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УОКЦ відкрив бюро 
суспільної служби 

З днем 1-го серпня Укра
їнський Освітньо-Культур– 
ний Цент р відкрив у власно
му приміщенні, при 700 Сі– 
дар ровд, бюро Українсько– 
Америкаиської Суспільної 
Служби, яке існує як легаль
на установа для добра укра
їнської громади Філядель– 
фії і околиць. 

До засіювання такої уста
нови довели дві головні 
причини, а саме, конечність 
ведення суспільної праці у 
виключно професійних рам 
ках, та можливість набуття 
урядових фондів на ту ціль, 
з якої українська громада 
до цієї пори не користала. 
Українсько-Американська 
Суспільна Служба буде пра 
пювати для старших віком 
громадян, для бідних та тих 
дітей, які находяться в різ
них проблематичних ситуа

ціях. 
При цій Установі існує 

також бюро спрямовань, 
яке тримає зв'язок їспівнра– 
цюе з такими Державними 
програмами, як: велфер. 
соціяльне забезпечення, ме– 
дікер, медікейд, та „Віста", 
як також з українськими 
добродійними н харитатив– 
ними організаціями та різ
ними установами й банка
ми. Канцелярією суспіль
ної Служби завідують Хри– 
стина Чсрник і Марія Та– 
тунчак. професійні сили, які 
працюють і мают ь досвід у 
цій ділянці. В місяці серпні 
бюро відкрите кожної сере
ди і п'ятниці ВІД год. 9-ОЇ до 
5-ої, а у вересні - п'ять 
днів на тиждень. За дальши
ми інформаціями слід звер
татися на число телефону 
663-0707. 

Вийшла книжка -
„Аннали Лемківщини", ч. З 

Ню Йорк. Н. Й. - Тут 
Фундація Дослідження Лем– 
ківщини видала 256-сторін– 
кову книжку в твердій об
гортці п.з. „Аннали Лемків– 
щини”у ч. 3. Редактором цієї 
книжки є Іван Гвозда; він 
зробив колекцію матеріялів 
до неї і її опрацював. Крім 
нього над книжкою ще пра
цювала Рада редакторів в 
складі: Стсфан Бабяк, Ми
хайло Чсрсшньовський, Ми 
кола Дупляк (співредактор) 
Іван Лико-та Мирон Ми– 
цьо. 

Зміст цих анналів розпо
діляється на сім розділів: 1. 
Статті, II. Спогади, III. 
Документи, ІУ. Бібліогра
фія. У. Листи, У І. Мецена

ти та УІІ.Зісумаризування 
головних статтей англійсь
кою мовою. 

Автори цих статтей це: І. 
Гвозда. М. Дупляк. 1. Лико, 
Юліян Тарновнч. Василь 
Хомик, о. О. Пристак, А.С., 
К.К., Богдан Струмінський 
М. Кожушко. М. Шумада, 
В. Назарук, О. Волинець, 
Степан Де.мчук, Януш Ка– 
пусьцік, Кристина Щспан– 
ська, Божсна Зєлінська. та 
М. Мицьо. 

„Аннали Лс.мківщинн", ч. 
З — в ціні 15-ти долярів 
можна отримати, звернув
шись на адресу: The Lcmko 
Research Foundation, P.O. 
Box 651, Cooper Station. 
New York, N.Y. 10276. 

Танцюристи і солістка 
виступлять на Союзівці 

Катря Оранська-Петнк. 
Co юзі в ка. Наближа

ється субота, 20-го серпня, 
дсиь,в який на оселі У НС 

відбудеться незвичайний 
вечір, що почнеться в 8:30 
год. вечора в залі „Весел
ка". Виступатимуть танцю
ристи модерного танцю, 
Нуся Мартинюк і Картер 
МекАдамс. професійні тан
цюристи, що танцюють на 

^американських сценах. 

Крім них. виступить спі
вачка Катря Оранська-Пе– 
іик. акомпаньюватиме їй 
Юрій Фурда. А потім, почи
наючи від год. 10-ої вечора, 
забава, на якій гості танцю
ватимуть під звуки оркест
ри „Водограй". 

У п'ятницю, 19-го серп
ня, та ж сама оркестра гра
тиме на забаві, що почнеть– 

Танцюрнсти 
Нуся Мартинюк 
і Картер МекАдамс. 
ся в год. 8:30 вечора. 

В неділю. 21-го серпня. -
мистецька виставка картин 
Ірени Гомотюк-Зслик. 

Появилась стаття Про 
мовне питання Канади 

МІссуля, Ма. (ОУПС -
УІ Б). - В міжнародному 
журналі „Соціолінгвівсти– 
ка", що його видає місцевий 
університет під редакцією 
проф, Дж. Дрісена, надруко
вано в числі І4/1 за 1983 рік 
статтю проф. Ярослава Руд 
иішького п.н. „Соціолінг
вістичні аспекти нової ка
надської Конституції з 1982 
року". 

Обговоривши справу кон
ституційного винзнання 
двох офіційних мов. англій
ської та французької, що 
повністю забезбечені конс
титуційною Хартією Прав і 
Вольностей Канади, автор 
обговорює недоліки її у 
відношенні до неофіційних 
мов країни й закінчує стат
тю пропозицією визнання 

..обласних мов" згідно з 
своїми рекомендаціями з 
першого тому Рапорту Ко
ролівської Комісії з 1967 
року та іі пізніших мемо
рандумів Конституційній 
комісії та урядові Канади. 

В цьому ж числі „Соціо
лінгвістики" надруковано 
теж резюме доповіді проф. 
Я.Рудницького про „Лінг– 
віцид у протиставі до гено
циду й голокосту", яку в 
його заступстві виголосив 
д-р А. Вільхер на першому 
міжнародному конгресі го
локосту в Тель Авіві в 1982 
році. 

Журнал „Соціолінгвісти
ка" можна виписувати від 
університету Монтани, Міс– 
суля. Ma. 59812. 

Р. РЄҐЕН ОБОРОНЯВ 
ПОЛІТИКУ ЗСА 

НюОрлінс. Президент 
Роналд Реї єн. виступаючи 
на конвенції ветеранів за
кордонних війн, яка розпо
чалася тут у понеділок, 15-
го серпня і триватиме до 
суботи, 20-го серпня включ
но, сильно і ефектовно обо
роняв внутрішню і зовніш
ню політику своєї Адмініст -
рації із наголошенням по
дій в Центральній Америці, 
які, на думку Президента, 
розвнвают ься в напрямі 
замирення, а не військово! 
конфронтації, як цс перед
бачали кришки і несовісні 
інформатори, які на сторін
ках преси та чере і інші засо
би масової Інформації на
магалися створити опінію 
воєнного стану в тій час і пні 
світу. 

Президент, по дорозі на 
короткі вакації до Каліфор
нії, з розмислом зупинився 
в У\ю Орлінсі. Ла., хоч ЦС 
вимагало від нього додат
кових зусиль і додаткових 
2,000 миль їзди літаком, 
щоб зустрінутись і ветера
нами; які може ще найбіль
ше розуміють і підтриму
ють теперішні иотягнення 
Уряду в Центральній Аме
риці і цілому.свігі для зупи
нення і поширення виливів 
комунізму в західнііі геміс
фері. 
- .Ми підтримуємо н Цент 
ральній Америці демокра
тію, економічні реформи і 
права людини". іаявив Р. 
Рснеи численним делегатам 
які тепло вітали свого Пре
зидента оплесками і вста
ванням з МІСЦІ.. 

З'ясовуючи теперішні за
ходи Уряду ЗСА в Цент
ральній Америці, п резидент 
Рсісн. заявив, що він особис 
то і члени його кабінету 
нічого не виключають: в 
гру входить все перего
вори з легальними урядами 

і рухами сиротину, госпо
дарські реформи, юкрема 
розподіл землі великих зем
левласників між бідними 
селянами, допо.ма ЗСА для 
росту економіки тамошніх 
країн, яка лада б країні пні -
ляди для життя місцевого 
населення, „але ми гостро 
виступатимемо проти по
ширення комунізму в гін 
Частині світу і проти геге
монії будь-якої комуніст нч– 
ної держави. Совстського 
Союзу. Куби. Нікарагуа чи 
іншої", підкреслено зая
вив Регсн. На Його думку 
Америка має гелер добре 
опрацьований ПЛЯН оборо
ни ЗСА і вільного світу і 
„ми не маємо чого вибача
тись ні перед ким та наші 
иотягнення, ЯКЩО ВОНИ ( 
подумані для оборони на
шої і наших друзів свободи і 
не за лежи ос їй". 

Крім президента Р. Регс– 
!і.t на конвенції писі пав та
кож один з ефективних де
мократичних кандидатів на 
президента, кошішній війсь
ковик і астронавт, а і спер 

.сенатор з Огайо Джан 
Ґленн. Він не атакував Пре
зидента безпосередньо, але 
тільки підкреслив важли
вість повалення урядового 
намагання обмежити бюд
жет допомоги для ветеранів 
і врятування для ветерансь
кої адміністрації майже йів 
більйона долярів. У деяких 
випадках Ґленн звучав як 
сам Реї єн, але вимагав від 
альянтів ЗСА, щоб вони 
докладали максимум зу
силь для своєї власної обо
рони і охорони перед насту
пом комунізму. 

З Цю Орлінсу Р. Регеп 
поїхав на вакації до Калі
форнії і прибуде до Вашінг– 
тону аж 5-го вересня після 
свята Дня Праці. 

СИТУАЦІЯ В ПОЛЬЩІ 
ЗНОВУ НАПРУЖЕНА 

МОНДЄЙЛ і Ґленн ведуть перед 
серед демократичних кандидатів 
- Вашінітон. Змагання 

за першість серед шістьох 
демократнчннх кандидатів 
на президента набирають 
на силі."Крім зого. вже по– 
чинає бути видно, що двох 
кандидатів колишній ні– 
цеирезидент Волтер Мон
дєйл і сенатор Джан Ґленн 

висуваються на передове 
місце і фактично між ними 
тепер ведеться бій за пер– 
шенство. 

Сенатори Ґері Гарт з Ко
лорадо. Ернест Голлінгс з 
Південної Каролайни і 
Алаи Крснстон з Каліфор
нії, як також колишній гу
бернатор Фльорнди Рубін 
Ескю, напевно так скоро не 
зрезигнують зі своїх амбі
цій і стоятимуть у змаганні 
принаймні перших іри мі
сяці у передвиборчій кампа
нії, але після передвиборівв 
Ню Гемпшир і Айові хто 
знає скільки їх залишиться 
ще в „ряді", тнмбільшс, що 
передвиборча кампанія ви
магає не тільки багато зу
силь зі сторони самого кан
дидата, але величезних фі
нансових засобів і доброго 
помічного апарату. - ка
жуть політичні спостеріга
чі, які почали тепер уважні
ше слідкуват и за розвитком 
подій в Демократичній і 
Республіканській партіях. 

Клей Ф. Ричардс з агент
ства ЮПІ пише, що вже 
сьогодні можна помітити, 
що розумніші філантропи, 
тобто потенційні жертво
давці на передвиборчу кам
панію, почали скеровувати 
свої фонди на адресу Мон– 
дейла і Ґлснна. Г. Голлінгс і 
Р. Ескю фактично навіт ь ще 
добре не розвинули кампа
ній, а поінформовані кола 

говорять, що вони придив
ляються до розвитку подій і 
може вже в перших днях 
справжньої' кампанії зре tin 
нують і ночнут ь під і рнмува 
ти одного з потенційних 
кан,дидаїів на президента. 
Жадний із згаданих не пере
ступив в крайовому опиті 
п'ять відсот ків. а це не воро
жить нічого доброго. Сси. 
А. Крснстон концентрує 
свою кампанію виключно 
на СОЦІАЛЬНИХ питаннях і 
замороженій нуклеарної 
зброї, але і він не перейшов 
10 відсотків в опитах. Оче
видно, пише згаданий 
коресіюндені, рішення 
Американської федерації 
прані. Конгресу індустріяль 
них робітників, найбільшої 
американської профспілки, 
підтримувати у виборах В. 
Мондейла, було серйозним 
ударом по таборі Кренсто– 
на. 

Інші політичні аналітики 
кажуть, що президент АФЛ. 

КІО Лейн Киркленд ніко
ли не бувби згодився на 
пересунення реченця під
тримки кандидата на прези–. 
дента. якщо б він не знав, 
що Мондєйл отримає при
наймні дві треті голосів 
делегатів на конвенції Де
мократичної партії. Деякі 
демократи думають однак, 
що Дж. ҐЛЄНН переможе у 
виборах президента Ронал– 
да Рсгена, якщо він рішить
ся кандндувати. Мондєйл 
натомість мас іа собою 
демократичну машину і 
більше грошей на передви
борчу кампанію, шо є луже 
важливим фактором в аме
риканському способі пере
ведення виборів. 

Варшава. Польща. У 
зв'язку з новими заряджен
нями уряду і реї уляміном 
праці для індустріальних 
робітників, опублікованих 
в урядовій пресі, і дальши
ми утисками прихильників 
забороненої, але все ще ак– 
ііншої у підпіллі робітни
чої профспілки „Солідар
ність", загальна ситуація в 
Польській Народній Респуб 
ліці інову погіршилася. 

Лідер цієї забороненої 
профспілки Лгх Валенса 
заявив 15-госерпня ц.р., що 
польське робітництво є го– 
і овс розиочат и спершу спо
вільнення прані, а потім, 
якщо зайде для цього нот ре 
ба. довший ст райк бе і рі ля
ду на ге, чи уряд прем'єра 
Войщ ха Яру зельскої о буде 
згідний з гнм чи ні. Валенса 
дав урядові один інждень 
часу до надуми і запропо
нував, щоб представники 
уряду відновили перегово
ри з представництвом „Со
лідарності!. Речники уряду пі 
еля того заявили, що вони 
поважно застановлятиму– 
іься над пропозицією роз
мов з представниками ро
бітництва, але ніколи не 
погодяться на відновлення 
розмов з „Солідарністю", 
яка в їхньому понятті не 
існує. ,,Я думаю, що ми 
говоритимемо з робітника
ми Гданьеку, заявив ві– 
ценремЧ р Мечислаа Раков– 
скі, але не з Валенсою чи 
його підпільними спільника 
ми". 

Раковскі опублікував 
свою відповідь в газеті 
„Трибуна Люду", яка явля
ється офіційним органом 
комуністичної партії, під
креслюючи, що Л. Валенса 
не мас нічого нового до 
сказання', не має нових ідей. 

не ..виріс на кранового 
літера і в цьому полягає 
його трагедія. „Трибуна 
Люду" при тому відновила 
атаки на ..деякі церковні 
інституції", які, на її думку 
все ще дають підтримку 
підпільній „Солідарності". 

Вміжчасі у Ченсюхові на 
Ясній Горі відбувся масо
вий відпуст вірних і закор
донні кореспонденти, які 
були присутні на ньому. 
мали паї оду переконатись, 
що польський нарід все ще 
підтримує імагання ,,Солі
дарності!". Численні коло
ни несли не тільки великі 
написи j гаслами „Солідар– 
иосін", але також портрети 
Валенсії і інших підпільних 
діячів забороненої проф
спілки. Деякі вірні голосно 
домагалися від уряду від
новлення переговорів з Л. 
Валенсою і привернення 
усіх прав ;іля „Солідарнос
ті!". Більшість учасників у 
Ченстохові становили цим 
разом молоді люди. При
сутні не іількн згадали по
кійного примаса Польської 
Рнмо-Ка і олицької Церкви 
Стефана Вишпньского, але 
також усіх інх. які за свої 
переконання ще й досі пере
буваю іь у в'язницях. „Бути 
вільним не є жадними приві 
леями уряду для народу, 

заявив єпископ Збігнєв 
Крашевскі. головний целеб– 
рані у Ченстохові, але 
нашим законним, даним 
нам Богом, правом польсь
кою народу". 

Офіційна преса і засоби 
масової інформації підкови 
то зігнорували черговий 
відпуст кіль канадця і ьох 
тисяч поляків до Ченсюхо– 
ви. але за це він знайшов 
широкий відгомін у ВІЛЬНО
МУ світі. 

ч\ух В АМЕРИЦІ 

Визнають недотягнений 
Джерзі Ситі. Н.Дж. 

Офіційні особи залізниці 
ПАТ признали, шо допус
тилися ..повної нероісулли– 
вости" в подіях. ЩО привели 
тут на етапнії Джорнал 
Сквер до обвалення 50-то
нної частини бетонної стелі 
у понеділок. К-го серпня, 
вбивши двох, а поранивши 
вісьмох людей. Сталося не 
нещастя саме в часі, коли 
робітники почали перевірю– 

, в конструкції 
ваги стелю, яка Осіла ше я 
квітні ц.р. 

Станція Джорнал Сквер 
має бути відкрита десь іа 
тиждень, хоча слідство про 
причини обвалення всьоиі 
восьмирічної стелі про.тои– 
жуватиметься ше кілька мі
сяців. В ній катастрофі, мк 
відомо, з 'івох убитих ОДІІН– 
Зб-річний українець Йо
сип Гадсвнч. водій йот яі лі 
лінії ПАТ. 

