний 
Олімпійський Комітет СС
СР. Він формує команду з 
усіх совстських спортсме
нів, включаючи не лише 
Естонію. Білорусію і Укра– 
єну. але й Узбекістан. і Гру
зію, і Вірменію, і Латвію, і 
Молдавію і т.д.,і т. п. Нас 
мало цікавить у даному 
випадку справа Пуерто Рі
ко і З'єднаних Стейтів Аме
рики і як їм виступати. Мо
же бути таке, що ЗСА зав
тра виставлять 49 команд. 
Це не мас жодного відно
шення до структури Об'єд
наних Націй, якщо у них є 
Олімпійські комітети... у 
тих штатах. Оскільки мені 
відомо, їх немає. У нас 
Олімпійських комітетів в 
Кіргізії і в Естонії також 
немає. У нас є один Олім
пійський комітет СССР, він 
фор.-.іуе збірну команду Со– 
вєтського Союзу. Спорт
смен кожної республіки ува
жає для себе великою честю 
бути включеним у ту коман
ду і під прапором Совстсь– 
кого Союзу виступати на 
Олімпійських Іграх. Це на
ше право. Ми уважаємо, що 
так потрібно, і ми так буде
мо робити. 
(Після спотвореного перек
ладу на англійську мову Н. 
Ряшанцев продовжував): 

Я хочу до цього додати. 
Коли пан згадав тут Есто
нію, цебто Естонську Со
вєтську Соціялістичну Рес
публіку, то я хочу сказати, 
що саме ця республіка мас 
досить великі міжнародні 
зв'язки, зокрема з сусід
ньою Фінляндією. Якщо 
тут є панове, які представ
ляють фінські засоби інфор– 
мації,то вони добре знають 
і я це добре знаю, бо я зай
мався цими питаннями, що 
кожного року спортивні ор
ганізації Естонії і Фінлян
дії укладають двосторонній 
договір у справі обміну 
спортивними делегаціями і 
це успішно роблять. 

Л. Драчевський: Мені при 
ємно, що протягом них кіль
кох днів я перебуваю на 
становищі віцепрезидента 
ФІСУ, і що моя перша зая
ва для преси починається 
від вияснення правил ФІСУ 
Ризикую (відповідаючи), 
але я попробую це виясни
ти. ФІСУ об'єднує націо
нальні студентські організа
цій і кожна студентська 
спортивна організація виси
лає своє делегації на Універ 
сіяди. У нас в Совстському 
Союзі є одна спортивна 
організація „Буревісник", 
якої я є віцепрезидентом. 
Національна організація 
ЗСА висилає сюди свою 
команду і т.д., і т.п. І я 
думаю, що питання не мас 
підстави, якщо є така дого– 
ворсність. Ну, а якщо в 
Пуерто Ріко є своя самостій
на національна студентська 
організація, — то це їхня 
справа. Ми у нас так рішили 
і в такий спосіб рішили пос
тупати. Не бачу, в чому 
полягає питання. Не влучи
ли, куди слід... О-Кей? 

О. Зінкевич: Ні, неОК! Це 
не було моє питання. Ска
жіть мені: так чи ні? Чи 
Україна мас право брати 
участь в Унівсрсіядах? (со
вєтські делегати і журналіс
ти починають шуміти і кри
чати, на залі посилюється 
гамір). Скажіть, так чи ні? 

Л. Драчевський (на залі 
гамірно): Це справа націо
нального Олімпійського ко
мітету, національної спор
тивної організації... 

Е. Міллер (керівник прес-
конференції з рамени ФІСУ, 
перериває Л. Драчевського 
і звертається до О. Зінкеви– 
ча): Вибачте мені, я думаю, 
що через обмеження часу, 
якщо ви бажаєте ставити їм 
питання прямо і вести бо
ротьбу з ними, то зробіть цс 
згодом (совєтська делегація 
аплодує). Чи є ще якісь 
питання до шефа місії (СС
СР)? 

Після цього на прескон– 
ференції виступили російсь
кий гімнаст Ю. Корольов і 
український олімпійський 
чемпіон у плаванні С. Фе– 
сенко, яким, на прохання 
керівника пресконференпії 
Е. Міллера, журналісти ста
вили питання суто спорто– 
вого характеру. 

ГАЗЕТИ ІНДОНЕЗІЙСЬКОЇ столиці Джакарти повідо
мили у вівторок, 19-го липня, що вулькан Уна-Уна на горі 
Кальо. 1,625 миль на північний схід від Джакарти 
вибухнув вже третій раз за три дні підряд. Покищо немає 
жертв у людях, 1,600 осіб чекає на березі моря на 
пароплави, щоб від'їхати на Центальний Целебес, один із 
великих островів Індонезії. 