У ПОПІ ДІЛОК. 15-ГО серпня дев'ять демократичних 
сенаторів відлетіли до Совстського Союзу, де вони 
планують зустрінутись з багатьма совєтськими офіційни
ми речниками, а також з генеральним секретарем ЦК 
КПСС і головою Президії Верховні Ради СССР Юрієм 
Анлроповим. Групу сенаторів очолює сенатор Клейборн 
Пелл з Ровд Айленду. член сенатської Комісії закордон
них зв'язків. На протязі 16-ох днів перебування в СССР 
американські нарляментаристи плянують передискутува– 
ти із совєтськими речниками справи редукції озброєння і 
підписання новою договору про редукцію міжконтинен
тальної нуклеарної зброї, пошанування прав людини і 
пожвавлення торговельних зв'язків між СССР і ЗСА. В 
подорожі, крім вже згаданих, беруть участь ще такі 
сенатори: Дон Рігл з Мншигену, Дсл Бампере з Аркансо, 
Пол Ссрбсйнс з Мсрнлснду, Патрик Лігі з Вермонту. 
Расссл Лонг з Луїзіани. Говарл Меценбаум з Огайо, Джім 
Сассер з Теннессі і Дснніс ДсКонсіні з Арізони. 

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ все ше настоює на 
побаченні із совєтським 16-річннм юнаком Андрсєм 
Бсрежковим, сином першою секретарял совєтської 
амбасади у Вашінгтоні. який написав листа до президента 
Роиалда Рсгена, та до преси, що він хоче залишитися в 
ЗСА. Речник Департамент у Алей Ромбсрі заявив, що цеє. 
мовляв, „наше право, ставити таку вимогу і речники 
Департаменту консультувались у цій справі з правниками. 
Ми продовжуємо розмови у цій справі. - заявив Ромберг, 

і відбули довшу розмову з радником совстського 
посольства Олегом Соколовим". Очевидно, совєтська 
сторона відмовляє права американцям вмішуватись у 
внутрішні справи амбасади кажучи, що лист А. Бережко– 
ва був „фальшивкою" Американського Центрального 
Розвідчого Управління. 

КРАЙОВА СЛУЖБА здоров'я і статистичне бюро 
повідомили, що американські громадяни рідше тепер 
відвідують лікарів, а причиною занедбання здоров'я 
напевно є матеріяльна сторінка, зокрема погіршення 
економічного стану, безробіття і інфляція. В 1975 році 
пересічно громадяни ЗСА відвідували лікарів п'ять або 
більше разів в році; тепер це число відвідин зменшилось до 
трьох-чотирьох разів. До категорії осіб, які найбільше 
занедбують свог здоров'я належать особи середнього і 
старшого віку. Перші з причини недбальства, другі з браку 
грошей. Найкраше забезпечені медично малі діти і матері 
в тяжі, бо для них існує багато безплатних медичних 
центрів. 

ТРОПІЧНИЙ ГУРАҐАН „А лісія", перший того роду 
сторм в ньому році, сформувався в Мексиканському заливі 
і прямує до побережжя Тсксасу. Сила вітру згаданого 
гурагану покищо т ільки 45 миль на го;щну. але мст сороло– 
ги не виключають, що вітер прибиратиме на силі, як сторм 
наближатиметься до берегів затоки. 

НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА КРИТИКУ в Палаті Репрезентан
тів, президент Роналд Рсген продовжує підтримувати 
діяльність Сі-Ай-Ей. сильно розвинену під час його 
каденції на становищі Президента ЗСА. Як відомо, у 1970-
их роках деякі ліберальні політики намагалися дискреди
тувати ì підірвати престиж цієї важливоїі служби, але з 
Приходом до влади Р. Рсгена ця діяльність була знову 
поновлена. Тепер Сі-Ай-Ей за відомом і апробатою 
Уряду, підтримує в Гондурасі 10,000 аніикомуніеіичннх 
нове і ані tin. мстою яких є усунути від влади прокомуніст ич 
них і промосковських сандіністів і створити в Нікарагуа 
демокраінчний уряд. Директор Сі-АйДй Вілліям Кейсі 
заявив, що операціями в Центральній Америці керують 
спепіяльні ВІДДІЛИ з відділу міжнародних справ, які 
належать до найкраще вишколених службовців у світі. 

ФРАНЦІЯ ПОДЕНЕРВОВАНА 
НАТИКСОМ ЗСА У СПРАВІ ЧАДУ 
Париж. Франція. Прези
дент Франції Франсуа Міі– 
теран в подснервованнізая
вив кореспондентам, що 
американське приївдуван
ня про обов'язки Франції у 
Чаді, колишній французь
кій колонії яку тепер ..роз
тираю it," внутрішні міжу– 
сибоці, що їх зручно вико– 
рнстову( лівійський дикта
тор полковник Муаммар 
Каддафі. іісщо перебільше
ні і надокучливі. При і ому 
Міперан пригадав, що 
Франція не конче ,мусить 
погоджуватися з Урядом 
З'єднаних Сіейіів Амери
ки, якиіі від років веде тиху 
війну і Лівією, а Франція. 
навпаки, веде дружні торго
вельні зв'язки і втримуй 
дипломат ичні зносини. 

На запитання коресион– 
.тентів, чому Франція весж 
такії вислала свої військові 
частини до Чаду, МІттсран 
вияснив, щозбльшеніія вій
ськовою контингенту не 
означаг ше конечно поши
рення війни в іій країні, а 
радше і реба цс розуміт и як 
іиск Парижу на Каддафі. 
якої о французький уряд 
хоче спонукати до перего
ворів і до мирної розв'язки 
ча іського питання. З тісю 
МСТОЮ ДО І рІПОЛІ. СТОЛИЦІ 
Лівії, виїхала вже раніше 
сііеціяльиа урядова місія з 
ініс 11.ох французьких дип
ломатів, які хоч не мають 
ше покищо великих успіхів 
у переговорах, а Каддафі 
продовжує висилати вояків 
і іброю до Чаду, все таки 
його речники зусірічают ься 
з французами з метою знай
ти переломовнй иунк у пе
реговорах і закінчити шо 
тяжку і коштовну війну, яка 
коштує також ЗСА грубі 
мільйони долярів. 

В окремому інтерв'ю, оиу 
бліковаиому у французькій 
пресі. Міперан говорить, 
що ситуація в Чаді була б 
куди легшою до розв'язки, 
якщо б американці не були 
вик лика їй початкових КОМ– 
плікацій виявом мілітарної 
сили, головно літаконосня 
„Айзснгавер" біля затоки 
Сідра. яку Каддафі вважаї 
територіяльними водами 
Лівії. Також поспішне одно
стороннє визнання єдиного 

І 
Гіесен Габре 

авюриіеіу в Чаді, без глиб
шої політичної аналізи за
гальної ситуації, скомпліку– 
вадн цілу справу. Тепер, 
очевидно. каже у згада
ному інтерв'ю президент 
Міперан, прнЙдетьсяспра
ву розв'язувати довгими 
переговорами з ірьомасто
ронами, або в крайньому 
випадку зброєю. Такої роз
в'язки Франція хоче омину
ти за в̂ яку ціну, але вона 
рішена в конечній потребі 
оборонити державну неза
лежність Чалу проти зов
нішньої Інтервенції, як буде 
цього потрібно. 

Згідно з інформаціями 
пресових агентсв і корес
пондентів, до Чаду система 
нічно напливають все нові 
й– нові французькі військові 
частини і тяжка зброя, яка, 
як говориться в інформації 
французької газети ,.Лє 
Монд". не с призначена для 
усунення від влади в Лівії 
полковника М. Каддафі, а 
для оборони інтересівФран 
ції в ньому районі світу. 

Вміжчасі президент Чаду 
Гіесен Габре заявив, що, 
беручи до уваги рухи зако
лотників та лівійського вій
ська, можна сподіватись 
їхнього наступу на столицю 
Чаду. Нджамену, хоч такий 
наступ привів би до зудару з 
французькими військами, 
які встановили оборонну 
лінію на північ від Нджаме
ни. 

У СВІТІ 
IX ПАН-АМЕРИКАНСЬКІ спортові ігрища почались в 
понеділок. 15-го серпня, у Каракасі. Венссусля, після 
церемоніяльного відкриття в неділю. Ігрища, в яких бере 
участь біля 5,000 атлетів і атлеток з країн Північної, 
Південної і Центральної Америки, не почалися без 
клопотів, бо селище для спортовнів зовсім нс викінчене: в 
деяких кіматах нема електрики, гарячої води, а то й вікон. 
Багато спортовців, в тому самі венесуельці, повинаймали 
собі кімнати в готелях Каракасу, побоюючись занедужань 
з уваги на погані гігієнічні умовний. У футбольному 
турнірі олімійська збірна ЗСА програла 0:3 до слабенької 
Гватемалі . Американські спорт овці, як правнло,здобува– 
ють більшість медалів в Пан-Амернканських ігрищах, 
натрапляючи тільки в деяких видах спорту на конкуренцію 
кубинців чи канадців. 

ПОЛІЦІЯ В ТУЛЮЗІ, ФРАНЦІЯ, заарештувала двох 
анархістів, які пробували запал йти катедру в місті Ст. 
Етісн. Цих двох осібняків поліція також допитує в справі 
знищення статуї в Люрді минулої п'ятниці та спроби 
запалити бюра католицької газети в Тулюзі минулої 
неділі. Всі ці інциденти стались під час перебування Папи 
Івана Павла II в Люрді,і поліція підозріває, що їх 
спричинникамн є члени антирелігійних анархістичних 
труп. 

УРЯДОВІ ЧИННИКИ Ливану дійшли до згоди з членами 
міліції друзів щодо відкриття летовиша в Бейруті після 
чисельних сутичок, Як відомо, летовише в Бейруті було 
закрите на протязі шістьох днів з уваги на постійне 
обстрілювання його друзами, які розташувались в рогах 
на південний схід від Бейруту. Під кінець минулого тижня 
під час обстрілу були поранені два американські вояки, 
які стаціонують там. як частина військового контингенту 
морської піхоти ЗСА для втримання спокою. 

ЛІВІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ загони і партизани Чаду 
стримали просування через Чад в наслідок того, що 
французькі війська встановили нові стратегічні пункти на 
північ відсіолиці. Західні дипломати висловили думку, що 
припинення наступу лівійців спричинене також тим. що 
Моуммар Каддафі.' правдоподібно, вирішив тимчасово 
стриматися від наступу в південному напрямку, щоб 
уникнути прямого зудару з французькими військами. 

ГЕН. АЛЬФРЕДО СТРА( СНЕР. який керував Парагва
єм, починаючи з 1954 року, у вівторок, 16-го серпня ц.р., 
був заприсяжений вже на сьому каденцію як президент цієї 
країни. 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР Комуністичної партії і 
голова Президії Верховної Ради СССР Юрій Андропов 
зібрав старших рангою партійних діячів на нараду для 
обговорення невідраднот о стану совєтської економіки. Ю, 
Андропов заявив, шо дотеперішні „півміри" недопустимі, 
бо вони виявилися недостатніми. „Ми мусимо надолужи
ти тс. що ми вт ратили, сказав він. -– а це вимагає зміни в 
плянувані, господарюванні і в економічному механізмі". 
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Бунт у родині 
совєтського дипломата 

т Усі великі газети в Америці принесли цікаву 
світлину: як-то два аґенти ФБІ стоять перед 
головними дверима совєтської амбасади у 

.-Вашінґтоні і пильно стежать за кожним, хто туди 
входить І виходить. Водночас сказано у підписі, 

-що загалом ФБІ призначило 8 агентів, які пиль
нували б усі входи і виходи з будинку амбасади 
СССР та перевірювали всі авта, які від'їздять 
звідтіль. 

Ідеться про те, щоби з будинку совєтської 
амбасади не вивезли 16-річного Андрея Береж
кова, сина першого секретаря амбасади Вален
тина Бережкова, який в половині минулого тиж
ня" виїхав з дому своїх батьків у п ідміськ ій 

. .місцевості Бетесда у стейті Мериленд, і ніби 
вернувся туди щойно на другий день. Вміжчасі 
батьки повідомили Державний департамент, що 
хлопець „зник", не знаючи, що молодий Береж
ков вислав до президента Реґена листа, в якому 
написав, що „ненавидить" Совєтський Союз , 

г, любить Америку і просить дозволити йому тут 
залишитися. Згідно з міжнародним правом, що 
не вільно насильно вивозити нікого з країни, в 

' я к і й дана країна прагне жити, американські 
'власті зажадали, щоби перед виїздом Андрея 
Бережкова зустрівся з ним представник уряду 
іміграції і натуралізації. Москва відкинула цю 
вимогу і в заступництві амбасадора Анатоля 

. Добриніна, який є поза Америкою на відпустці, 
радник амбасади СССР Олег Соколов особисто 
передав Державному департаментові відмовне 
становище свого уряду. Водночас він запевнив, 
що молодий Бережков перебуває ще на терито
рії ЗСА, всупереч твердженню радіостанції Ей– 
Бі-Сі, що в минулу п'ятницю перевезли хлопця 
літаком лінії ТВА до Парижу. З батьками хлопця 
не можна було скомунікуватися - їх дім у 
Бетесді теж під обсервацією ФБІ. 

Це ніби мала подія, проте надзвичайно 
цікава й важлива в різних аспектах. Показується, 
що діти навіть високих совєтських достойни
ків, виховані в атмосфері большевицької дійс– 
ности, як тільки пізнають відносини у будь-
котрій країні вільного світу, вміють порівнювати 
їх з відносинами у совєтському „раю" і завиду
ють мешканцям вільних країн. Бо логічно треба 
здогадуватися, що молодий Бережков не єди
ний, який волів би жити в Америці, ані ж вертати
ся на „родіну" з комуністичним режимом. Від
важний крок молодого Бережкова — це був 
напевно важкий удар для його родини. Скінчи
лася кар'єра його батька, бо - як тільки появи
лася ревеляція про листа сина першого секре– 

.. .таря амбасади до президента Реґена, то напевно 
аґенти КҐБ взяли під свою „опіку" і батька-матір. 
І якщо б навіть вдалося тим аґентам вивезти з 
Америки до СССР цілу родину Бережкових, то 
доля не тільки молодого Бережкова, але й його 
батьків незавидна, бо в Совєтському Союзі 
панує система „кругової поруки" — відпові– 
дальности цілої родини за дії одного її члена. 

Можна і без особливої фантазії уявити, яка 
це була родинна нарада, - які відбувалися 
родинні сцени в домі Бережкових після ревеля– 

„-цфвашінґтонських засобів масової інформації. 
Можна теж собі уявити, яка лють настала у 
володарів Кремля, що ось стався такий „казус" в 
родині високого власного дипломата, який став 
міжнародною сенсацією. Для всього комуніс
тичного світу - це міжнародний скандал. Своїм 
коротким листом до президента Реґена молодий 
16-літній Андрей Бережков насправді проголо
сив усьому світові акт обвинувачення проти всієї 

^ системи в його рідній батьківщині, такої поганої і 
осоружної, що він публічно натаврував її і рішив 
виректися і тієї батьківщини і власних батьків, 
дби залишитися у країні з праведним законом 
Вашінґтона. 

Покищо клопіт настав для молодого Андрея 
Бережкова. для його батьків і для дипломатії 
обох країн - ЗСА і СССР. Якщо совєтські власті 
казали правду, що лист Андрея Бережкова був 
„фальшивкою" і „провокацією імперіялістів", то 
вони повинні би радо погодитися на кочфрон– 
іацію молодого Андрея з представниками 
американської влади і преси. Московське ,,нєт" 
у даному випадку найкраще доказує, що 16-
річний син совєтського дипломата - це не 
легкодушний авантюрист, який втік з дому 
батьків, щоб 24 години „погуляти", а молода 
людина, яка добре заздалегідь обдумала і 
передумала плян - шукати азилю в Америці. 
Без уваги на те. як ця справа закінчиться, це буде 
ще один епізод в історії американсько-совєтсь– 
ких взаємин, який ці взаємини загострить, а не 
полегшає, і ще один доказ для всього світу, що 
життя у совєтській імперії диктує тугу вирватися 
йа волю. Не задармо у СССР кружляла 
анекдотаГ що Ґромико сказав був Бреж
нєву: „Треба нам буде відкрити кордони для 
виїзду, хто куди захоче, навіть із риском, що всі 
виїдуть, а залишимося тільки ми два". „Ні , -
відповів Брежнєв. - залишишся тільки ти один. 
бо я теж втечу..." 

Із Сирії повідомляють, 
що розбиття Палестинсь
кої Визвольної Організа
ції (ПВО) на проарафатську 
і антиарафатську секції не 
лиш престижево і матері– 
яльно послабило цю силь
ну терористичну організа
цію, але й створило нову 
ситуацію, для палестинців 
та осідку їхньої політично-
мілітарної діяльности в Си
рії. 

І тоді, коли ізраїльські та 
палестинські військові час
тини заберуться із Ливану 
— ця нова ситуація ще біль
ше послабить сили ПВО. 

Справа теперішнього осід
ку ПВО — не нова, бож 
Ясир Арафат та його най
ближчі співробітники вже 
від довшого часу думали 
про Південну Америку як 
евентуальний осідок їхньої 
иарамілітарної організації, 
не дивлячися на це, що Пів
денна Америка віддалена 
від материка ПВО, Палес– 
ни, на тисячі кілометрів. 

Недавно американський 

С. С. 

ПВО ПЛЯНУЄ СВІЙ ОСІДОК 
У ПІВДЕННІЙ АМЕРИЦІ 

консервативний дослідчий 
центр у Вашінґтоні фун
дація „Герітедж" видала 
довшу розвідку про впливи 
і діяльність ПВО в Півден
ній Америці. Автором цієї 
поважної розвідки є Айлін 
Сколлі. 