Щоб вшанувати мільйо
ни жертв Великого голоду 
в Україні, а також замані– 
фестувати нашу рішучість 
виявити світові цей злочин 
Москви, жінки, зорганізо
вані г. громадських та цер
ковних організаціях Клів
ленду, накреслили ряд акцій. 

У тижні від 7-го до І4го 
серпня буде проведена за
гальна збірка сухих харчів 
та консерв серед українсь
кої громади. Зібрані харчі 
будуть передані найбільш 
потребуючим особам Клів
ленду. 

Проситься нашу громаду 
в Клівленді скласти харчі в 
таких місцях: неділя. 7-го. і 
неділя. 14-го серпня: катед– 
ра св. Володимира в Пармі 
9 - 1 год.; церква св. Йоса– 
фата в Пармі 9 - 1 год.; 
церква св. Андрея в Пармі 9 
- І год; церква свв. Петра і 
Павла. Клівленд, 9 - І год.; 
церква св. Покрови в Пармі 
9 - 1 1 год.; кредитівка „Са
мопоміч" в Пармі протягом 
тижня між 7 і 14 серпня в 
урядових годинах креди– 
тівки. Додаткові збірні пун
кти і списки організацій, що 
спонзорують цей почин,бу– 
дуть подані у летючках. 

Цей жест скромної поже
ртви від кожного з нас при
гадає нам про заморених 
наших земляків і подасть 
поміч нещасним в нашому 
оточенні. Як знаємо, допо– 

мога-жертвам Великого го
лоду в Україні не була доз
волена, бож і сам факт голо– 
дового геноциду Пув засек
речений. 

Ця дія дасть нагоду ще 
раз зробити розголос у пре
сі і розкрити правду про 
забріханість і політичну 
неморальність Москви. Рів
ночасно, відділи Союзу Ук
раїнок Америки в Клівленді 
видали і розповсюджують 
наліпки на авта з відповід
ним текстом, що інформує 
про 7 мільйонів вбитих 
штучним голодом україн
ців з наказу Кремля. Якщо 
інші організації чи особи 
зацікавлені придбати ці на
ліпки, просимо писати до 
секретарки Союзу Українок 
Америки в Огайо: Mrs. Da-
ria Horodvsky, 2678Southern 
Rd.. Richfield. Ohio 44286: 
Тел.: a 16)659-9589. 

Ініціятива для цих акцій 
повстала на засіданні Ко
місії звукозаписів свідчень 
про Великий голод при Ок
ружній Управі Союзу Укра
їнок в Огайо. Цю комісію 
очолює культурно-освітня 
референтка Округи Огайо. 
Олена Мартинюк. До комі
сії було запрошене і долу
чилося Православне Сест– 
рицтво св. Анни при катедрі 
св. Володимира в Пармі. 

Надія Дейчаківська 

Бібліотека ім. Симона Петлюри 
в Парижі 

Чергові Загальні збори 
Української Бібліотеки ім. 
Симона Петлюри в Парижі 
відбулися тут 28-го травня 
ц.р., в приміщенні Бібліо
теки. 

Збори відкрив директор 
Бібліотеки сотник Петро 
Иосипишин. У першій свят
ковій частині, присвяченій 
пам'яті Головного Отамана 
Симона Петлюри, проф. д– 
р Василь Маркусь прочитав 
доповідь на тему „Огляд 
досліджень Симона Петлю– 
r/и й найближчі завдання". 

Діловою частиною прово. 
див інж. Микола Маслов, а 
секретарював д-р Ha`)ap 
Ясинчук4 Після вшанування 
присутніми пам'яті помер
лих членів голова зборів про
читав привіт Президента 
Української Народної Рес
публіки, почесного голови 
Бібліотеки Миколи Лівиць– 
кого та подав імена осіб і 
установ, які прислали приві 
ти зборам. Прочитано й зат 
верджено протокол остан
ніх Загальних зборів 29-
го травня 1981 року. 

Детальний звіт про діяль
ність Бібліотеки за минулу 

каденцію склав директор 
Бібліотеки сот. П. Иосипи
шин. Голова Контольної 
комісії інж. Микола Маслов 
звітував про контролю кни– 
говодства й загальний фі
нансовий стан і запропону
вав уділити абсолюторію 
уступаючій Раді, що було 
одноголосно принято Збо
рами. 

На наступну каденцію 
Збори вибрали Раду Бібліо
теки в складі: д-р Аркадій 
Жуковський - голова; д-р 
Ярослава Иосипишин-пер
ший заступник голови; проф 
д-р Володимир Янів - дру
гий заступник голови; д-р 
Назар ^їсинчук - секретар; 
п^рф. д-р, Кирило Митрович 
-скарбник; сот. Петро Иоси
пишин - бібліотекар-дирек– 
тор; проф. д-р Аристид Вир– 
ста і д-р Калина У грин - за
пасові члени; Контрольна 
комісія: інж. Микола Мас
лов - голова, сот. Афанасій 
Половик і сот. Вячеслав Ла– 
заркевич - члени. 