Ця розвідка вказує на це, 
що ПВО вже від 1966 року 
мало важливий вплив на 
південноамериканські кра
їни, зокрема їх ні антисеміт
ські потягнення. Із точки 

"зору ПВО — це зовсім ло
гічно, що ця організація 
вибрала Південну Америку 
за евентуальну базу своїх 
мілітарно-політичних опе
рацій, бо коли в Південній 
Америці можна нарахувати 
понад 15 мільйонів осіб си– 
рійсько-ливанського поход 
ження, то жидів у цій країні 
є тільки 600,000 до 700,000. 

У розвідці читаємо, що 
сандіністи в Нікарагуа розіг
нали жидівське населення і 
трьох провідників сандініс– 
тів, включно з міністром 
внутрішніх справ Томасом 
Борге, перейшли терорис
тичну школу ПВО. 

Головою комуністичної 
партії в Ель Сальвадорі є 
Шафік Гандаль, син палес

тинських емігрантів, який 
втримує тісні організаційні 
зв'язки з Палестинською 
Визвольною Організацію. 
Отже, немає сумніву^ що 
грунт тут для осідку ПВО 
був би дуже підхожий. 

У Бразилії ПВО працює 
спільно з Арабською Лі
гою, що дуже часто інспірує 
і фінансує антисемітські 
виступи в країні. 

У розвідці згадується, що 
ПВО і лівійці вишколювали 

терористів в Чіле, Аргенти
ні, Уругваю, Болівії, Перу, 
Еквадорі, і Колюмбії. Вони 

'також мають активний ан– 
тиамерикамський осередок 
в Панамі. 

Недавно президент Реген 
іменував 20-членну Комі
сію для справ Центральної 
Америки під головуванням 
д-ра Г. Кіссінджера. В цій 
Комісії є теж проф. Карльос 
Діяз-Алєяндро, уродже
нець Куби, якому закиду– 
ють прокастрівські симпа
тії. Проте, будучи серед 20-
ти членів Комісії, згаданий 
кубинець нічого не зможе 
вдіяти; але залишається не
заперечний факт, що палес– 
тинці мають багато симла– 
тнків у різних прошарках 
американського суспільст
ва. 

Покищо ця справа ще не 
вирішена; щойно майбут
ність покаже чи Арафат 
захоче перенести головний 
осідок своїх операцій до 
будь-якої із країн Південної 
Америки. 

Українська мова посеред
ня серед інших слов'янсь
ких мов, як своїми характе
ристичними прикметами 
так же й географічним по
ложенням. Не зважаючи на 
схожості з тією чи іншою 
слов'янською мовою, як от 
морфологічно зближена во
на до російської, слово
творчі закони подібні до 
мови польської, знову ж 
звучнею підходить вона до 
південно-слов'янських мов. 
В основному ж українська 
мова мас свою індивідуаль
ну систему, чим і відрізня
ється вона від інших слов'ян
ських мов. її звукова систе
ма мас 54 фонеми, 42 при
голосні та 12 голосних. 

Згідно з твердженням 
проф. Я. Рудницького, до 
найважливіших прикмет ук
раїнської мови, що відріз
няють її від інших слов ям
ських мов, зараховуємо: І) 
Звук „і"; 2) праслов'янські 
голосівкн „є" та „і" не м'як
шать попередніх приголо– 
сівок; 3) в українській мові 
злилися в одне поаслов'ян– 
ські звуки „і" та „ьі" в один 
звук „н"; 4) в основному 
уживається в нас звук „г" 
замість праслов'янського 
,,ґ"; 5) старе праслов'ян
ське „л" перейшло в „у" 
(вовк); 6) для української 
мови характерні група „ри" 
,,ли" (гриміти, кривавий); 7) 
звуки ,,і" та „у" можуть 
переходити в „й", „у”(Іван– 
Йвана, учиться (він) - учить
ся (вона). 8) українській 
мові, між іншим, характер– 
нслиі„подвоєиня приголо– 
сівок (весілля), будучий час 
із слівцем -му (робитиму), 
закінчення .,мо" (несемо) та 
інше. 

Треба теж згадати, що 
процес уніфікації українсь
кої літературної мови про
ходить у дуже нЛідрадних 
умовинах. Перш усього 
вплинула на тс відірваність 
Західньої України зі Закар
паттям та Буковиною від 
Східньої України. Немало 
лиха приніс і етимологіч
ний правопис, який.не зва
жаючи на офіційне запро
вадження фонетичного пра
вопису в 1893 році,вжнвався 
аж до 1939 року, а в Югос
лавії та в Північній Америці 
ще вживається й досі, серед 
,,русинів". Чи не найкра– 

Ю. А. Луців 

СУЧАСНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ В УКРАЇНІ 

щим, а вже найбільш ужи
ваним серед української інте
лігенції на еміграції вважа
ється правопис Голоскеви– 
ча або Харківський право
пис, як його дехто зве. В 
Україні вживається право
пис із року I960. 

Менше декади тривав 
процес українізації під совє– 
тами, а після цього почала
ся чимраз гостріша, чимраз 
суворіша русифікація. Прав 
да, були деякі періоди від
лиги, але в основному ру
сифікація не уступала, а в 
наші дні набрала вона заст– 
рашаючих розмірів у всіх 
ділянках життя в Україні. 

Порівняння періоду 
українізації із 

„сталінською добою" 

Після цілковитого підко
рення України та ліквіда
ції партизанських відділів 
українського резнетансу по
чало унормовуватй\;я^кігіУ 
тя совєтської влади в Вкра
їні. Нова влада поклала 
зашморг на все політичне 
життя, але була змушена 
дати деякі пільги в секторі 
культурно-освітньому. По
чався період українізації, в 
якому впроваджено україн
ську мову, як обов'язуючу в 
усіх секторах життя країни. 
Цс сталося після оголошен
ня відповідного декрету в 
дні 1-го серпня 1923 року. 
Через місяць після цього 
декрету видано новий — 
про заходи в справі украї
нізації шкільно-виховних і 
культурно-освітніх уста
нов. У цьому декреті мініс– 
тер освіти Гр. Гринько 
подав докладний плян укра
їнізації школи. Безперечно 
українізацію проводжено 
приспішеним темпом, але в 
основному вона мала пок
ривати різні недоліки совєт
ської влади і, — як пише 
проф. С. Чорній: „Україні
зація - це був звичайний 
тактичний маневр Москви 
для заспокоєння українсь

кої стихії на Україні, для 
спричинення зміновіхівства 
серед української емігра
ції та для провокації україн
ців у Галичині, на Буковині 
й на Закарпатті. „Україні
зація" мала здобути їх сим
патію і цим унеможливити 
поєднання всіх українських 
сил в один могутній фронт 
проти московської окупації 
на Україні". Перш усього 
проведено українізацію пре
си та видавництв, щоб за
повнити прогалину і кинути 
в маси пропагандивниЙ ма– 
теріял. Річ ясна цим поко
ристувалися видавництва і 
в тому часі разом із маку– 
лятурою видано чимало цін
них і корисних книг. Після 
проведення українізації 
шкільництва і наукових ус
танов — українізовано те
атри та опери, а навіть Церк
ву. Правда відносно остан
ньої були спротиви. Ще до 
українізації писав А. Маш– 
кін:"...поруч існуючих в Ро
сії 'церков' є й властива 
тільки Україні - автоке
фальна. Церква ця прагне 
самостійності! Української 
Церкви від московського 
патріярха. виборів свяще– 
нослужників, як духівницт
вом так і мирянами і щоб 
служба правилася українсь
кою мовою. Вона притягну
ла до своєї боротьби широ
кі верстви селянства, особ
ливо на Полтавщині і на 
Правобережжі. У цей рух 
вона втягнула і частину учи
тельства, що з свого боку 
відбивається на школі. 

Інакше малася справа піс
ля 1933 року. Московський 
центр вислав в Україну 
свого жандарма П. Пости– 
шева, що не тільки приспі– 
шував колективізацію, мор
дуючи український нарід 
штучним голодом,але й 
припинив українізацію -
русифікуючи трохи лс всі 
ділянки життя на Вкраїні. 
Він терором винищив куль
турний і научний актив всієї 
України. 

Відносно ж самої мови,, 
то большевицька мовна по
літика того часу, - це 
продовження мовної полі
тики царату і совстська вла
да, особливо комуністична 
партія працювала (і дальше 
працює - Ю Л) надзлитям 
української і російської -
мов. Ось. що про це писав 
один із наших дослідників: 
„В галузі наукового мово
знавства провадилося гли
боке шкідництво, запровад
жувалися видумані слова, 
аби вигнати з української 
мови слова запозичені з 
російської мови". Тобто 
партія поставила завдання 
відкидати такі чисто-укра
їнські слова, які були від
мінні від російських. Це 
тільки один взірець, але про 
це буде мова дальше. 

Мовна справа в Україні 
від емер ги Сталіна 

Це, ніяка таємниця, що 
після смерти Сталіна мов
ний русифікаційний натиск 
в Україні ослаб. Відомий 
навіть факт, що русифікато
ра Західньої України — Л. 
Мельникова звільнено з 
посту секретаря ЦК КПУ. 
Цс був короткотривалий 
період влади Л. Берії і тоді 
автори могли ще писати: 
„Великоросійські шовіністи 
вульгаризували й спотворю
вали політику партії в 
національному питанні, по
гірдливо ставилися до 
національних питоменнос– 
тей і історичного минулого 
народів СРСР". Очевидно 
такий став тривав дуже ко
ротко. Зрештою і тут була 
злегка завуальована руси
фікаційна політика, бо хо
ча й не говорилося ясно про 
русифікацію, але пропаго
вано російську мову й куль
туру як таку, яка збагачує 
єдиний зміст культур наро
дів СССР та інтернаціона
лізує їхні різноманітні фор
ми. Ба, більше сказано сло
вами, що : „народи СРСР 
досягли вже: ... деякої мов
ної едностн, оскільки росій
ська мова стала другою 
рідною мовою неросійсь
ких народів СРСР". 

(Продовження буде) 

Не рушницею, не гарматнім вогнем... 

Франція почула україн
ську пісню 1946 року. Тоді 
дві з половиною тисячі ко
заків билися по боці фран
цузів з еспанцями. 

У XVI віці пісня „Дунаю, 
Дунаю, чого смуте те
чеш?" знайшла дорогу до 
Венеції, потім до Моравії. 

Бетговен слухав україн
ську пісню у Відні і вико
ристав українські мелодії у 
своїх творах. 

Моцарт використав піс
ню „Засвистали козачень
ки". Козацька пісня „Гей, не 
дивуйтесь, добрії люди" 
знайшла відгомін у пісні 
російських революціонерів 
„Здравствуй, свободи воль– 
ное слово . 

Дав художню інтерпрета
цію пісням „Віють вітри" та 
„Ой, не ходи, Грицю" Ф. 
Ліст. 

До української пісні звер
талися Бах, Шопен, Мо– 
мюні ко. Д вожак. 

Пісню „Журавель" зна
ходимо в останній частині 
21-ої симфонії Чайковсь– 
кого. 

Дня 22-го грудня 1922 
року мехіканська газета 
„Ель Гаральд" писала: трид
цять дві тисячі ентузіястів 
бурею оплесків вітала на 
„Пляца де торос" виступи 
українського національно
го, хору з диригентом Олек
сандром Конищем. Преса 
нарікала на „пані геогра
фію" (9-го жовтня 1919 ро
ку) — конкретно паризька 
газета ..Лє новеліст": „...Ти 
казала нам, що Вкраїна це 
пасовисько, отари, а не ска
зала, що там є народ з та
кою душею, з такою піс
нею". 

Берлінська газета „Фор– 
зіхе Цайтунг" з 29-го травня 
1920 року писала: „Пісня 
живе так довго, як довго 
живе його (народу) націо
нальне мистецтво.... Після 
виступу хору Кошиця один 
англійський священик від
правив молебень за спасін
ня України. 

„Наші народні пісні є 
сильнішим доказом високої 
культури... ніж мільйони 
населення" — свого часу 
казала Крушельницька. 
Совєтські українські знавці 
пісні кажуть, що пісня не 

-має кордонів. Сьогодні-ще 
можна відтворити 500 ти
сяч (!) пісень. Повне ви
дання їх мало б 200 то
мів. 

Іван Драч признається: 
„Коли я вперше почув пісні 
солістки хору Григорія 
Верьовки П. Сімаченко„Ой 
сама я, сама" та „ОЙ, горе, 
горе", то плакав". Ця пісня 
була використана у фільмі– 
дебюті „Криниця для спраг
лих". 

Пісня „їхав козак за Ду
най" була популярна в ці
лій Европі. 

Родоначальник німець
кого романтизму Й. Герцен 
писав: „Україна стане ко
лись новою Грецією". 

Перекладені на румунсь
ку мову Франкові „Каме
нярі" стали свого часу рево
люційною піснею в'язнів. 

Не рушницею, не гармат
нім вогнем завойовує світ 
українська пісня. 
(За совстськими джерела
ми) 

KM 

Молитва 
Наш Всемогучий Боже! 
Ми і) своєї волі молимось 
Тобі, Святий? на чужині 
за український нарід, 
синів і дочок його, що життям платять 
за прославу імени Твого, 
за волю Батьківщини. 

Тож благаємо і молимо Тебе, Всевишній. 
прости провини минулого. 
спрямуй, благослови наш труд, змагання, 
щоб славити ім'я Твоє 
у вільній Україні! 

Просвіти наш розум, щоб розпізнали -
добро від зла. 
дрібне від великого, 
правду від ложі. 
І, як Ти сам любов сси, 
любови братньої навчи. 
Амінь. 

Торонто, 1982 
Марія Горбань 

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

Докія Гуменна 

МІСІЯ 
(Як народжувалися „Діти чумацького шляху") 

ns^gag^!^easttub!masivt^!ibiasatmm3mibnisib!i 
III. 

І цілий день та ніч поїзд мчав нас до німецького 
кордону. Навіть не дозволили стати на полі, як це вже 
не раз робилося, щоб люди могли розкласти собі вогонь та 
зварити якої каші. До того вояка, що стеріг наш вагон, 
приставлено була дві гарні дівчини і він весь час загадував 
співати йому совєтські пісеньки: ,,Шірока страна моя 
ротная..." та „Катюша..." Аж нарешті Словаччина нас 
здихалася й викинула за свої межі. Всі ми зідхнули, — чи 
вільніше, чи може із страхом? Що ж тепер нас чекає? На яке 
мевіломе їдемо?.. Отой Штрасгоф під Віднем, що під ним 
ми трепетно дві доби стояли, поки десь щось вирішувало
ся, а потім тихо-тихо, перехрестившись від'їхали? 

До Гра try добиралися ми тому, що наші лідери Григор 
Лужницький та Володимир Калина^ колись вчилися там в 
університеті. Отже, знали терен. У Граці через це таємниче 
знання терену нас не запроторили до величезного табору 
за містом, обгородженому дротами, а звантажили у 
Кеплсршюлс. Частину цієї школи займали італійці– 
солдати, що весь час виспівували й висвистували оперові 
арії. А всі сто „членів" Літературно-Мистецького Клюбу 
осіли в „турнгалі". „заповнили іі двоповерховими ліжками 
та завалили величезними скринями, плетеними кошами, 
мішками з „крамницями"... 

Місто Грац було чистеньке і веселеньке, коли ми 
побачили його вперше. З зеленими жалюзіями, що 
моргали новим гостям свої привіти. Коли через пів року 
покидали ми це місто, то стало воно купою руїн. Недовго 
прожили ми в Граці, як почали понад нами перелітати 
армади американських бомбовиків. Щодня. Надходила 
дванадцята година - над містом розлягалися нестерпні 

гудки сирен, вило повітря. „Ахтунг! Ахтунґ! Алярм! 
кричало радіо. - Ворожі літаки зближаються!" І тоді все 
населення, а також і наші мешканці „турнгалі", стрімго
лов, як стояли із чим були, летіли в центр міста, у гору 
Шльозбергу, де були пороблені бомбосховища. В таборі 
ставало тихо-тихо, незвично. 

Я почала приглядатися до тих скринь і кошів, що 
стояли найближче від мого осідку, - чи не можна б їх 
використати за стола? Це ж скільки таких тихих годин? 
Щодня від дванадцятої до четвертої. Літаки не щодня ж 
бомбардують Грац. Вони, правда, щодня перелітають, а 
як залишиться в них запас бомб, то скидають з раз на 
тиждень і на Грац. Як будуть уже бомбити, то збіжу в 
підвал, — казала я собі. А може мене вб'є узавтра, то треба 
сьогодні щось зробити. Іншого часу я, „письменниця з-під 
совєтського забору", як назвав оце один тут „доктор", — 
не маю. 

Я чомусь ніяк не піддавалася загальній паніці. Цей 
батіг — нема як відкладати, бо може завтрашнього дня 
зовсім не буде, — мав якісь магічні властивості. Якби я 
знала, що попереду є в мене ще багато часу, може „Діти 
Чумацького шляху" й не були б написані. 

Як тільки тривога, як усі зі залі вибігли, як тільки 
ставало тихо, я розкладала на одній скрині (Ельяшевсь– 
ких) свої зошити і зовсім нормально працювала. Два рази 
у такий мій улюблений для праці час мене могло поранити 
чи вбити, - але ці два рази я не була в таборі. Перший раз 
тривога й сирени захопили мене в місті і я, разом із усім 
вуличним натовпом, спустилася в якесь глибоке підземел
ля посеред міського парку. Коли алярм скінчився, шахта 
вивернула нас нагору, я й пішла додому. Приходжу, - а 
школа розбомблена. Не дуже, тільки одна стіна „турнгалі" 
розкололась, утворивши широку щілину із просвітом 
надвір. Уже в цім місті жити не можна. А коли б я не 
ходила по місті і коли б поліція не заганяла всіх у сховище, 
то напевно сиділа б біля „стола". Тоді може й не треба 
було б нічого більшого, як струсу повітря, щоб людина 
віддала Богу духа. Другим разом було ще прикметніше... 

Тим часом перевезли наш табір у іншу школу, ім. 
Моцарта, знов у „турнгалю". Там я опинилася біля дверей. 

Кращого місця для мене не знайшлося, а крім того, я ж 
заважала. Прийшов час передруковувати працю, це вже 
третя редакція, ніби. Я позичала друкарську машинку у 
Лідії Бурачинської і безугавно цокали свої словеса. А всі 
навколо гнівалися, бо яка тут у дідька може бути 
література, коли щодня смерть заглядає увічі? Сотні моїх 
співмешканців зовсім не подобався такий мій спосіб 
життя. Не тікає, як усі люди, вгору, а як порядна людина 
хоче відпочити від тих шльосберґів увечері, то хтось 
безперестань цокотить на машинці. Кому воно потрібне 
тепер, це її писання? Забудьте! Ми всі колись були 
директорами, а тепер забудьте! 

Словом, натягнені відносини ще більше попсувалися. 
Одначе я користалася хоч тими годинами, що вони 
пересиджували у Шльосбергу. Це нічого, що над Грацом 
перелітають літаки. Як уже десь вибухало, я сходила в 
підвал. 

VSk. 

Одного ранку вибралися ми в гори по яблука. Яблука 
тоді були моя основна їжа. Навколо Ґрацу буяли яблучні 
сади. Не раз брала і я наплечника, вдосвіта вирушала з 
міста, а ввечері приходила з повним наплечником. Так і 
тепер зібралися ми: я, Лідія Бурачинська і її мама, вдосвіта 
виїхали. Недалеко від'їхав наш поїзд від станції Грац, як 
несподівано надлетів літак і розбомбив. Бомба поцілила 
паротяг, поїзд став, публіка почала вириватися з вагонів 
через вікна, дертися одні на одних, розбігатися по ярах. 
Але бомби вже більше не падали, літачок уже був далеко, 
публіка почала вертатися до Грацу. Ну, а ми? - Та ось 
подають нового паротяга, їдемо, як уже наставилися. 

Ми й поїхали. Де треба, висіли з поїзду, пішли 
чудовими сосновими лісами, казковими селами, з нама
льованими як на картинці садами, обвішаними рожевими 
яблуками, пили мост, несли повні наплечники яблук, 
милувалися, як над головами пролітають тисячі літаків і 
грайливо виблискують проти сонця на блакитному небі, а 
до ніг спадають ніжні срібні стрічечки, такі ніжні, як на 
різдвяній ялинці. Де це воно так гуркотить? Що це вони 
бомблять? 

(Продовження буде) 

\ 
V 
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Виклади і програми, 
в яких беруть участь наші стипендисти 
Теологічні курси на УВУ 

Минулого літа заходами 
Професорської Ради УВУ 
рішено покликати при уні
верситеті два теологічні 
інститути: український пра
вославний і український ка
толицький. 

При кінці 1982 року при 
УВУ в Мюнхені було зорга
нізовано Український Пра
вославний Теологічний Ін
ститут (У ПТІ), що вже цьо
го літа починає свою діяль
ність, спонзоруючи курси 
для студентів теології. 

У неділю, І9-го червня, з 
Ню Йорку, під проводом о. 
Ігумена Андрія Партикеви– 
ча, ректора української пра
вославної Семінарії Св. Со
фії з Бавнд Бруку, виїхали 
до.Европи на студії в УВУ 
студенти теології - о. дия–' 
кой Степан Репа і семіна– 

6исти: Іван Бручок, Давид 
іто, Юрій Гільтайчук, Вік

тор Дзьоба, Сергій Коваль
чук, Карло Собенко і Гри
горій Телепневський. ` 

Крім студій у Мюнхені ці 
семінаристи відбудуть екс
курсії до українських інсти
туцій у Мюнхені і відвіда
ють Австрію, Італію та 
Грецію. У Греції вони по
знайомляться з православ
ними релігійними установа
ми і славним манастирем на 
горі Афон. Семінаристи по
вернулися до ЗСА 26-го 
липня. 

Педагогічні курси на УВУ 
УВУ кожного року влаш

товує окремі педагогічні 
курси для вчителів україн
ських шкіл і виховииків 
молодечих організацій із 
урахуванням педагогіки, 
дидактики й історії шкіль
ництва та методики викла
дання українознавчих пред
метів. 

Виклади відбуватимуть
ся під час літнього семестру 
УВУ від 25-го липня до 19-
го серпня 1983 року. Па 
педагогічні курси з Амери
ки зголосилося шестеро 
студентів. 

Оплату за навчання, за 
харчування й мешкання для 
обох груп студентів - семі
наристів і учасників учи
тельських курсів, покриває 
зі своїх фондів Фундація 
УВУ. Розуміючи вагу збе
реження національної суб
станції і ролю. яку можуть 
виконати в майбутньому 
національно свідомі молоді 
українські священики й учи
телі шкіл українознавства 
серед української діяспори, 
- Фундація УВУ буде до
кладати всіх зусиль, щоб 
фінансово забезпечити нав
чання в УВУ для україн
ських семінаристів усіх ві
ровизнань, а також для всіх 
учасників педагогічних кур
сів. 

Ми глибоко віримо, що 
молоді вчителі і майбутні 
священики, виховані в укра
їнському національному 
дусі при допомозі студій 
УВУ - цієї всеукраїнської 
Альма Матер, стануть за
порукою світлого майбут
нього нашої діяспори і бу
дуть нашим найкращим на
ціональним капіталовкла– 
дом. 

Внсокошкільні курси 
українознавства 

Внсокошкільні курси ук
раїнознавства (ВКУ) відбу
ваються в УВУ вже протя
гом 30-ти років. Вони при
значені для студентів і сту
денток (європейських і по
заєвропейських високих 
шкіл), які бажають пошири
ти й поглибити свої знання 
про Україну. В останніх 
роках у курсах брали 
участь студенти з Австралії. 
Австрії, Англії, Бельгії. 
Бразилії, ЗСА, Голляндії. 
Італії, Канади, Німеччини. 
Франції. Швейцарії та Юго
славії. 

Літні курси 1983 року від
будуться під час семестру 
від 25-го липня до 12-го 
серпня. 

На ВКУ заходом Фунда

ції УВУ поїде кілька студен
тів. Фундація УВУ покри
ває'оплату за навчання сту
дентам Левові Мартинюко– 
ві, Любі Мартишок і Вірі 
Мороз. 

Літній семестр 

Заходом Фундації УВУ 
на Літній семестр т історії. 
української мови, літерату
ри і мистецтва виїдуть нас
тупні студенти: мгр'Оксана 
Павник. Павлина Данчук і 
Леся Кульчинька. 

„Стежками батьків 
по Європі" 

Це вже третя т черні ус
пішна поїздка з навчальною 
метою, яка с частиною сту
дій на УВУ. Зорганізована 
поїздка при співпраці сту
дентських централь ЗСА і 
Канади. СУСТА і СУСК. 
Програма триватиме від 
15-го липня до 22-го серпня. 
Програмою керують проф. 
Петро Гой і асистентка мгр 
Соня Шерег. Студснти-учас
ники можуть одержати три 
кредити за один із двох 
курсів: „Слов'янська куль
тура і цивілізація" або ..Іс
торія Східньої Европи" В 
цій навчальній поїздці бере 
участь 24 особи. Фундація 
УВУ дає стипендії на опла
ту за курси. Всі інші кошти 
поїздки ..Стежками батьків 
по Европі" і прожитку пок
ривають самі учасники. 

Перший тиждень: огля
дини культурних пам'яток 
Всрсалю і Парижу. У Фран
ції с мозаїка - „Битва коза
ків під Берестечком", то 
МІСТИТЬСЯ в старовинній 
французькій церкві; могила 
Головного Отамана Симо– 
на Петлюри; дім і бібліоте
ка НГШ вСарселі. Запляно– 
вана теж зустріч із місцеви
ми українськими студента
ми та інші. В поворотній 
дорозі до Німеччини до 
Мюнхену в 45 річницю 
смерти, зложенії я вінків на 
могилі св. п. полковника 
Евгена Коновальця в Ро– 
тердамі, Голландія. 

Інші два тижні студенти 
поїдуть у Венецію. Рим. 
Помпеї, Соренто. Моше 
Карльо. Люрд. Женеву і 
Вілларс. Всюди відвідають 
культурні надбання старої 
Европи. Учасники поїздки 
слухатимуть лекції і викла
ди професорів з Европи й 
Америки, про зв'язки укра
їнського світу і просліди та 
стежки наших славних пред
ків у тих країнах і місцевос
тях. В Римі плянується ав– 
дієнція і зложення поклону 
вдячностн Патріархові Йо– 
сифові. В Женеві і Вілла рс 
екскурсанти братимуть у– 
часть 1-го серпня у святі 
швейцарської самостійнос– 
ти і в народному гулянні на 
вулицях мальовничої аль
пійської оселі, яка напрочуд 
в цей день замаєна українсь
кими синьо-жовтими пра
порами. - бо це і г кольори 
цього міста! 

У Вілларс, крім перебу
вання у прекрасній швей
царській атмосфері, огля
дання синьо-жовтих прапо
рів і гуцульських трембіт, 
студенти будуть гостями в 
гостинній родині подружжя 
Гаврилишиних, у їхній в ук
раїнському стиді влаштова
ній просторій віллі „Коли– 
ба". Ця гостина є велика 
приємність. 

Завершенням поїздки з 
навчальною мстою „Стеж
ками батьків по Рвропі" 
перед поворотом до Мюн
хену будуть лекції господа
ря цієї української ,,Коли– 
би", неначе оселі в рідних 
Карпатах, д-ра Богдана 
Гаврилишииа, визначного 
економіста, автора-аналі– 
тика, директора однієї з 
найбільш поважаних у світі 
інституцій - Centre d'etu-
des industriclles in Conches 
(CEI) в Женеві. 

Три роки тому, з нагоди 
появи праці д-ра Гаврили
шииа "Road Maps to the 
Future " газета "Tribune de 
Geneve" присвятила йому 
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Студенти української православної семінарії са. Софії я Мюнхені 
з деякими професорами УВУ. , 

цілу сторінку, підреслюю– 
чн вклад ученого в світову 
скарбницю знання. Корес
пондентка Anne Cendre пи
сала: „Ідеї розвитку інсти
туту (СЕІ) прийшли голов
но від пана Богдана Гаври
лишииа. який останніх І2 
років є його директором. 
Факт, шо Женева була в 
спромозі затримати в себе 
людину такого калібру, 
який почувається свобідно 
тут і якого крила не були 
зв'язані, є потішаючою оз
накою для репутації нашо
го міста ". 

Учасники „Стежок" про
слухають лекції проф. Б. 
Гаврилишина про політич
ні шанси українців і майбут
ність нашого народу. Ці 
лекції побудовані на основі 
глибокої аналізи світових 
економічних систем і сучас
ної світової економічної 
ситуації. 

В часі перебування в 
Мюнхені, крім курсів, за– 
плянована одноденна по
їздка в незвичайної краси 
гори Альпи й оглядини 
історичних замків. На кінці 
тижня -г поїздки в місце
вості Баварії, де по війні у 
таборах біженців жили 
батьки і діди цих студентів: 
Міттенвальд, Берхтесгаден. 
Зальцбург, Цюріх, Відень. 
Учасники покладуть вінки 
нашим ніс до сьогодні не 
визнаним жертвам у конц
таборі в Дахав та на могилі 
провідника ОУ Нр С. Бенде
ри на цвинтарі Вальдфрід– 
гоф. 

В кожній із восьми відві
даних країн Европи буде 
подана коротка історія на
ших зв'язків з даною краї
ною І поселень, далі відві
дини українських інститу
цій і провідних людей, а 
зокрема ровесників студен
тів, бо від цих зустрічзв 
нашої молоді поміж собою, 
їх спільних домовлень, зро
зуміння і праці - буде 
залежати, куди повернуть у 
близькому майбутньому 
наші національні дороги– 
стежки. 

12-13 серпня всі студенти 
візьмуть участь в поїздці до 
Відня, Австрія,з нагоди 300-
ліття баталії під Віднем, у 
якій українець Юрій Куль– 
чицький в 1683 році став 
героєм цієї вирішальної для 
Европи битви. Поїздка до 
Відня відбудеться під про
водом проф. Юрія Куль– 
чицького з Клівленду. 

В днях від 14-го до 2І-го 
серпня біля Мюнхену буде 
відбуватися Пластова Між
крайова Зустріч, в якій візь– 

Проф. Петро Гой 

муть участь також і наші 
курсанти. 

Учасники різних програм 
можуть відвідувати також 
інші виклади літнього се
местру УВУ з різних діля
нок українознавства. 

Управа Фундації УВУ 
шнро вдячна українській 
патріотичній громаді, на
шим меценатам, добродіям 
і членам Фундації, які свої
ми щедрими пожертвами 
чи фундованням стипендій 
дали можливість українсь
кій молоді майбутнім 
учителям, виховникам. про
відним діячам нашої спіль
ноти, поглибити знання з 
україністики. При допомозі 
українського громадянства 
через глибинне знання і піз
нання минулого й сучасно
го українського народу, 
зродиться в молодих адеп
тів науки любов до батьків
щини, а разом з тим - ба
жання стати в ряди її обо
ронців, творців і сподвиж
ників її культури, та піти 
батьківськими слідами. 

Ми, в Фундації УВУ, 
вдячні українській громаді 
за тс, шо вона зрозуміла 
всеукраїнську місію, яку 
виконує Український Віль
ний Університет для україн
ської діяспори. Вклад і по
жертви українців на посе
леннях на стипендії через 
Фундацію УВУ не тільки 
продовжать наші спільні 
бажання і змагання, але 
сторицею цей живий капіта– 
ловклад буде повернений 
українській спільноті в ді– 
яспорі. 

Поїздку з навчальною 
мстою „Стежками батьків 
по Европі". як і поїздки на 
інші програми чи студії в 
УВУ, оформило й підгото
вило безкорисно подорож
нє бюро Ковбаснюк під за
рядом пані Віри ШумеЙко, 
за що їй належиться щира 
подяка від усіх учасників 
поїздки. 

ЛІТНІ КУРСИ й 
ПРОГРАМИ В УВУ 

НюЙорк, Н.Й.(П. п . -
Цього літа, як і в минулих 

роках, заходом Фундації 
УВУ в Америці, зокрема 
при щедрій допомозі укра
їнської спільноти, понад 40 
студентів тільки з Північ
ної Америки візьме участь 
у різних навчальних прог
рамах літнього семестру в 
УВУ в Мюнхені. 

Студенти: більшість цих 
студентів вперше у своєму 
молодому житті (пересіч
ний вік 21 рік) буде мати 
можливість провести літо із 
своїми ровесниками й дру
зями з різних країн україн
ського поселення в Европі, 
в Українському Вільному 
Університеті - центрі ук
раїнської незалежної науки. 

Професори: коло 40-ка 

професорів-викладачів із 
багатьох галузей знання й 
культури, в літньому семес
трі УВУ цього року будуть 
вести 88 різних курсів і семі
нарів. Виклади охоплюють 
важливі ділянки україністи
ки й українського буття, як 
історія, мова, культура, 
мистецтво, суспільні науки, 
економія, право, педагогі
ка, наука про українську 
еміграцію, про українців на 
поселеннях тощо. 

Велике число професорів 
УВУ викладає в університе
тах Америки. Канади та 
європейських країн, а свій 
щорічний приїзд до УВУ 
(на власні кошти) вважає 
своєрідним національним 
обов'язком супроти молод
шої генерації 

ДОПОМОГА СТУДЕНТСЬКИМ 
ЦЕНТРАЛЯМ 

Минулого року Фундація 
УВУ дала дотацію по 250 
долярів студентським цент– 
тралям СУСТА і СУСК 
Згодом відбуто спільні на
ради, на яких основно обго
ворено пляни і труднощі 
зорганізованого студент
ського життя в ЗСА і Кана
ді, а також плян ближчої 
співпраці з Фундацією УВУ. 

Найбільш пекучою проб
лемою, з якою зустрічають
ся на початку академічного 
року проводи студентських 
централь, є справа фінансів. 
Брак мінімального сталого 
приходу є однією з голов
них перешкод розпочати 
за плановану працю чи вза
галі її рушити з місця. 

На спільних нарадах роз
глянуто, різні МОЖЛИВОСТІ й 
вирішено змагати'до міні: 
мального постійного 'бю
джету, як єдиної запоруки 
безперебійного твррчрго 
існування і дії студентських 
централь.. 

Представники СУСК-у 
вважають, що вони вже при 
5.000 долярів сталого бю
джету зможуть не тільки 

вести активну працю, але і н 
розвивати. Крім того, маю
чи мінімальний капітал, 
можна буде скорше опра
цювати різні проекти чи 
прохання, щоб дістати до
даткові федеральні та про
вінційні фонди. 

Більш складніше з фінан
сами виглядає справа в ЗСА 
для СУСТА, яка є цілкови
то здана на власні сили і на 
евентуальну допомогу зор
ганізованої української гро
мади. Ф 

Управа Фундації УВУ на' 
своєму засіданні вирішила 
ррийти з постійною фінансо
вою допомогою українсь
ким студентським центра
лям в ЗСА і Канаді. Рівнож 

' рішено порадами і прикла
дом допомогти їм у скоро
му часі стати на власні ноги, 
запевнюючи постійний мі
німальний бюджет. 