Адреса Бібліотеки. ВіЬІі– 
otetheque Ukrainiennc Sy-
mon Petlura 6. rue de Palesti
ne. 75019 Paris, France. 

Телевізійна програма про українців 
у Лос Анджелесі 

Завдяки ініціятиві та на
полегливим старанням ві
домого діяча в нашій гро
маді, енергійного та відда
ного українській справі Бог
дана Маланяка, перший раз 
в історії цієї західньої мет
рополії на срібнім екрані те– 
телебачення, канал 11 
(KTTV) у суботу, 2-го липня 
ц.р., була передана півго
динна програма,що віддзер
калила українське зоргані
зоване життя нашої грома
ди у всіх його секторах. Всу
переч обмеженого часу, в 
програму цю, крім виступів 
наших мистецьких одиниць 
- хору „Кобзар" та танцю
вального ансамблю „Явір", 
- увійшли також і інтерв'ю 
з „батьком" нашої громади 
Миколою Новаком, отця
ми наших церков, пароха– 
ми українських православ
них храмів - св. Андрія 
Митрополитом Степаном 
Галик-Голутяком і св. Во
лодимира Григорієм Под– 
гурцем, також, а також па– 
рохом української католи
цької церкви Різдва Пресвя
тої Богородиці, отцем пра– 
латом Петром Леськовим. 
Темою була підготовка до 
соборного відзначення ти
сячоліття християнства в 
Україні. 

Голова комітету Микола 
Медвідь по вшануванні па
м'яті жертв голоду з нагоди 
50-ліття штучного голоду в 
Україні, коли згинуло по
над сім мільйонів людей, в 
окремому інтерв^ю преци
зійно і ґрунтовно з'ясував 
цю трагічну подію — при
ховуваний голокост Укра
їни. Інтерв'ю переводив те
левізійний коментатор і гос
подар Маріо Мачадо. а від 
української громади коор
динувала та допомагала д-р 
Лідія Василин. 

Віддзеркалено навчання 
в українській рідній школі. 
українську мистецьку гале– 
рію Дарії Чайковської. у 
якій відбуто коротке інтер
в'ю з нею та з мисткинею 
Надією Сомко та огляне -
но її численні' праці. Від
буто коротке інтерв'ю із 
молоддю СУМА і Пласту, 
а також передано „хвилини 
в радіостанції" керівників 
української радіопрограми 
..Пісня України", автора 
цих рядків і його дружини 
Марійки Шумської. 

Ця перша телевізійна ра
діопрограма була в загаль
ному старанно опрацьова
на та передана незалежно 
від того, що її запис на ві– 
деотейпі. який відбувся у 
приміщенні дому УКО кіль
ка тижнів раніше, був зроб
лений майже без поперед
ніх проб, а крім того, про 
питання під час інтерв'ю не 
повідомлялося. Можливо, 
Шо ця метода під час таких 
програм є кращою, тому 
що питання і відповіді є 
природними і не драмати
зованими. Питання під час 
інтерв'ю на цій програмі 
були актуальними та важ
ливими для нашої справи, 
наші відповіді на них були 
чіткими і зрозумілими. 
Програма ця була успіШ– 
ною. 

Було б побажаним щоб 
по всіх наших скупченнях 
відбулися подібні телевізій
ні програми, а особливо 
тепер, коли прогриміло лу
ною слово правди про при
ховуваний голокост Украї
ни 1932-1933 років. 

'^Щ 
Д-р Святополк Шумський 

І 
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Американський журнал... 
(Закінчений зі ст. 1) 

зрозуміння шикорих КІЛ 
громадськости. Науковці, 
які повинні знати краще про 
цс, і акож назагал ислнакль 
і досі інтерпретують голгт 
як нещасливу але невідклич 
ну частину переведення со– 
встс'ьким режимом колекти 
вманії. Сталін, вияснюють, 
не мав наміру заморити 
голодом ПІІСТЬ мільйонів 
українців, не т ільки так ста
лося. Як ..сталося", що мог

ло померти шість мільйонів 
людей не с нікому ясне". 

„На щастя - закінчує 
статтю О.Мотиль цс ви
яснення с чисто академіч
ним. Жиди найкраще зна
ють, що такі академічні 
пояснення не витримують 
критики. Вони надто часто 
чули таке саме вияснення у 
піл ношенні до кімнатного 
маляра з Бравнав". 