Ми віримо, що україн
ська спільнота, а особливо 
наші громадські надбудови 
і фінансові установи, допо
можуть українському сту
дентству в їхній важливій 
діяльності. 
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Ч.В. Організатор Придбав у Сума за– Рюому у 
червні беїпечешія 1983 р. 

55 А. ЦЬдин. 

Округа БАЛТИМОР 

І.... 1 55.000 

Округа БОСТОН 

238 Анна Ремік 2 S2.000 

Округа БАФФАЛО 

127 Марія Гаравус 2 52.000 

Округа ЧИКАГО 

35 Б. Вовчик , І 
125 Гльорія Пашсн... І 
139 П. Питель /... І 
221 М, КарачсвськнЙ 2 
379 В. Ссмків І 
423 Я. Бсрсстянськ-нй І 

Разом S12.000 

Округа КЛІВЛЕНД 

112 Марія Фсдак І 
Марія Капраль 1 

233 Ю. Сілсцький І 
240 С. Воляник І 

SI.0O0 
500 

2.000 
50.000 

Разом иинмм. 4 S53.500 

Округа ДІТРОЙТ 

94 Р. Татарський 
174 А. Слюсарчук 
183 Д. Кошильовський 

SI.000 
5.000 
1.000 

Разом ....... 5 S7.000 

Округа ДЖЕРЗІ СИТІ 

25 Квітка Стсцюк. 
70 М. Шерсмета І 

170 В. Білик.... І 
171 Стела Раси І 
287 Данута Ясінська 1 

SI.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

Округа МОНТРЕАЛЬ (Канада) 

448 М. Перейма І 52.000 
471 Богданна Явірницька І 3.000 
473 Віра Баніт І 1.000 
474 Дарія Манило І 1.000 

Разом S7,0fW 

Разом 13 S67.000-

Разом 5 56.000 

Округа НЮ ЙОРК 

16 Лариса Лілітка 
293 Марія Чучман л 
450 Евстахія Мілянцч 

52,000 
1,000 
1.Q0Q 

Разом... 54,000 

Разом 5 540,000 

6 4 ! . Бурній 
ЇЙ Г. Климонко 

Округа ПАССЕЙК 

52,000 
1.000 

Разом 53.000 

Округа ФІЛАДЕЛЬФІЯ 

83 С. Гавриш 
116 С. Шилькевич 
163 Т. Дуда 
216 Б. Одежннський 

І. Одежннський 
231 В. Пастушок : 
237 М. Крика !.... 
239 В. Винницький ..:. 
245 М.Мартинснко 
269 Христина Фуга-Ґербеги 
347 Дарія Цапар „... 
352 Я. Щербак 
362 Ф. Петрик..,.:. 
375 П. Тарнавськнй 

І. Одежинсьюій 
383 Й .Хома 

1 
1 
1 
1 
б 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
І 
3 
2 

S1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
8.000 

27.000 
2,000 
6.000 
2.000 
1.000 
4.500 

15.000 
2.000 
1.000 
4,000 
4.000 

4АДД 

Разом 39 579.500 4АДД 

Округа ПІТТСБУРГ 

56 П. Когут 6 
96 Н. Драпала 2 

120 Анна Рефт 2 
” 5 

2111Т втШИЧікШ . - . – 1 
` і 

ЗЗа^^Нвв^в^ввв^^НВВШК.^'– 

56.000 
4.000 
2.000 
8.500 
3.000 
1.000 
3.000 

18 S27.0OO 

і ь 

I I 

52.000 
1.000 
1.000 
2.000 
1.000 
5.000 

1 
2 
5 
6 
7 
7 

345 М. Каркоць.. 

„. 5 S5.000 

Округа МІННЕАПОЛІС 

3 530.000 
2 10.000 

-„ 5 540.000 

3 
8 

Округа НЮАРК 

27 Н. Олесницлкий 1 530.000 6 
37 Ольга Осередчук І 5.000 4 

І7Й В. Осадчук 2 2.000 2 
214 О. Твардовський 5 22.000 9 
234 1. Іваник І 2,000 4 
322 А. Кейбіда І 2,000 З 
371 Ю. Баранюк 2 4,000 7 

Округа НЮ ГЕЙВЕН 

59 Т. Сливінськнй І 52.000 9 
277 О. Гладун 2 . 2.000 З 
350 Т. Фінів І 1.000 І 
387 Ірсна Олійник І 1.000 2 

Округа НІЯГАРА (Канада) 

451 Є. Омельченко І 510,000 
458 Д. Пищ 4 30.000 

Округа ПЕРТ АМБОЙ 

349 М. Захарко 2 510.000 10 

14 

12 
47 
10 
З 
4 
7 

10 
7 
4 

15 
б 

б 
7 
5 

14 
1 
І 
З 

Округа РОЧЕСТЕР 

316 В. Гавриляк 6 56.000 зо 
Округа ШАМОКІН 

7 Гслсн Словік І 
333 Марція Бобсрська 

51.000 
1.000 

Округа СИРАКЮЗИ-ЮТИКА 

Округа ТОРОНТО (Канада) 

407 В. Шаран 2 56.000 
432 Б. Зорич 4 4.000 

з 

21 
9 

Разом 6 510,000 

Округа ТРОЙ 

ІЗ П. Шевчук. 
88 М. Васьків. 

В. Квас 

52.000 
1.000 
3,000 

Разом „. 56,000 

Округа ВІЛКС БЕРИ 

236 М. Скерпон І 51.000 

Округа ВІННІПЕГ (Захід Канади) 

498 А. Карпінський І 51.000 

Округа ВУНСАКЕТ 

206 Д. Сарахман SI.000 

НЕОБ'ЄДНАНІ ВІДДІЛИ 

368 А. Маринюк. 55.000 

ЗДОБУТКИОКРУГУ ЧЕРВНІ 1983Р. 

її 
| | 
O S 

U 
Зі 
u:oo 

її u 
РАЗОМ У 1983Р. 

< 

Округи Пенсильвеніі 

Філядельфія 
Піттсбург.... 
Шамокин .... 
Алентавн .... 
С крен тон .... 
Вілкс Бери... 

40 
18 
20 
ІЗ 
6 
9 

39 
18 
2 

181 
61 
59 

6 
4 
9 

5394.500 
139.500 
167.000 

11.000 
5.000 

12.000 

21 
І 
7 

Разом 106 60 320 5729.000 29 

Округа Мериленду 

Балтімор І ІЗ 550,500 -

Округи Ню Йорку 

НюЙорк 
Сиракюзи-Ютика 
Рочсстер 
Трой 
Боффало 

33 
14 
10 
7 
8 

64 
17 

46 
26 
19 

5127 
36.000 
64.500 
38.000 
33.000 

`jb^b 

Разом 72 19 172 5299.000 

Округи Ню Джерзі 

1. Нюарк 
2. Джерзі Ситі 
3. ПертАмбой 
4. Пассейк 

20 
II 
12 
5 

13 48 
5 46 
2 34 
2 10 

5118,000 
144,000 
118.500 
65.500 

Разом 48 22 138 5511.000 16 

Округи 1 ллнной. Мишиген і Огайо 

Чікаго. Ілл 
Детройт, Миш.,. 
Клівленд, Огайо . 
Янгставн, Огайо 

33 
20 
21 
9 

81 
55 

27 
9 

5153,500 
149,500 
122.00 
19.000 

Разом 83 16 172 5444,000 

Округи Нової Англії 

1. НюГейвен, Кони. 
2. Бостон, Mace 
3. Вунсакет, Р.АЙ .. 

27 
10 
9 

541,500 
14,500 
23.000 

Разом 30 46 579,000 

Округи Західнії Стейтів Америки 

1. Центральна ,. 6 
2. Міннеалоліс, Мінн. 6 
3- Ст. ЛуІз. Mo 5 

2 
18 

53,000 
66,000 

Разом, 17 20 569,000 

Необ'єднані Відділи 
в Америці 22 І S29.000 

Округи Канади 

Торонто, Онт. .. 
М онтреаль, Квеб. 
Ніягара, Онт 
Захід Канади .... 

23 
8 
9 

18 

41 
26 
34 
2 

5108,500 
57.000 

112.000 
4.000 

Разом „.. 

Загальна сума .. 

58 

445 

16 

148 

103 

998 

5281.500 

52.492.000 

9 

67 

НАЙКРАЩІ ОРГАНІЗАТОРИ УНСОЮЗУ, ЯКІ ПО КІНЕЦЬ 
ЧЕРВНЯ 1983 Р. ПРИЄДНАЛИ Ю АБО БІЛЬШЕ ЧЛЕНІВ 

II. Ч. Організатор 
Число 
Bi,ui.n 

Здобув 
членів 

В. Пастушок 
В. Гавриляк 
В. Шаран 
А. Джула 
Я. Бнлень 
П.Тарнавськнй 
П. Шевчук 
І. Петрунцьо 
Р. Татарський 
Марія Гаравус 
Й. Чабан 
Маргаретя Гентош 
Квітка Стецюк 
М. Крика 
Стека Федиу 
Дарія Цапар 
М. Захарко .., 

231 
316 
407 
161 
17 

375 
ІЗ 
78 
94 

127 
242 
305 

25 
237 
292 
347 
349 

47 
ЗО 
15 
14 
12 
12 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
10 
10 
10 
10 
10 

НАЙКРАЩІ ВІДДІЛИ УНСОЮЗУ, ЯКІ ПО КІНЕЦЬ 
ЧЕРВНЯ 1983 Р. ПРИЄДНАЛИ Ю АБО БІЛЬШЕ ЧЛЕНІВ 

П.Ч. 
Число 
ВІ.І.іІ.І) Міс не ВІСТЬ 

Здобув 
членів 

І. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
I I . 
12. 
ІЗ. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

231 
316 
407 

25 
353 
375 

83 
161 
183 

17 
216 

ІЗ 
7Н 
94 

127 
242 
305 
237 
292 
347 
349 

Кемден. Н.Дж. 
Рочсстер. Н.й. 

' Торонто. Онт. 
Джерзі Ситі. Н.Дж. 
Ню Бронсвик, Н. Дж. 
Філядельфія, Па. 
Філядельфія, Па. 
Ембридж. Па. 
Детройт, Мич. 
Чікаго. Ілл. 
Філядельфія, Па. 
Вотервліт. Н. Й. 
Майнерсвилл, Па. 
Гамтрамк. Мич. 
Боффало. Н. Й. 
Фраквілл. Па. 
Магони Ситі, Па. 
Честер, Па. 
Детройт. Мич. 
М ілл вілл. Н.Дж. 
Менвілл. Н.Дж. 

47 
30 
21 
16 
IS 
15 
14 
14 
ІЗ 
12 
12 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
10 
10 
10 
10 

СТЕПАН ГАВРИШ 
головний організатор 

Група учасників студентської конференції в Мюнхені 
в січні цього року. 

Нові меценати Фундації УВУ 
Св. п. Марія з Лсвицьких 

Малащук, визначна суспіль
но-громадська діячка, учи
телька і внховниця, народи
лася в 1914 році в Україні. 
Вона - засновниця ндирек– 
торка Рідних шкіл в місті 
Торонто. За вклад і працю 
над вихованням української 
м о л о д і , з о к р е м а в рядах 
СУМ у Канаді. її нагоро
джено „ІІІ-ім ступенем ви– 
ховниці СУМ", а за діяль
ність у системі Об'єднання 
жінок ЛВУ - ГУ ОЖ Т-во 
„Просвіта" в Буенос-Айресі 
нагородило св. п. М. Мала
щук званням Почесного 
члена. Св. п. Марія Мала
щук, була активною в Об'єд
нанні українських педагогів 
Канади, в Суспільній служ
бі і в А Д У К , і членом голов
них управ цих організацій 
та директором Архіву-Му– 
зею визвольної боротьби 
ім. Степана Бандсри при 
ОУВФ у Торонто. 

Пам'ять й о г о покійної 
дружини Марії д-р Роман 
Малащук, визначний гро
мадський і політичний діяч, 
зложив досьогодні на нев'я
нучий вінок для Покійної на 
виховні і наукові цілі Фун
дації УВУ 6,360 доларів. 

Ф у н д а ц і я У В У в А м е 
риці повідомляє українсь
ку спільноту про нових ме
ценатів української науки і 
про с т в о р е н н я в їх імені 
П о с т і й н и х С т и п е н д і й н и х 
Ф о н д і в ( П С Ф ) . Нові м е 
ценати - це довголітні сус– 
п і л ь н о - г р о м а д с ь к і діячі і 
виховники української діт
вори і молоді на еміграції та 
згодом на поселеннях. 

Пластун сеніор керівниц
тва Яків Шегрин, пластовий 
і громадський діяч, наро
дився в Західній Україні в 
Жидачівському повіті. Се
р е д н ю о с в і т у з а к і н ч и в в 
українській гімназії в Інс– 
бруку, Австрія. Перебуваю
чи в переселенчому таборі в 
місті Ляндек, він зоргаюзу– 
вай у 1945 році курінь стар
ших пластунів ім. Гетьмана 
Богдана Х м е л ь н и ц ь к о г о , 
члени якого згодом дістали 
назву Хмельниченки. П'ять 
років був він курінним цьо
го куреня. В 1950 році еміг
рував Я. Шегрин д о ЗСА і 
поселився в місті Бостоні, 
д е з о р г а н і з у в а в п л а с т о в у 
с т а н и ц ю , яку о ч о л ю в а в 
у п р о д о в ж 16 років . Н а й 
більше часу присвятив плас
товому новацтву і, між ін
шим, 19 разів був комендан
том новацьких таборів на 
різних пластових оселях — 
у Б р і д ж в о т е р , С о н я ш н і й 
Поляні, Бобрівці та Вовчій 
Тропі в Іст Четгем, Н.Й. 
Яків Шегрин також актив
ний на керівних постах ін
ших громадських установ 
міста Бостону. 

Фундація УВУ на пере
додні четвертої річниці пе
редчасного відходу св. п. 
Марії Малащук у засвіти, з 
метою утривалити пам'ять 
про неї для майбутніх поко
лінь — створила Постій
ний Стипендійннй Фонд 
(ПСФ) ім. Марії Малащук. 
Стипендією кожного року з 
ПСФ її іменн для потребу
ючих студентів, провідних 
членів молодечих організа
цій чи учителів шкіл украї
нознавства - гідно вшанує
мо цю заслужену і приклад
ну громадську діячку і педа– 
г о г а - в и х о в н и к а , л ю д и н у , 
яка все своє життя, труд і 
вміння віддала на службу 
Батьківщині, на службу ук
раїнській громаді. 

Із відсотків цих заснова
них постійних стипендій
них фондів, згідно з бажан
ням фундаторів, буде приз
начатися щорічно по одній 
стипендії талановитим ук
раїнським студентам у дІ– 
яспорі на студії україністи
ки в Українському Вільно
му Університеті. 

Пластун сеніор Я. Шегрин 
пожертвував на Фундацію 
УВУ 10,000 долярів. Цей 
дар українця-патріота І ви– 
ховннка молоді на наукові і 
виховні цілі через Фунда
цію УВУ в першу чергу 
призначений на вишкіл про
відного активу й учителів 
для української молоді , для 
якої сам меценат Я. Шегрин 
присвятив десятки років 
своєї корисної праці, гідної 
подиву і пошани. Щоб утри
валити його труд і вклад у 
виховання української плас
тової молоді і відзначити 
цей княжий дар для підгото– 
ви і вишколу молодої зміни, 
Ф у н д а ц і я У В У с т в о р и л а 
П о с т і й н и й С т и п е н д і й н н й 
Фонд (ПСФ) ім. пластуна 
сен. кер. Якова Шегрина. 