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ повідомив у вівторок. 
19-го липня, що президент Роналд Реген вирішив викорис
тати свою виконавчу владу і дав урялові Чалу військову 
допомогу в сумі 10 мільйонів долярів для боротьби проти 
підтримуваних Лівігю заколотників. З'єднані Стейти 
Америки допомогли вже раніше Чадові в 1981 році в 
подібній ситуації, коли вибухли бої між законним урядом і 
заколотниками. 

СТАТУЯ СВОБОДИ, що вітас від 97 років усіх приїжджа
ючих до Ню Йорку, буде переходити тепер через три роки 
цілковиту віднову. Показується , що вона вже сильно 
пошкоджена, як ствердили французькі та американські 
архітекти. і вимагає великої праці та коштів, щоб привести 
її до порядку. Архітекти оцінили кошти тих направ від 20 
до ЗО мільйонів долярів, які покриє французько-американ
ська комісія, група приватних американських громадян і 
комісія святкування ІОО-річчя Статуї Свободи та Еллис 
Айлснду. Усі напранії мають бути закінчені до 4-го липня 
J986 року, коли припадаг ювілей. 

'ема то як чйа Союзівці! 
Осепі 

Українського 
Народного 

Союзу 
в Квтскипьських горах 

біпя м. Кері пнксон, Н. Й. 
П'ятниця, 29-го липня, 9:30 веч. 

З А Б А В А . Оркестре , .АЛІК І Д О Р К О " 
Субота , 30- го липня, 8:30 веч. 

К О Н Ц Е Р Т : 
О Л Е С Ь К У З И Ш И Н , співак 
У Л Я Н А П І Н К О В С Ь К А , п і я н і с т к а 
А Н С А М Б Л І С О Ю З І В К И 

10:00 веч. ЗАБАВА 
Оркестра: „ІСКРА" 

Субота, 30-го липня і неділя 31-го липня 

МИСТЕЦЬКА ВИСТАВКА -
АНАТОЛІЙ КОЛОМИЄЦЬ 

Конферансьє: АНЯ ДИДИК 

SOYUZIVKA UNA ESTATE 
Foordemore Rd. в Kerhonkeon, N. Y. 12446 

or call (914) 626-5641 

ЯЯЯеяЯМйЯЯЯЯЯЯЙЯЯгІЯЯЯЯЯІЦЦОТЯЛЯЯіМЦії 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Адміністрації „Свободи 

П О В І Д О М Л Я Є М О ВСІ О Р Г А Н І З А Ц І Ї 
І П О О Д И Н О К І О С О Б И . 

ЩО АДМІНІСТРАЦІЯ 
Н Е Б У Д Е П О М І Щ У В А Т И Ж А Д Н И Х 

О Г О Л О Ш Е Н Ь 

якщо попередні рахунки 
НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ 

Окремих пистів в тій справі не будеться 
HinnncvRaru 

В С І Р А Х У Н К И М У С Я Т Ь Б У Т И З А П Л А Ч Е Н І 

її, 

, BUI КААУПК.И М Г и М І Ь ЬУ І 
і ПО 15 ДНІВ ВІД ДНЯ м и н е ш . 

цттнтшшшмшлтяші 
аооойооооаі аиоивийовоиоаивоиа 

Дайте Вашій дитині нагоду 
пізнати й полюбити 

українську мову 

при допомозі цікавих 
і барвистих сторінок 

„ВЕСЕЛКИ" 
Передплатіть вже сьогодні Вашим дітям або 
внукам найкращий дитячий журнал у вільному 
світі - „Веселку", висилаючи чек на 8 долярів 

на адресу: 
"SVOBODA" 

' ЗО Montgomery St.. Jersey City, N.J. 07302 
'пля членів УНСоюзу - однорічна передплата є 5 дол ) 

Просимо тут виповнити відтяти і вислати 

Ім'я і прізвище 
Адреса 
число будинку й назва вулиці 
Місто' 
Стейті .зіл-код" 
Долу чую чек з передплатою на один рік 
Долучую чек з передплатою на два роки 

^^^^^^^^^^^^-к,іь^!мь^^ггг^і іюбзсжха^ 

Григорій Цюрпіта - новий 
український інженер 

Ікж. Григорій Цюрпіта, мол. 

26-го травня родина Гри
горія і Анастазії Цюрпітів 
мала щасливий день: їх син 
Григорій, молодший, отри
мав ступінь бакалавра з 
фаху інженера-електроніка 
в нюджерзькому Технічно
му інституті; диплом йому 
вручили в Арт Центрі. 
Вітав Григорія і його 
молодший брат Іван, що 
стуліюе теологію у семі
нарії св. Василія, в Стемфо– 
рді. Коми., і хоче присвя
тити себе служінню Богові і 
українській громаді. 

З малих років Григорій 
молодший виявляв потяг 
до математики і брав участь 
у різних математичних кон
курсах, виграючи перші мі
сця і нагороди як, наприк
лад, компютер. 

Він закінчив в 1977 році 
середню школу в Парсипані 
і почав вчитися в Техноло
гічному інституті в стейті 
Ню Джерзі. 

Ніщо не могло затьмари
ти у с п і ш н о г о навчання і 
цікавого життя Григорія, 
але... сталося так, що в 1979 
році він потрапив в автомо
більну катастрофу і здава
лося, що всім надіям батька 
і матері та самого Григо
рія прийшов кінець. 

Він був прикутий д о ліж
ка тяжкою недугою на два 
довгі роки. Боровся юнак 
спочатку зі смертю, що не 
раз зазирала йому в очі. а 
потім з нерухомістю, а ще 
пізніше з каліцтвом. 

Все п о б о р о в впертий і 

наполегливий хлопець і 
вийшов справді перемож-– 
ЦЄМ В НерІВНІМ бОЮ. ТІЛЬКИ' 
двох років не можна було– 
повернути, тому і закінчив 
Технологічний інститут з' 
відзначенням у 1983 році, 
діставши стипендію 5,250 
дол. для магістерки в цьо
му ж інституті в ділянці еле
ктроніки. 

Григорій молодший, крім 
того, опанував гітару, зіб
рав собі вдома цілу радіо
станцію, яка по хаті розно
сить українську музику. 

Численні гості дому 
Цюрпітів говорять: ..У вас 
вдома справжня Україна, 
ми з радістю приїжджаємо 
сюди; чим викликають не 
абияку гордість батьків, бо 
як каже батько Григорій 
старший, який 24 роки пра
цює на одному місці маши
ністом (ріже залізо), а сам 
походить зі славної Підга– 
єччнни, серця національно
го відродження Галичини. 
„Не легка то річ , виховати 
тут, на чужій землі, дитину, 
що бодай знає, якого він 
роду. Але мені цього мало. 
Я прагнув і я цього спро
мігся - зробив з моїх синів 
Івана і Григорія українсь
ких патріотів і хороших 
людей. Мені самому, -
продовжує батько, не поща
стило досягнути таких ве
ликих студій через, лихолі
ття війни і еміграції, і тому я 
і мати всіх зусиль доклали, 
щоб наші діти мали кращу 
долю, ніж ми, щоб здійсни
лися наші плекані надії." 

Григорій мол. від семи 
років був вівтарним хлоп
цем при церкві св. Івана Хре
стителя у Виппані, і тепер 
є членом цієї парафії. Обид
ва сини Цюрпіти закінчили 
школу українознавства і, як 
їхні батьки, є членами 172-
го Відділу УНСоюзу. 

За чотири роки навчання 
у Технічному інституті Гри
горій Цюрпіта отримав чо
тири нагороди за блискуче 
закінчення кожного року. 

Він належить до Това
риства Ета Канна Ню. 

Вітаємо Григорія Цюр– 
піту — нового українськог о 
інженера-електрика. 

Л.Б. 

Уласа Самчука 

СЛІДАМИ ПІОНЕРІВ 
ЕПОС УКРАЇНСЬКОЇ АМЕРИКИ 

IN THE FOOTSTEPS OF THE PIONEERS 
S A G A OF U K R A I N I A N A M E R I C A 

Книжка у твердій зепено-темній попе, т и обгортці 
з мистецьким написом в оформленні 

БОГДАНА ТИТЛИ 
у видаоництві УНСоюзу Свобода 

268 сторінок Ціна Si5 00 з пересилкою 
Замовляти можна в книгарському ВІДДІЛІ при Свободі 

пересипаючи рівночасно чек абогрошеви– ігрека? 
Мешканців стеиту Ню Джерзі зобов язує 5"^ стеитовою 

податку 

"SVOBODA" BOOKSTORE 
ЗО M o n t g o m e r y Street ^ Jersey Ci ty . N J 0730І ' 

Овочі пожертв на будову 
; церкви на Ітапарі 

Церква на Ітапарі, Парана, Бразилія. 

Цими днями будівничі 
приготовляють бані в церк
ві на Напарі. Парана. Бра
зилія, щоб д о двох тижнів 
можна було їх покривати 
бляхою. Один хрест на пе
редній бані вже заложений. 
а другий будемо закладати 
наднях. Відтак прийде”тюк– 
риття бляхою. Головного 
даху над цілою церквою ще 
не розпочато. Ще треба зап
лати! и за матеріял для ньо
го і привезти його на місце. 