Вступайте в члени УНС 

ГОЛОВНИЙ УРЯД УНС 
головний 

ЕКЗЕКУТИВНИЙ КОМІТЕТ 

Головний предсідник 

JOHN О. FLIS 
ЗО Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07302 

Заст. головного предсідникв 

MYRON В. KUROPAS 
107 llehamwood Drive 
DeKalb. 111.60115 

Гол. директор для Канади 

Senator PAUL YUZYK 
1839 Cam borne Cresc. 
Ottawa. Ontario 
Canada K1H 786 

Заст. головного предсіднико 

GLORIA PASCHEN 
235 N. Aldine Avenue 
Park Ridge. III. 60068 

Головний секретар 

WALTER Y. SOCHAN 
30 Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07302 

Головний касир 

ULANA M. DIACHUK 
30 Montgomery Street 
Jersey City, N.J. 07302 

Головний організатор 

STEFAN HAWRYS2 
30 Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07302 

ГОЛОВНА 
КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ: 
NESTOR OLESNYCKY 
17 Qarthwaite Ter. 
Maplewood. N.J. 07040 

ANATOLE DOROSHENKO 
1664 Taurus 
Cedarburg, Wise. 53012 

JOHN HEWRYK 
327 McAdam Avenue 
Winnipeg. Manitoba 
Canada R2W 0B3 

BOHDAN HNATIUK 
535 Prescott Road 
Merion Section. Pa. 19066 

Very Rev. STEPHEN BILAK 
10640 N.W. 2nd Avenue 
Miami Shore, Fla. 33150 

ГОЛОВНІ РАДНІ: 

HELEN OLEK-SCOTT 
7644 W. Rosedale Avenue 
Chicago. III. 60631 

TARAS SZMAGALA 
10976 Tanager Trail 
Brecksville. Ohio 44141 

ANDREW JULA 
15 Sands Avenue 
Ambridge. Pa. 15003 

JOHN ODE2YNSKY 
3424 Division St. 
Philadelphia. Pa. 19129 

EUGENE IWANCIW 
6138 N. 12th Street 
Arlington. Va. 22205 

WALTER HAWRYLAK 
65 Simpson Road 
Rochester. N.Y. 14617 

WALTER KWAS 
Soyuzivka, UNA Estate 
Kerhonkson, N.Y. 12446 

TEKLA MOROZ 
345 36th Avenue 
Lachine. Quebec 
Canada H8T 2A5 

ANDREW KEYBIDA 
19 Rutgers Street 
Maplewood. N.J. 07040 

ANNA HARAS 
1930 Green leaf Street 
Bethlehem, Pa. 18017 

TARAS MAKSYMOWICH 
1318 18th Street 
Miami Beach. Fla. 33139 

WASYL DIDIUK 
142 A Grenadier Road 
Toronto, Ontario 
Canada M6R 1R6 

WILLIAM PASTUSZEK 
9 So. Chester Road 
Swarthmore. Pa. 19081 

ROMAN TATARSKY 
26786 Eureka 
Warren. Mich 48091 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 
„СВОБОДИ": 

ZENON SNYLYK 
30 Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07302 

ПОЧЕСНІ ЧЛЕНИ 
ГОЛОВНОГО УРЯДУ УНС: 
MARIA CHUCHMAN 
17 Austin Crescent 
Toronto. Ontario 
Canada 

STEPHEN KUROPAS 
3301 N. Newland 
Chicago. III. 60634 

JAROSLAW PADOCH 
71 East 7th Street 
New York. N.Y. 10003 

GENEVIEVE ZEREBNIAK 
1449 Redwood Avenue 
Akron. Ohio 44301 

ANNA CHOPEK 
678 44th Street 
Los Alamos. N.M. 87544 

BOHDAN ZORYCH 
18 Leland Avenue 
Toronto. Ontario 
Canada M8Z 2X5 

WALTER ZAPARANIUK 
1211 Downer Avenue 
Utica. N.Y. 13502 

MARY DUSHNYCK 
2 Marine Avenue 
Brooklyn, N.Y. 11209 

JOSEPH LESAWYER 
2643 Deer Path 
Scotch Plains, N.J. 07076 

РЕДАКТОР-ЕМЕРИТ: 

ANTHONY DRAGAN 
30 Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07302 

ПРО КОНВЕНЦІЇ УНС 
ТА ТХ ЗНАЧЕННЯ 

Конвенції Українського Народного Союзу завжди 
були головними етапами в розвитку не тільки самого 
Союзу, але і всієї Української Громади в Новому Світі. 
Чого можна очікувати від перебігу і рішень та висліду 
відбутої недавно 30-ої з черги конвенції цієї найстар
шої і найбільшої української установи у Вільному Сві
ті, базуючись на досвіді минулого? 

Інформації про це знайдете у виданій 
безпосередньо перед ЗО-ою Конвенцією книжці А. 
ДРАГ AHA. 

У ДЗЕРКАЛІ КОНВЕНЦІЙ 
УНС 

У книжці, крім вступної загальної характеристики усіх 
попередніх 29 конвенцій, подано основні Інформації про 
них: 

” де І коли вони відбулися, 
А скільки було делегатів, 
в який у тому часі був організаційний I фінансовий стан 
УНС, 

в які важливіші рішення винесено та кого обрано до 
проводу. 

Книжка Ілюстрована, мас 72 сторінки І коштує ТІЛЬКИ 
ЧОТИРИ ДОЛАРИ. 

Замовляти в книгарні ,.Своободи": 

"SVOBODA" BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street 

Jersey Cily, N. J. 07302 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 6ЧЬ 
стейтового податку. 

ФПСПЛЬ адн Увага) Увага! 
ІЗ НОВИХ ВИДАНЬ ' 

ЗБІРКА ПОЕЗІЙ ` 
Обкладинка роботи иистця 

БОГДАНА ТИТЛИ 
' 74 сторінки 

Ціна: S4.90 з пересипною 
Мешканців СТВАту Ню Джерл іобо– 

в'”яув 6ЧЬ стейтового податку 
ЗАМОВЛЯТИ: 

SVOBODA 
BOOK STORE 

30 Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07302 



Ч. 156. СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 18-го СЕРПНЯ 1983 

Автори книжок і видавництва, які бажають, щоб 
про їхні книжкові видання були в щоденнику поміще
ні бібліографічні нотатки, вістки та огляди, повинні 
присилати разом з двома примірниками даного твору 
до редакції „Свободи" також адресу, де таку публіка
цію можна набути, та її ціну. 

Влаштували голодівку в Баффало 

МЕДИЧНА АСОЦІАЦІЯ Р. А. 
Департамент Хірургії 

77 UNION St., DOVER. N. J. 07801 
Tel. (201) 366-5000 

має честь повідомити, що у її склад увійшов 

ЮРІЙ М. ЧИРОВСЬКИЙ м.д. 
як загальний хірурґ 

Він прийматиме на замовлений час: 
77 Union St. 
Dover. N. J. 

366-5000 

413 W. Main St 
Boonton, N. J. 

335-6006 

100 Madison Ave. 
Morristown Memorial Hospital 

Clinical Offices 
кликати на: 

366-5000 
Route 206 and Main St. 

Flanders, N. J. 
584-0555 

Він оперуватиме у шпиталях: 
Dover General Hospital, Morristown Memorial Hospital, St. 

Claire's Hospital, in Denville, N. J. and Riverside Hospital, 
Boonton. N. J. 

ГОЛОВНА УПРАВА 
ОБ'ЄДНАННЯ КОЛ. ВОЯКІВ УПА 

АМЕРИКИ і КАНАДИ 

повідомляє всіх своїх членів та друзів по зброї, що 

13-ий ЗАГАЛЬНИЙ 
ДЕЛЕГАТСЬКИЙ З'ЇЗД 
відбудеться в СУБОТУ і НЕДІЛЮ, 3-го І 4-го 

ВЕРЕСНЯ 1983 року на оселі 
Українського Братського Союзу „ВЕРХОВИНА" 

в Глен, Спей, Н. Й. 
Зголошення та письмові привіти просимо слати 

на адресу: 
Alexander Bilewicz 
29 Clinton Terrace 

Irvington, N. J. 07111 
Tel. 201-372-7830 

Цс було 6-го серпня ц,р., 
напередодні Українського 
Дня в Баффало, який щоріч
но влаштовує Відділ місце
вого УККА. Голодівка три
вала від години 9-ої ранку 
до 5-ої години по полудні в 
центрі міста на Лафаст скве 
рі. 

Слід пригадати, що ЗО 
років тому, ЗІ-го травня 
1953 року, на тій самій чоти
рикутній площі Лафаста, 
українська громада, чи не 
перша на поселеннях у віль
ному світі, підняла крайок 
заслони, яка дбайливо зак
ривала перед вільними гро
мадянами демократичного. 
Заходу навмисне Москвою 
створений голод в Україні, 
у якому згинуло понад 7,000 
000 людей. 

Для контрасту: ЗО років 
тому під час маніфестації 
цей міський центр був ІНШОЇ). 
нений по береги багатолюд
ною українською громадою 
і цікавими американцями. 
Тодішня маніфестація мала 
біля двох десятків транспа
рантів з різними протимос– 
ковськими гаслами-написа– 
ми. Промовляли тоді для 
присутніх на маніфестації 
проф. І. Вовчук і конгрес
мен Піллійон. Маніфестан
там пригравала оркестра 
Осередку СУМА ім. Лесі 
Українки в Баффало. 

А у тодішніх світових 
обставинах на далекому 
сході нашої плянетн палало 
вогнище війни в Кореї з 
великим наміром КОМУНІС
ТИЧНОЇ сваволі, яке застави
ло тогочасний байдужий 
Захід звернути увагу і приг
лянутись до справжнього 
обличчя й природи комуніс
тичної системи. 

Цьогорічне відзначення 
гол окосту в Україні 1932-
1933 років на Лафаєтській 
площі відбулось у відмін
них світових обставинах. 

Вільний світ, крім малих 
закликаючих голосів україн
ської діяслори, постійно чує 
тепер виразний голос з Біло
го Дому–заклик до пробуд
ження, бо комунізм обман
ними хитрощами підліз вже 
напереметер,,Табору". Цей 
заклик схронізувався із зак
ликом св. апостола Павла, 
який в листах до римлян, 
розділ 13. параграф 11, кли– 
кликав до пробудження. 
Цей відступ від теми заголо
вку, запрошує нас думати 
ще більше і дошукуватись 
поміж собою всього, що нас 
тільки єднає. 

А тимчасом, цьогорічна 
голодівка молоді, небагать
ох членів СУ М А і Юного СУ
МА, при участі представ
ництва Церкви і громадсь
ких організацій,не була ба
гатолюдною, чи багаточисе– 
льною, хоч своїм характе
ром піддавала таку можли
вість у програмовій точці 
молитовної відправи, яку 
точно в 12-ій годині по 
полудні відправили отці ми– 
трат д-р П.Івахів з помічни
ком о. Андрієм і о. В. Верби– 
цьким за душі поморених 
від голоду B̀  1932-1933 роках 

До участи у молитовній 
відправі закликав раніше 
розповсюдженими листівка
ми під церквами підготов
чий комітет у складі: Окса
на Луковська,Еміль Бандрів 
ський, Оля Була-Цигинка, 
Нестор Проник, що вилоно– 
вився на одному засіданні 
Управи О. СУМА ще на 

КАРПАТСЬКИЙ ЛЕЩЕТАРСЬКИЙ КЛЮБ в НЮ ЙОРКУ 
влаштовує з доручення 

УКРАЇНСЬКО! СПОРТОВОТ ЦЕНТРАЛІ АМЕРИКИ І КАНАДИ 

ТЕНІСОВІ та ПЛАВАЦЬКІ ЗМАГАННЯ 
в днях 2, 3, 4 і 5-го вересня 1983 року 

на кортах СОЮЗІВКИ 

ТЕНІСОВІ ЗМАГАННЯ 
v ЗА І Н Д И В І Д У А Л Ь Н І П Е Р Ш О С Т І 

УКРАЇНСЬКОЇ СПОРТОВОТ ЦЕНТРАЛІ 
АМЕРИКИ і КАНАДИ на рік 1983 

І ЗА ЧАШІ 

' УНСоюзу, Союзівки, Свободи, (в тому пропам'ятна 
, чаша інж. Б. Рака), Українського Тижневика 

І п-ні Марії Душник 

в поодинокій грі: в 
ЖІНОК І ЖІНОК (35 р. І вище), ЧОЛОВІКіВ,МОЛ., СЕНЬ
ЙОРІВ (36-44), СЕНЬЙОРІВ (45 і 55 p.), ЮНАЧОК, ЮНАКІВ 
(15.15.14,12 І нижче р.) 
Зголошення до змагань враз Із вписовим по 510.00 приймає: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION 
с/о ANYA DYDYK 

30 Montgomery Street. Jersey City, NJ. 07302 
V t 

до 25-ro-серпня 1983 p. Зголошення одержані після 25-ro 
серпня, не будуть азяті до уваги турніровою К О М І С І Є Ю . 

П О Р Я Д О К З М А Г А Н Ь : 
П'ятниця, 2-го вересня - г о д 1.00 по пол. на Союзів ці: 

елімінаційна рунда чоловіків. Змагуни, які мусять змага
тися а цій рунді одержать окремі повідомлення від про

воду турніру до середи, 25-го серпня. 
Субота, 3-го вересня - год. 8:30 рано на Союзівці: 

1-ша рунда юначок (всі групи), сеньйори (35 р. і 45 р.) та 
жінок. Г о д 8:30 рано в Н ю Полц: 1-ша рунда чоловіків. 
Г о д 10:30 на Союзівці: 1-ша рунда юнаків (всі групи) г о д 
10:30 в Н ю Полц: турнір переможених. Год. 3:30 по пол. 
на Союзівці: 1-ша рунда сеньйорів (55 p.). 
Час та місце дальших змагань назначить провідник зма

гань Р. Ракочий, гт . 
Змагуни групи чоловіків, вильосовані до елімінаційної 

рунди на п'ятницю, які не зможуть приїхати в цей день, як 
рівнож ті. шо відпадуть в елімінаційних, можуть змагатись в 
в групі переможених. 

З уваги на короткий час турніру та велике число учас
ників, змагуни можуть голоситись тільки д о одної конкурен
ції, яку зазначать точно на реєстраційнім листку. 

На басейні СОЮЗІВКИ 
Субота, 3-го вересня 1983 року, 

о год. 11-Ій вранці 

МІЖКРАЙОВІ 
ПЛАВАЦЬКІ ЗМАГАННЯ 

за П Е Р Ш О С Т І У С Ц А К - у та за ТРОФЕЇ 
„ и– - Ш А Г О Р О Д И УНСоюзу 

/ ' 

у слідуючих конкуре.нціях для хлопців і дівчат: . 

8-10 - 11-12 років, 
є 

'25 м. - довільним ' . 
50м.- - довільним 
25 м. - горілиць . . 
25 М. - грудним 
25 м. - метеликом 
4 х 25 м. гінці - довільним 
19-14 років 

50 м. - довільним 
100 м. - довільним 
50 м. - горілиць 
50 м. - грудним 
50 м. - метеликом 
100 м. - змінним 
4 х 50 м. гінці - довільним 

15 років І виша 
50 м. - довільним 
100 м. - довільним 
50 м. - горілиць 
50 м. - грудним 
50 м. - метеликом 
100 м. - змінним 
4 х 50 м. гінці - змінним 

Змагуни (-ки) можуть брати участьу 3-ох індивідуальних 
конкуренціях і один раз в гінцях. 

Зголошення до змагань приймається в суботу. 3-го ве
ресня, від години 9:30 рано над басейном. Вписове S2 00 від 
особи. 

Провід змагань: РОМАН С Л И Ж . О Л Е С Ь НАПОРА. Ю Р І Й 
ГРАБ, ЯРОСЛАВ РУБЕЛЬ. Х Р И С Т И Н А К У Ш Н І Р . ІРЕНА 
С Л И Ж , М А Р К О К Р И Ш Т А Л Ь С Ь К И Й . Б О Г Д А Н і IBAHHA 
ЯЦІ В. ІГОР COXAH. 

У змаганнях можуть брати участь вмагуми ( ч м ) , яашж Т-ва в членами У С Ц А К . 

ЗМАГАННЯ ПРИСВЯЧЕНІ: 90-ЛІТТЮ „СВОБОДИ" 
50-ЛІТТЮ „УКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЕВИКА" 
30-ЛІТТЮ „ВЕСЕЛКИ" 

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЛИСТОК - Д Л Я ТЕНІСУ ТІЛЬКИ 
ПРОСИМО ВИТЯТИ та ВИСЛАТИ РАЗОМ З ОПЛАТОЮ 510.00. 

(Зголошення без вписового не приймається) 
1. Ім'я І прізвище: 
2. Адреса (по-англійськи) : 
3. Телефон: .., „ - „ 
4. Дата народження: — .„.„.......„.„... 
5 Конкуренція та група в якій 

змагун хоче брати участь: ......... ....– „ . .... 
5. Клюбом приналежність^ „ . . r . r r r . . . . . ,^. -

Чеки виставляти на: KLK, American Ukrainian Spurts Club. 

початку місяця липня ц.р. 
На тому засіданні накресле
но плян, який здійснено як 
задумано. 

В 9-ІЙ годині ранку на пло
щу Лафаст прибули члени 
Ю СУМА в одностроях. На' 
щоглі побіч американсько
го прапора..що майорів вже 
на першій щоглі, піднесено 
український прапор, а від
так, на знак жалоби.спуше
но до половини щогли. Пе
ред пам'ятником Лафаста 
на підніжках поставлено 
символічну домовину з над
писами англійською мовою 
по обидвох боках: ..Delibe
rate Famine in Ukraine made 
by Moscow in 1932-1933! 

..Moscow killed over 7.000. 
000 of Ukrainians". 

На верху символичної до
мовини поставлено березо
вий хрест із тернистим він
ком з причепленою чорною 
стрічкою жалоби. Перед 
тим символічним спорудже
нням Ганя Гурик, вбрана у 
національний стрій, симво
лізувала з дитям на руках Ук
раїну. Напроти неї юнак 
Степан Курляк, вбраний в 
стрій НКВД. з рушницею в 
руках символізував терор 
московської сваволі. 

Поблизу хідника, при 
Мсйн вулиці, поставлено ве
лику таблицю, на якій були 
причеплені: афіша СКВУ 
про голод, документальна 
публікація про ЦУ УККА 
про голод 1933 року англі
йською мовою і спеціальне 
видання УНС „Свободи" 
про голод і ..Українського 
Тижневика" англійською 
мовою. На підмурівках па
м'ятника наклеєно пл якати 
англійською мовою: „1933 
The year of the forced Famine 
in Ukraine", „Do not negotia
te with murderer, putthemon 
trial". В українській мові -
„Москва, геть з України!" і 
рисунок, знамено совстів– 
серп і молот та знамено 
гітлерівської Німсччннн-га– 
кенкройц. Між тими знаме
нами поставлено знаки рів
няння. 

Відтак семеро осіб з юнац
тва зайняли сидячі місця на 
сходках пам'ятника Лафас
та, а решта з листівками в 
руках ( приблизно 10,000. 
репродукція оригіналу в 
англійській мові, виданого 
заходами Централі УККА 
ще у квітні 1983 року в Ню 
Йорку) подалась на всі роз

доріжжя, щоб розповсюд
жувати це. 