Ціла робота при будові 
була перервана частими до
т а м и , які навіть пошкоди
ли церковне подвір'я. Звід
си видатки зна/жо зросли, 
бо треба засипати велику 
прірву, зробити каналіза
цію для води, що спливає з 
недалекого джерела, а при 
самій церкві ще будуть кош
ти даху, вікон, дверей, піа
ноли й остаточного викін
чення. Крім цього, запляно– 
вано, щоб перед церквою 
збудувати люрдську пече
ру (Гроту), щоб ще більше 
підтримати набожність до 
Непорочної Матері, а та
кож, виконати відповідний 
вхід до церкви та розшири

ти спереду церковне под
вір'я. Крім і о т . аж просить
ся, щоб побудувати дзвіни
цю, користуючись з роботи 
того самого майстра, 
що мас на місці по
трібні машини (маши
ну до вмішування мате– 
ріялу на бетон, циркулярку 
й т.и.). Не говорю вже за 
будову народного дому бли 
зько церкви, де могли б схо
ди і ися люди на різні сходи
ни, виступи, забави, курси 
тошо. 

Це все, однак, буде зале
жати від дальшої жертвсн– 
ности наших братів у ЗСА й 
Канаді. 

Скаже,' може, хтось - а 
чому не мас залежати від 
жертвенности місцевих лю
дей? Відповідь коротка -
бо вони не венлі. Ось деякі 
приклади: у травні відправ
лялася „маївка" у тимчасо
вій церкві, але люди, що 
належать до церкви та жи
вуть у віддалі 5-8 км. від неї, 
в ідправляли . .маївку" по 
хатах. І так на такій одній 
лінії за цілий місяць зібрали 
1.765.00 крузейрів. Цетрош 
ки більше ніж два доляри. 
Запитався я того чоловіка, 
що приніс той ..скарб", що 
мас іти на будову церкви, чи 
він уже чимось допоміг у 
будові церкви? Одержав від– 

шввввшввааавввввввшввввш 
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повідь: „Маю мішок рижу, 
що дам на церкву, а попе
редньо хотів дати фасолю. 
але її багато згнило із-за 
дощів, тому досі (вже півто– 
р'а рока як почалася будова) 
я ще нічим не міг допомог
ти". Є місяці, що ніхто не 
принесе ні одного крузейра 
на будову церкви, бо не мас. 
Щобільше. на 200 місцевих 
родин, що належать до цер
ковної тутешньої громади, 
для 85 родин треба було 
дати поміч одягом, чи дещо 
грішми, бо не мали в що 
одягнутися, щоб піти до 

церкви, виїхати до міста чи 
вбрати дітей. Головна при
чина цього - це виснажена 
гориста земля, цьогорічні 
дощі, а то й злива, яка по– 
змулювала багатьом засад
жену, чи засіяну землю, а з 
того і втрата продуктів на 
полі, а крім того,позривані 
мости, попсуті дороги, низь
ка ціна рільничих продуктів, 
велика дорожнеча всього, 
що треба купити. Є випадки, 
що господар продає дуже 
потрібного коня, сухий го
товий матеріял (дерево) на 
хату чи й землю, щоб запла
тити позичку в банку, ліку
вання слабого члена роди
ни, чи завести його до шпи
талю у віддалі 50-65 км. 

Ще й тому велика подяка 
належиться тим милосерд
ним людям зі ЗСА й Кана
ди, що з довір'ям присила
ють на мої руки поміч для 
бідних, щоб купити конечні 
речі на свята, зодягнути їх у 
відповідний одяг, а вкінці за 
суму близько 3.000 долярів 
купити 9 алкейрів (коло 24 
гектарів) землі, щоб беззе
мельні численні родини мог
ли без труднощів собі щось 
посіяти чи посадити. Так 
затримується людей на міс
ці, підноситься рівень їхньо
го життя і уможливлюється 
зберегти у них віру, свій об
ряд і своє українське серпе. 

Тут мушу подати до відо
ма українській СПІЛЬНОТІ, 
що зустрічаю хибно дума
ючих людей, мовляв, нам 
не так треба церков, як шкіл 
народних домів і т.п. Таким 
людям мушу дати відповідь, 
що вони забувають, що пер
шою ціллю людини с пізна
ти Бога, його любити й 
йому служити, а так діста
тися до щасливої вічности. 
а цього,н першій мірі.вчимо 
ся у церкві. Крім цього, 
наша українська Церква все 
вчила любити свій українсь
кий народ, його мову та 
звичаї, належно виконувати 
свої станові та суспільні 
обов'язки, вміти жити не 
лише для себе, але й для 
ближніх. Тому ніколи не 
бракувало людей, що для 
Церкви жертвували. Значен 
ня Церкви добре розумі
ють і її вороги, які як на рід
них землях, так і поза ними. 
Церкви руйнуют ь, оправду
ючись різними „мудрими 
раціями". Вкінці, ми всі 
свідомі цього, що наша ук
раїнська Церква не лише 
була силою і основою сво
го народу, але й захороною 
перед винародовленням, ма– 
теріялізацісю і т.п. 