Ця дія мала ротаційний 
характер. В ній брали уча
сти Наталка Крупа, Юрій 
Крупа, Галя Турнк. Натал
ка Середюк. Дарка Михась– 
ків. Ігор Мороз. Хрнстина 
Михаськів. Наталка Кур
ляк, Михайло Пастух. Бог
дан Папіш. Василь Курляк, 
Андрій Крупа, Михайло 
Ми.ча.іьчук, Марійка Миха– 
льчук. Нестор Прошік. Пет
ро Цінника. ЕмільБандрів– 
ський, Оля Була-Цигинка і 
Оксана Луковська. 

Піл час Панахиди дякува
ли В. Макух. М. Проценко і 
Цьолко. З організаційними 
прапорами були В. Смета– 
нюк. ООЧСУ, Анна Kpvna, 
ОЖ ОЧСУ. Багдан Паиіиі і 
Андрій Круиа,СУМА і аме
риканський прапор. 

Серед присутніх були осо
би, які очолюють, або с 
членами Управи в різних 
громадських, установах: Да
та Процик місцевий Від
діл УККА, О.Білоголовсь– 
кнй-– Патріярхальнс Това
риство: Б. Мороз Відділ 
ООЧСУ, Т.Мнхаськів–На
родна Поміч, хор „Бурла
ків" -подружжя Цьолків: 
АДУК —М.Борачок; ОЖ 
ОЧСУ-ЕЛуковська ,– Т– 
во Гуцулів ім. О. Довбуша в 
Баффало В. Михайлюк; У– 
ПА-–А.Кілко, політв'язнів– 
Е.Луковський: від управи 
міста–Річард ПланавскГ. 
Його представила Даша 
Процик. і він після молитов 
ної відправи, нав'язуючи до 
голодомору в Україні, ска
зав кілька прихильних слів. 

Підчасголодівки Лафаст 
ну площу відвідали репорте
ри від двох телевізійних 
станцій: на початку, від каши 
лу 7. а під час молитовної 
відправи -від каналу 4. Обй– 
лча репортери детально фі– 
льмували всі видання, роз
мішені на таблиці при хідни
ку та ириклеяні плакати на 
підмурівках пам'ятника. Ок
ремо вони перевели інтер
в'ю з Д. Процик. котра при
була на площу імпрези ще 
перед дев'ятою годиною 
ранку, щоб послужити спра
ві. Частина них матеріялів 
була передана під час обід
ніх н вечерніх вістей на теле
баченні. 

Референтура преси 
і інформації О. СУМА 

Відзначення Тижня поневолених 
націй у Гартфорді 

Від часу проголошеного 
колишнім президентом Д. 
Айзенгавером Тижня поне
волених націй гартфордсь– 
ка громада кожного року, 
при дружній співпраці поо
диноких поневолених наро
дів, врочисто відзначус цей 
день з відповідною програ
мою. ' 

Робиться цс у спосіб рота
ційний, себто одного року 
відбувається цс відзначення 
в одній національній грома
ді, при участі інших народ
них громад, а на другий рік і 
в іншій громаді. 

Цього року відбувся Тиж
день поневолених націй в ук
раїнській громаді. 

В неділю, 24-го липня, о 
год. 8-ій вранці в українсь
кій католицькій церкві була 
відслужена врочиста Служ
ба Божа в наміренні понево
лених народів, при числен
ній участі представників 7-
ох національних громад. 

Відповідну проповідь ук
раїнською мовою виголо
сив у церкві місцевий парох 
о. шамбеляи Стефан Чомко 
і підкреслив особливе значе
ння Тижня поневолених 
націй та поділився своїми 
спостереженнями з відзна
чення ТПН у Вашінгтоні, в 
якому взяли участь багато 
сенаторів, конгресменів та 
визначних американських 
та іншонаціональних полі
тиків. 

Після Богослужсння в 
долішній церковній залі від
булося формальне відзначе
ння Тижня поневолених на

цій при участі представни
ків Білорусії. Естонії. Латвії 
Литви, Мадярщнни, Поль
щі. Чсхо-Словаччнни й Ук
раїни. 

Відкрив це відзначення рс 
ферент зовнішних зв'язків 
при Відділі УККА Андрій 
Галснда. Промову англійсь
кою мовою виголосив о. 
шамб. С. Чомко. Він знову 
згадав цьорічні святкування 
у Вашінгтоні та про конечну 
потребу ширити цього роду 
відзначення, яке мас і повин
но мати загальнонаціональ
ний характер. 

Промову о. шамб. С.Чом– 
ка вислухала публіка з вели
кою увагою. 

Після того А. Ґаленда 
представив представників 
поодиноких національнос
те й та за п ро с и в до сл о ва 
охочих говорити. 

Від української громади 
промовляла д-р Галина Ду
да, яка у своїй короткій про
мові схарактеризувала укра
їнську проблему з перспек
тиви минувшини, між ін
шим, згадала про нечува– 
ний у світі голод в Україні 
в 1932-33 роках та попроси
ла присутніх хвилиною мов 
чайки вшанувати жертви 
голодової облоги України. 

Останнім промовцем був 
представник від польської 
громади Кащинський. який 
звернув уваг)' на надто малу 
групу представників націо
нальностей в Комітеті поне– 
волених народів та про коне
чність доповнення цього Ко
мітету молодими людьми. 

Ділимося сумною вісткою, що дня 9-го серпня 
1983 року, помер в Польщі 

сл. п. 
ЗБИШКО, МИРОН 

КАМІНСЬКИЙ 
В 

У 40-ий ДЕНЬ 
17-го ВЕРЕСНЯ 1983 p., будуть відправлені 

ЗАУПОКІЙНІ БОГОСЛУЖЕННЯ 
Дружина - ІРИНА 
РОДИНА 

Кирило Стеценко 
(РАДІОПРОГРАМА В ЕДМОНТОНІ) 

Серед кращих діячів ук
раїнської музичної культу
ри початку ХХ-го сторіччя 
визначне місце іаймас пос
тать видатного композито
ра Кирила Григоровича 
Стеценка. 

Протягом усього свого 
творчого шляху Стеценко 
неухильно і послідовно дот
римувався принципів наро-
дности і реалізму. У своїх 
Кращих творах він був ви
разником вікових прагнень 
українського народу ло сво
боди і до національного 
визволення. З ім'ям Кирила 
Стеценка пов'язані славні 
сторінки історії української 
культури. Його твори і му– 
зично-і ромадська діяль
ність великою мірою сприя
ли формуванню національ
ної музики. Стеценко -
краший учень, і вірний пос
лідовник великого осново
положника національної 
музично-композиторської 
школи в Україні, першого 
українського клясика музи
ки Миколи Лнсенка. 

Перші композиторські 
кроки Стеценка. що відразу 
дістали широке визнання, 
були зроблені ним ше за 
життя Миколи Лисенка. Ба
гато творів Стеценка здобу
ли велику популярність не 
тільки в Україні, але й за її 
межами. Популярність му
зики Стеценка пояснюється 
тим. що вона мас міцну 
народну основу. Стеценко 
писав твори, головним чи– 
ном,у тих жанрах, які здав
на були пов'язані з масовою 
музичною самодіяльністю і 
масовим слухачем. Це -
хорова музика, пісні-рома– 
нсн і музика для театру. — 
Стеценко був композито– 
ром-творцем, який глибоко 
знав народний уклад життя 
і добре володів гострим 
почуттям сучасності!. Му
зична творчість компози
тора, немов чутливий баро
метр, відобразила все те. 
що хвилювало простих лю
дей його часу. Музика Сте
ценка мас яскраво націона
льний характер, вона вели
кою мірою наближається 
до народної пісні. Можна з 
певністю сказати, що твори 
Стеценка виросли з джерел 
народної музики, яку він 
прекрасно знав ще з дитин
ства і вважав основою своєї 
композиторської діяльнос– 
ти. Від української народної 
пісні Кирило Стеценко взяв 
багато звучань та інтонацій 
до своїх хорів, кантат, ро
мансів. Від неї він запози
чив також і виняткову нас
півність та мелодійність 
своєї музичної мови. Сте
ценко - видатний мело– 
дист. Мелодичне начало с 
провідним у всіх його тво
рах, зерно змісту музики 
концентрується у нього на
самперед у мелодії. Відпо
відно до характеру мисте
цького образу Стеценко ко
ристується багатьма типа
ми інтонацій, джерело яких 
знаходить в різних видах 
народних пісень. Його му
зика надзвичайно дохідли
ва, легко сприймається, і як 
проміння сонця доходить 
до людського серця. Усі 
свої твори він зумів зігріти 
внутрішнім теплом і ніж
ним ліричним забарвлен

ням. 
Кирило Стеценко рано 

сформувався як таланови
тий майстер диригентсько-
хорової справи. Виступи 
хорів, якими диригував 
Стеценко у Києві та н інших 
містах України, завжди ви
кликали палке захоплення і 
глибоку вдячність анлнто– 
рії. 

Кирило Стеценко на
родився 12-го травня І882 
року селі Квітки біля міста 
Корсунь на київшині. Поча
ткову сільську школу, 
побирав у місцевого дяка, 
де крім навчання грамоти, 
він учився розбирати ноти. 
За ІНІЦІАТИВОЮ матері Кири
ла віддали до малярської 
школи - Мурашка в Києві. 
Згодом був записаний до 
Софійської бурси. По закін
ченні бурси, вступив до ду
ховної семінарії. Тут же 
диригує хором семінарис
тів. В цей же час Стеценко 
бере приватні лекції з гар
монії у Телсжинського та із 
співу у Петрушевського і 
робить перші спроби ком
понувати власну музику. В 
1899 році Стеценко позна
йомився з Миколою Лнсен– 
ком. Знайомство з Лнсен– 
ком і його творами відігра
ло величезну ролю в житті 
Стеценка. Молодий україн
ський композитор усім сво
їм єством глибоко відчув, 
що музика Лнсенка має мо
гутню силу впливу на лю
дей і саме через тс, що корі
ння її у народній творчо
сті. Діяльність Лнсенка ста
ла для Стеценка великим 
прикладом, якого він нама– 

j ґався наслілува ги протягом 
усього свого життя. 

Творчість Стеценка є ве
лика і різноманітна за жан
ром. До його кращих творів 
належать хорові компози
ції: ..Бурлака". ..Могила", в 
яких ще відчувалося нас
лідування Лнсенка. До його 
пізніших творів належить: 
„Хмари". ,.Всснонько-вес– 
но". кантати: „Шевченкові", 
„Єднаймося". .Рано вран
ці", „У неділеньку святую" 
та інші. Стеценко написав 
багато обробок народних 
пісень, колядок і щедрівок. 
Сольоспіви Стеценка в біль
шості написані на вірші Т. 
Шевченка. Л. Українки, В. 
Самійленка. О. Олеся та 
інших. До його кращих со– 
льоспівів належить „Вечір
ня пісня" та „Плавай, пла
вай, лебедонько". Оперна 
спадщина Стеценка є ціка
вою сторінкою в історії 
української музики. До 
його кращих опер нале
жать: „Подолянка". „Кар– 
мелюк". ,Лвасик Телссик". 
„Лисичка" та багато інших.. 
Крім того. Стеценко напи
сав багато музики для теат
ру, для різних п'єс як „Ков
баса та чарка". „Бувальщи
на". „Богдан Хмелииішь– 
кнй". „Сватання на Гонча
рівні" та багато інших. 

Кирило Стеценко увій
шов в історію української 
культури як видатний ком
позитор і музично-громад
ський діяч, педагог, музич
ний критик, хоровий дири
гент. Помер Кирило Сте
ценко віл тифу I922 року в 
селі Веприк в Україні. 

Сергій Єременко 

ГОЛОВНА ПЛАСТОВА БУЛАВА 
ЗІ сумом повідомляє, що 

15-го липня 1983 року відійшов 
на Вічну Ватру І 

пл. сен. кер. ПАВЛО КЛИМ 
б. голова Крайової Пластової Старшини в Аргентині, 
довголітній співробітник Головної Пластової Булави. 

ВШ Родині ПОКІЙНОГО ВИСЛОВЛЮЄМО наше глибоке 
співчуття. т-^^^ттт 

їм її 

t 
Ділимося сумною вісткою з Рідними, Приятелями 

І Знайомими, щ о 6-го серпня 1983 р. відійшов у ВІЧНІСТЬ 
на 77-му році життя , наш Найдорожчий Муж І Брат 

СВ. п. 
СТЕФАН ВІТЕНЮК 

член О У Н , довголітній член Управи 2-го Відділу ООЧСУ, 
президент і основний Клюбу , Дуброва". 

П О Х О Р О Н - відбувся у вівторок, 9-го серпня 1983 p., в 
тіло Покійного спочило на українському православному 
цвинтарі св. Андрія у С. Бввнд Бруку, Н. Д ж . 

Горем прибиті: 
дружина - А Н Н А іш ^,і.т. ^. 

'ШНМфГ-Штіг–^ М И К О Л А В І Т Е Н К О з дружиною Е В Г Е Н І Є Ю 
- с в е т р а - О Л Ь Г А В А С И Н Ч У К і мужем М И Х А Й Л О М 

брат - В О Л О Д И М И Р ВІТЕНКО з Родиною в Україні J 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 18-го СЕРПНЯ 1983 Ч. 156. 

НАЙНОВІШЕ ВИДАННЯ „УКРАПРЕСУ" 
У 1-шу річницю смерти Автора 

ГАВРИЛО ГОРДІЄНКО 

„ПІД ЩИТОМ МАРСА" 
Спогади - т. Ill 

360 стор. у твердій обкладинці з золотим відтиском 
книжка вийшла дуже малим накладом вдови Автора Неоніли 
Гордієнко. У цьому томі цікавий життєвий шлях Автора і по
дружжя Гордієнків - від Закарпаття до останніх днів ув Ев– 
ропі . При -замовленні цих СПОГАДІВ - ціна лише 15.00 дол. 
- варто придбати також „БІБЛІОГРАФІЮ" того ж Автора, 
видану „Украпресом" за кілька тижнів перед Його смертю -
висипається за добровільний даток. 

Усі замовлення висилати на таку адресу: 
„UKRAPRESS" 

Рг. Iwan Owechko 
P.O. Box 811. Greeley Colo. 80632 USA 

або й безпосередньо до влови Автора: 
Neonlla Hordienko 
577 Geneva Ave. . 

Philadelphia. Pa. 19120 USA 

Увага! Увага! 
ІЗ НОВИХ ВИДАНЬ МОЖНА ВЖЕ ЗАМОВЛЯТИ 

В КНИГАРНІ ПРИ СВОБОДІ 

ДЕРЕВ'ЯНА РІЗЬБА В УКРАЇНІ 
WOQD CARVINGS IN UKRAINE 

автора К. Шонк-Русича 
Альбом у твердій обкладинці. 184 сторінки. 

Ціна S32.0O з пересилкою. 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 64 остового податку. 

ЗАМОВЛЯТИ 
SVOBODA BOOK STORE 

ЗО Montgomery Street ' Jersey City. N.J. 07302 I JU iviwuiyumury oireoi P jersey uiry, rv.j. viwd 

Now 
available: 

additional copies oi 
The Ukrainian Weekly's 
special issue on the 

GREAT 
FAMINE. 

Order by writing 
or calling 
The Weekly 
at (201) 434-0237. 

Скористайте з виїмково доброї нагоди 

ОГОЛОШЕННЯ 
в Календарі 

УНСоюзу 
на 1984-ий рік 

а 
Цим Ви зможете познайомити ввесь український 
загал з Вашою установою, Вашою професійною 

обслугою, чи Вашим підприємством. 
Одна сторінка S90.00 
Пів сторінки 50.00 
Чверть сторінки 33.00 
Одна восьма сторінки 20.00 
Замовлення і належність проситься надсилати 

найдальше до 30-го вересня 1983 р. 
SVOBODA 

ЗО M o n t g o m e r y Street ' Je rsey C i t y . N.J. 07302 

Цінніш дарунок! 
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ -

НЕОБХІДНА К Н И Ж К А ДОМА І В Ш К О Л І ! 
Подбайте, щоби я кожній пуб.пчнш бібліотеці була 

повна і стисла двотомова 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНИ 
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

UKRAINE: 
A CONCISE ENCYCLOPAEDIA | 

Т о м 1-ий S75 00 - Ц І Н А - Т о м 2-ий 185.00 

Хто замовить О Б А Т О М И платить 1140.00 
7\пі нн)пічти і раюм І чеком або поштовим перекаюм 

(М О ) ній щти на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION. Inc. 
30 Montgomery Street a Jersey City. N J 0730? 

Прошу вислати 
Q Том 1-ий -- S75O0 
Q Гом 2-ий S8S0O 
Q Оба томи - St 40 00 

включно з пересилкою 
Влолученню пересилаю (чек. М. О.) лол 

і прошу вислати на адресу: 

None 

No Street 

Oly Slate lip Code 

ДОРОГІ ЧЛЕНИ УНСОЮЗУ! ЯКЩО ВАШЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ 
НЯ КІНЧАЄТЬСЯ ЗАВТРА, ТО ЗАБЕЗПЕЧІТЬСЯ ПОНОС
НО СЬОГОДНІ. НЕ ЗАЛИШАЙТЕСЯ НІ ОДНОГО ДНЯ БЕЗ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, БО НЕЩАСТЯ ПРИХОДИТЬ НЕНАДІЙНО. 
ПАМ'ЯТАЙТЕ, НАЙКРАЩЕ Й НАЙДЕШЕВШЕ ЗАБЕЗПЕ
ЧЕННЯ ДЛЯ ВАС МАЄ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ! 