Тому в моїй окрузі будую 
не одну, а три церкви. Пер
ша на Ітапарі, про яку опи
сано вище, друга на Агва 
Мінерал, що вже с накрита, 
але бракує вікон, дверей, сте 
лі, підлоги й кінцевого ви
кінчення, а третя на Інасіо 
Мартінс, де вже є терен і 
маленькі забудування на 
ньому, але ще бракує 150 
долярів. щоб виплатити те
рен, щоб могти взятися до 
будови невеликої церкві під 
патронатом св. Ап. Петра. 

Ці рядки подаю до всіх 
українських часописів у ЗСА 
і Канаді й дуже прошу про 
дальшу співпрацю в цих 
будовах, щоб так зберїгти 
глибоко релігійний харак
тер нашого народу та забез
печити його правдиво укра
їнським і для майбутніх 
поколінь. При цій нагоді за
являю, що не змарную ні 
одного цента з ваших по
жертв, а маючи на очах 

Українці Мюнхену й околиць 
привітали нового Владику У А ПЦ 
У неділю. 3-го липня ц.р.. 

відбулася в храмі св. Мико
лам в Мюнхені Архиєрсйсь– 
ка Св. Літургія і Молебень 
на закінчення ВЛ КУ в У ВУ. 
яку очолив Владика Воло
димир (Дідович). 

Був погідний літній день і 
старинну акустичну церк
ву виповнили численні вірні 
обох віток наших Церков, в 
тому числі брати козаки та 
представники місцевих ус
танов і організацій, а також 
приїжджі українці з віддале
них міст Німеччини. 

Представником УВУ. у 
відсут Носі і рект ора. що від
кривав курс у Франції, був 
проф. 3. Соколюк. прорек
тор. 

Співслужив із Владикою 
Володимиром о. Архиирес– 
вітер Палладій Дубииький. 
настоятель місцевої парафії 
У А П Ц . що привітав Влади
ку. Дияконували о. прото
диякон Степан Куреша та о. 
диякон Степан Репа зіСвя– 
то-Софійської Духовної Се
мінарії в Бавнд Бруці. При
слуговували три питомпі– 
іподиякони Віктор Дзю– 
ба. Давил Віто й Іван Бру– 
чок та вівтарний дружинник 
Юрій Керницький. які сво
єю присутністя значно при
красили це урочисте Бого– 
служення. 

Співав Збірний парафія.и. 
ний хор під диригуванням 
паніматки Олени Дубиць– 
кої, скріплений молодими 
голосами семінаристів, а 
іподиякон Сергій Коваль
чук відчитав Апостола. 

Вщерть виповнена вірни
ми стародавня церква тво
рила у присутніх молитов
ний настрій, який відтворю
вав сучасність і скріплював 
надію на наше майбутнє. 
Многоліттям вшановано 
Блаженнішого Митрополи
та Мстислава. Архисписко– 
па Анатолія, присутньою 
Владику Володимира, а та
кож по черзі-духовенство. 
чернецтво, провід нашого 
народу та всіх присутніх. 

На загтричасному приві
тав Владику Володимира, 
семінаристів та всіх присут
ніх настоятель парафії о. Па 
лладій. який висловив ра
дість, що парафіяни, в тому 
числі представники наших і 
козачих установ й організа
цій, чисельно привітали но
вого Владику, відомого сус
пільного і церковного діяча, 
хіротонія якого відбулася 
місяць тому, 29-го травня 
ц.р., після відбутого Собо
ру УАПЦ в Лондоні. Влади 
ка Володимир, призначений 
Лондонським єпископом 
УАПЦ. є одночасно вікар
ним єпископом для особли
вих ми т рол о л и ч и х дору
чень. 

Нав'язуючи до недільно
го свята Неділі Всіх Свя
тих та до Свангслії - до 
посланія св. Апостола Пая
ла до жидів, у якому згаду
ється про минуле цього стра– 
дального народу, о. Пал
ладій згадав про терпіння і 
нашою народу, про наші 
світлі і трагічні історичні 
події, в юму й в житті Пра
вославної Церкви в Україні, 
численні пастирі і вірні якої, 
що відстоювали гідність 
нашого народу і Церкви, 
заплатили за це власним 
життям і тим удостоїлися 
гідности канонізації нашою 
Церквою. 

Настоятель привіте при
сутніх семінаристів, яких з 
рамени УВУ попрощав ми
нулого вечора проф, В. Янів 
при численній участі місце
вої студіюючої молоді й гро 
мадянства та згадав, що 
мстою цих майбутніх пас
тирів є також відвідати Гре
цію, зокрема відомий осе
редок православного чер
нецтва Афон. де були ко
лись два наші манастирі — 
св. Пантелеймона з княжих 
часів та св. Іллі, збудований 
запорожцями, та що в намі– 
ренні цього паломництва 
семінаристів буде відслуже
ний Молебень. 

У своєму слові до присут
ніх парафіян і представни
ків суспільних установ і ор
ганізацій. Владика Володи
мир подякува зокрема Бла– 
женнішому Митрополитові 

церкву - овоч ваших по
жертв, кожнийдцо в тій церк 
ві буде брати участь у Без
кровній жертві та інших Бо– 
гослуженнях. буде приму
шений пам'ятати перед Бо
гом і за жертводавців. 

Пожертви слід надсилати 
на адресу: Ре Pedro Bait/аг. 
OSBM, Caixal Postal, 2, 84. 
400, Prudentopolis, Parana. 
Brazil., 

Отецль Петро Бальцар, 
ЧСВВ. 

Мстиславові, який уже від 
довших років уділяв йому 
вказівки іі поради для ири– 
готовлення. щоб прийняти 
духовний сан. 

Владика подякував зокре 
ма й всім тим. шо привітали 
його рік тому як священика, 
та згадав, що думка стати 
священиком УАПЦ назрі
вала \ иїйч о н останніх 
роках, зокрема і під вилн– 
ном о. Пал.шлія. якому та
кож подякував та тії ургічну 
доиомоіу. 

Опісля Владика падав. 
що піл час СВОЇХ іаворіиук)– 
чих сіудііі в семінарії в Ба
внд Брупі він іапішан мода 
лих семінаристів, яких зао
хотив до цьогорічної подо
рожі до Евроіін для поглиб
лення стуїій в УВУ. і шо йо
му приємно мати їх в Мюн
хені на своєму Армнрсіі– 
ському Богослужснні. яке 
вони своєю прис\ І ніс по і 
співом иіачно прикрасили, 
та побажав їм дальших успі
хів у подорожі на Афон. й 
у завершенні їхніх теоло– 
і ічних сі удій. 

Владика сказав, що цей 
день іа.иііііиіьси для Ііьоіо 
нам'я і ним днем у його жп і 
і і (як і дім багап.ох нрн 
сутніх): гайовій Молебень 
та уділив присушім б лаю 
словенця. 

Всоборном) Молебні В!ЯП 
участі, і акож о, Архнмаид– 
ріп. проф. УВУ д-р Іван 
Грині.ох. який опісля приві– 
іав ноною Владика з й о т 
номінацією ІІ: В.ІСЛОНИН на
дію, що повий Владика пог
либить працю для скріпле
ння соборност и українських 
душ. що Є КОІН.ЧНИМ для 
дальшої іворчої праці тля 
добра Церкви і нашою на
роду \ діяснорі. Він зокре
ма наголосив, що хоч ворої 
поруйнував чисельні храми, 
однак найкращим поєдную
чим храмом, що перстрива( 
лихоліття, було власне та 
плекана соборна об'г.тную– 
ча українська духовісгь. 

Після Молсбня парафія
ни і і ост і стали до спільної 
нам'яі кової знімки з Влади
кою Володимиром. Оіия– 
ми іСсмінарисіамп.а потім 
пішли на спільний обід. 

Молитовна іусіріч і но
вим Владикою іалшнитьсм 
в нам'яті парафіян і прияте
лів Владики, якому бажін– 
мо творчих \стгі\ін\ вибра
ній НОВІЙ СЛу.ЖбІ ДЛЯ Д|^ 
ЦерКВН іі паро ту. 

Д-р Ь. К) и. 

Любов Копенська 

ДЗЕРКАЛА 
НОВЕЛІ 

Ціна S 13.00 з пересилкою 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобо 

в взує 64 стеитовою податку 
SVOBODA BOOK STORE 

ЗО Montgomery Street 
Jersey City. N J 07302 

Іван Смолій 

НЕСПОКІЙНА 
ОСІНЬ 

РОМАН 
Ціна: S13.00 з пересипною 

Мешканців стейту і ію Джерзі зобо
в'язує 64 :тейтового податку 

SVOBODA BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07302 
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Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 
Також займаємося похоро
нами на цвинтарі а Бавнд 
Бруку і перенесенням Тлін
них Останків з різних країн 

світу. 
UNION FUNERAL HOME 

1600 Stuyvesant Avenue 
(corner Stanley Terr.) 
UNION. N J . 07083 

(201) 964-4222 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

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

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

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

(212) 674-2568 