Наукова конференція в 120-ліття 
народження Ольги Кобилянської 

Щорічні наукові сесії в ча
сі літнього семестру Україн
ського Вільного Університе
ту пожвавлюють актив
ність згуртованого прн,УВ– 
У грона професорів та 
студентів, учасників літніх 
семестрів і курсів. 

В ньому році відбуто в 
Мюнхені іаповіджсну нау
кову конференцію для вша
нування Ольги Кобилянсь
кої, відомої української пи
сьменниці, почесного докто
ра УВУ празького періоду, 
в 120-ліття народження на
шої відомої суспільної діяч
ки і просвітительки жіноцт
ва Буковини. 

В конференції, яку дбайли
во підготовила д-р Леся 
Кнсілевська-Ткач. взяли у– 
часть дев'ять доповідачів та 
понад 70 учасників, в тому 
числі професори, студенти, 
а також і громадяни Мюнхе
ну н околиць, зокрема чисе
льніше присутні були член– 
кн з місцевих жіночих това
риств і організацій. 

Конференцію відкрила д– 
р Л. Ткач, яка коротко 
насвітлила її нідготову та 
подала короткий життєпис 
письменниці. Потім приві
тав ирелегентів і учасників 
ректор УВУ проф. В.Янів. 
який особливо тепло підкре
слив родинні пов'язання з 
УВУ д-рТкач і проф. І.Ра– 
тич-Мірчук, та д-р А. Г. Гор
бач, а також привітав проф. 
В. Лева з 80-літям. Зупиня
ючись на творчості О. Коби
лянської, він вказав на філо
софічність її творчого підхо
ду, на зв'язок з німецькою лі
тературою, на збереження 
регіональної традиції Буко
вини, та висловив радість, 
що серед прелсгентів с урод
женці Буковини д-р А.Г. 
Горбач та мір М.Антохій. 

Конференція була темати
чно поділена на три окремі 
сесії. Першою сесією керу
вав проф. І.Качуровський 
(Мюнхен), поет і перекла
дач, член „Слова". В цій се
сії доповідали: ироф. В. Лев 
на тему „Емансипація у тво
рах Ольги Кобилянської", в 
якій він насвіт.іив творче ві
добранеє нцц стремліїі ь до 
рівноправносі и жіноцтва, 
іцо постійно пропагувала і 
наголошувала письменни
ця у своїх творах. 

Д-р О.Вітошинська (Па
риж) насвітлила ,,Творчі 
взаємини Ольги Кобилянсь
кої з Лесею Українкою", 
розглянувши дружне і твор
че взаємовідношення оби– 
двох письменниць, що були 
визначними особистостями 
серед жіноцтва того часу. 

У відсутності автора, д-р 
Ткач прочитала уривки з 
цікавої семінарійної праці 
„Родина в творчості Ольги 
Кобилянської". в якій особ
ливо вдало насвітлене пи
тання родинних відношень 
у творах письменниці. 

Другою сесію, після коро
ткої обідової перерви.керу
вав проф. В.Лсв, голова Де– 
легатури УВУ в ЗСА. В цій 
сесії д-р О. Вітошинська 
прочитала, у відсутності 
авторки, доповідь д-ра Б. 
Єржабкової (Штутгарт)– 
„Ольга Кобиляиська та че
ські переклади і критика її 
творів". В доповіді авторка, 
чешка, насвітлила популя
ризацію творів письменни
ці в чеських перекладах та 
сприймання їхньої появи 
чеською критикою. 

Потім д-р Л.Ткач прочи
тала другу' частину уривків 
вже згаданої вище семінарі
йної прані, яка вдало допов
нювала окремі аспекти цієї 
сесії. 

Мір М. Антохій виголо
сив свою доповідь „Ольга 
Кобиляиська і Ф. Ніише". в 
якій розглянув можливість 
впливу ідей Ніцше із тодіш
ній філософічних течій на 
творчість письменниці. 

По доповіді розвинулася 
цікава дискусія..в якій диску, 
танти висловлювали сумні

ви щодо впливу екрайійх фі
лософських течій, а радше 
літературних творів на і вор– 
чість письменниці, а це тим 
більше, що ніиінеанізм і 
його настанова ДО жіноцтва 
не могли б ні в якому разі ім
понувати поглядам письме
ннії пі. яка наголошувала 
питання емансипації жіноц
тва. 

Третя сесія була заплямо
вана для німенькомовних 
гостей. Керував нею ироф. 
В.Янів. ректор УВУ. який 
привітав присутніх німець
кою мовою, та коротко нак–' 
реслив завдання цієї конфе
ренції. 

Першу доповідь виголо
сила ироф. І.РатичгМірчук, 
дочка колишнього ректора 
проф.І. Мірчука, яка своєю 
т е м о ю . . Д и х о т о м і я як 
структурна засада в Ольги 
Кобилянської 'Малоросій
ських оповіданнях"' роз
глянула сюжетну побудову, 
творчу гармонійну пов'яза
ність (чи також і протнетав– 
ність) на підставі трьох но
велі. „Битва", „Природа" 
і ..Некультурна", що ввійш
ли в німеиькомовному пере
кладі в не видання. 

Доповідь ирелегенткн 
була на високому рівні, од
нак дехто з присутніх не 
мав вирозуміння по слів 
„Kleinrussische Fr/ahl'ungen? 
що в тому часі було прийня
тою назвою книжки, а ба
жав би мати цю назву замі
неною сучасним словом „ук
раїнські оповідання", хоча 
тут історичність оправдана. 

Д-р Л.Г. Горбач насвітли
ла в своїй доповіді „Ольга 
Кобиляиська і П. Марліт– 
ион" можливий вилив зна
ної німецької письменниці, 
авторки жіночих романів і 
оповідань, на молоду Коби– 
ляиську. 4ДО згодом позна
чилося на– ХуЗ'вшЯгцсті.гонг 
вно в підбоги-дієвих поста
тей внховниць. учительок 
та в наголошу ванні питань 
сманнипапії жіноцтва, про 
що Кобиляиська надує у 
своєму щоденнику. Це та
кож підтверджувала иреле– 
іентка в приватній гцтскусії, 
головно з,д-р О.Ніїоіішнсь– 
кою. згадавши і про вплив 
іншої, англійської, подібної 
тематики через німецькі 
переклади. 

Д-р В.Косик в доповіді 
„Елементи національного 
буття в творах Ольги Коби
лянської" ширше ґясував 
питання тодішнього націо
нального виховання, тобто, 
иочерез поширювання ідей 
самобутності) і свідомостн 
в творах письменниці, що 
мало вилив на голішніо мо
лодь. 

Конференція була прове
дена в дусі загальноприйня
того наукового досліду з 
весе троннім насвітленням 
данного часу й оточення 
письменниці, відомої пробу. 
дительки і патріотки Буков– 
віши. Ллє. як то у нас буває, 
були також деякі нотки і 
чисто суб'єктивних погля
дів, головно в дискусії, але 
не радше доповнювало цілі
сть і давало краще розумін
ня діяльності! і гворчостн 
письменниці. 

На закінчення були висвіг. 
лені прозірки молодої о жур
наліста Андрія Ткача, що 
творили монтаж гірських 
Краєвидів південних Кар
пат і з життя гуцулів, що ко
лись були улюбленими міс
цями відпочинку письмен
ниці і які вона старалась 
захищати від лихварського 
винищування лісів. 

Після Конференції відбу
лася товариська зустріч всіх 
учасників, яку дбайливо під
готовили пані і місцевого 
Відділу ОУЖ. під керівниц
твом голови Н. Васьковнч.– 
буфет і нанитки, за що їм на
лежиться щира подяка віл 
керівництва І учасників Коїн 
ференнії. 

Д-р Б. Куль 

HNIZDOVSKY 
WOODCUTS. 1944 - 1975 
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SVOBODA BOOKCTORE 
JafMy On. MJ C 

,,Душа сміється' 
Дехто називає його на

ціоналістом. Дехто каже, 
що він соціаліст, інші ка
жуть, що він католик. Ще ін
ші запевняють, шо він пра
вославний. А дехто каже, 
що він атеїст. Більшість лю
дей думають, що він давно 
номер. 

Яків Майланик має тепер 
40 років. Він приїхав до Ка
нади в 1912 році, здавалося, 
на короткий час. Молодий 
мистець прагнув швидко до 
робитися й поїхати до Па
рижу продовжувати свої сту
дії. 

Сімдесят років пізніше 
ми бачимо Майланика. як 
він продає церковні речі в 
крамницях на вул. Мейн у 
Вінніпегу. Тимчасовість ста 
ла дійсністю на все життя. 
Майданнк належить до пер
шої еміграції, що приїхала 
до Канади в 1896-1914 ро
ках і поселилася, в основно
му, на заході. Однак, його 
життєпис ис є характерис– 
т НІЧНО еміграційним. Майда
ннк. карикатурист, маляр, 
гуморист, видавець, іконо
писець, учитель, створив ге– 
роя-карикатуру Штіфа Та– 
бачнюка. який згодом став 
українсько-канадським на
родним героєм у першій 
половині нього століття. 
Постать Штіфа втілювала 
одночасно сатиру Арчі Бан– 
кера та Лорол і Гарді. Шті– 
фовою емблемою стала ду
ля символ рішучої знева
ги. Всім подобався Штіф. 

але ніхто не хотів були схо
жим на нього. 

Фільм „Душа сміється" 
не тільки розповідає про жи
ття Майланика та його Шт і– 
фа. а. заодно, являється 
своєрідним літописом про 
перших українських еміг
рантів „джеків", що працю
вали на залізниці, про почат 
ки сільських поселень, про 
важкі роки Першої світової 
війни з таборами для інтер
нованих, про посилений про. 
мадський розвиток у бурх
ливих двадцятих роках, шо 
остаточно стали часткою 
Канади. 

Продюсер фільму відо
ма вже в Канаді Галя Куч– 
мій. Коментатор фільму -
Іван Коликос. У фільмі ін
корпоровано рідкісні архів
ні фільмові кадри та фото
графії, оригінальна музика, 
що переносить вас у мину
ле, в часи мрій і сподівань, 
зруйнованих ілюзій та роз
чарувань, економічного рос
ту та швидких змін. 

Фільм „Душа сміється" 
- цс не тільки віддання чес
ти героїзмові та витрива
лості ранніх українських піо
нерів, але й складання на
лежного признання тим. 
чий дух продовжує жити, 
чия душа сміялася. 

Прем'єра цього фільму 
відбудеться в нсділю,2І-го 
серпня, в часі Українського 
Дня Спадщини в Онтаріо 
Плейс. 

Н.Н. 

СКАНДАЛИ З КОНТРАКТАМИ Пентагону продовжу
ються дал і . Тепер виявилося , що одна з компаній 
продавала плястикові ґудзики для військових одностроїв 
по 400 долярів за штуку. Інші компанії і звичайні магазини 
продають подібни ґудзики по 95 центів за штуку. Спсціяль 
на перевірочна урядова комісія викрила вже декілька 
випадків надужиття і спроневірювання грошей американ
ських платників податків. Покищо не сказано ще всієї 
правди і американські громадяни щойно пізніше довіда
ються про неї із звіту згаданої комісії, де пішли великі 
суми грошей: до приватних кишень відповідальних за 
замовлення людей, чи на конта компаній , які несовісно 
використовували Пентагон тільки через недбальство 
відповідальних чинників. 

У В А Г А ! УВАГА! 
Новинка на кннгарськнх полицях! 

В О Л О Д И М И Р я ш в 

життя 
4-та книга лірики 

Обкладинка ЛЮВОСЛАВА ГУЦАЛЮКА 
В книжці ЗО ілюстрацій ГАЛИНИ МАЗЕПИ 

Сторін — 120. Ціна — 5.00 дол. (з пересилкою) 
К Н И Ж К А ЗУСТРІЛАСЯ З ВИСОКОЮ 

О Ц І Н К О Ю К Р И Т И К И ! 
Замовляти можна в нннгарському відділі при „Свободі", 

пересилаючи чек або поштовий переказ: 
"SVOBODA" BOOKSTORE 

ЗО Montgomery Street Jersey City, N.J. 07303 

Подорож до Вашінгтону 
Штучно створений кому

ністичною Москвою Вели
кий голод-в Україні 50-ть 
років тому, що угробив по
над 7 мільйонів українців, 
мусить гідно бути відзначе
ний і розкритий перед аме
риканським суспільством і 
цілим світом в столиці ЗСЛ 

Крайовий Громадський 
Комітет своєю невтомною 
працею лає можливість кож
ному українцеві й громадя. 
нпнові українського походже
ння піднести голос протесту 
проти цього нечуваного вби
вства своєю масовою учас
тю в маніфестації, що відбу
деться у неділю, 2-го жовт
ня ц.р.,в Вашінгтоні. 

Братство св. Андрія при 
православній Церкві-Пам'я– 
тнику в Бавнд Бруку, Н. 
Дж.. приготовляє автобуси 
для подорожі в цей день до 
Вашінгтону. Модерні авто
буси зі всіма вигодами від'ї– 
дутьзплощі Церкви-Пам'я– 
тника в 6:30 гол. ранку, а 

виїзд з Вашінгтону -6 :30 
год. вечора. 

Шоб заохотити українців 
ло численої участи у маніфе
стації. Братство св. Андрія 
встановило мінімальний 
кошт подорожі: дорослі ; 
20 лол.. діти до 12 років 
життЯ– 10 дол. 

Зголошуватися можна, 
присилаючи чек чи rpoiuo` 
вий переказ у повній сумі 
кошту подорожі на таку 
адресу: St. Andrew's Brother
hood. P. О. Box 375, S. Bo
und Brook. N. J. 08880 

Зголошуватися треба до 
п'ятниці. 9-го вересня н.р : 

Готуймося всі до масової 
участи в жалобній маніфес
тації: подаймо доказ своєї 
сили й настирливості дове
дім до відома світу про 
злочин Мо'скви віл іменн 7 
мільйонів наших братів і 
сестер, замордованих у 1932 
-33 роках. 

Управа Братства св. Андрія 

Етнічний склад населення Канади 
На основі статистичного 

звідомлення з перепису в 
1981 році, населення Кана
ди було 24,083,500. За етніч
ним поділом Канада є бага
тонаціональна країна. Гро
мадянами британського по
ходження подали себе 40,2 
відсотка всього населення, 
тобто 9,674,245 осіб; канад
ці французького походжен
ня подали 26,7 відсотка, тоб 
то 6,439,100 осіб; німецько
го походження подали 4,7 
відсотка, 1,142,365 осіб; іта
лійського походження по
дали 3,1 відсотка - 747,970 
осіб; українського походже
ння подали 2,2 відсотка. -
529,615 осіб. Тубільців, тоб
то давніх мешканців - інді– 
ян та інших, в Канаді є 431, 
380 ооіб. 

Перепне Канади вперше 
впровадив нову рубрику 
про мішані подружжя. На 
основі перепису 1981 року в 
Канаді 7.6 відсотка всього 
населення - це громадяни, 
які мають більше, ніж одне 
етнічне походження, а це 

Альберта 
Онтаріо 
М а н і т о б а 
Саскачеван 
Британська Колумбія 
Квебек 

1,838,615 осіб. Ню Фаунд– 
ланд найбільше зберігся 
етнічно англійським, бо 92 
відсотка мешканців подали 
себе однокровними британ
цями. Провінція Квебек с 
більше ніж 80 відсотків од
нокровною французькою. 
Провінція Саскачеван 
найбільш етнічно змішана, 
там лише 38 відсотків насе
лення є британського поход
ження. Ьтнічне Ьритансько– 
французьке походження по
дали 430,255 осіб. Британсь 
кого і іншонапіонального 
походження подали себе 
859,800 осіб. Французького 
і інашонаціонального по
ходження подали 124,940 
осіб. Про мішані подружжя 
українців відомостей ще не
має, але коли вони будуть 
подані, то треба сподівати
ся великого зросту. 

Українці в Каналі живуть 
найбільше в степових про
вінціях та Онтаріо. Вбіль– 
шості українці живуть в та
ких провінціях: 

2,213,650 
8,534,265 
1.013,705 
956,440 

2,713,615 
6.369,065 

П6,7І0 
Г 3,995 
'9.795 
76,815 
63,605 
14,640 

К О Л И 
П О Д О Р О Ж У Є Т Е : 

” ABTOM 
власним або чужим 

^ АВТОБУСОМ 
' ПОЇЗДОМ 
- ЛІТАКОМ 
ж уи KOPABDF-.M 

всюди і завнци хоронить 
Вас 

акцидентова 
грамота 

УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО 

СОЮЗУ! 

77ц? currvnls tnv tricky, 
and its ч challenge 

staying off the satullxtix. 

Slow Boat to New Orleans. 
Тік/ i h \ my омп)кіт Ііаііч!і'ітічІ ин– mil Ініч– lo 

the Mitl\vi-sl. my Ixivs ЧІІІІІ. "Il's in\U lor a SIKH( 
while,ГАнцГ ПшІ vuiNsk и-.іг\пцо. Ьиіцсінмії,'Іі 

In IIHVI Jiiit and I'd i i iamnl 
Oh. I like il (Mil Ікті-.аІІ гікІИЛІн? і ні.ріг ап– 

пн v НІМІ ІІк– ІаіиІ is ! и-.mliliit Bill І чігі' (ti mi\s ІІк– 
mvan 

NiMi `̂ .x.-. until II . IIIR m,H Іктг.І ltnl Іімч! .unl 
wurkiil all mv lik`liv ІІК' von. Чиїми; was ni\ рольнч) 
StiiniiKT wtnli-f, i?"ol Mvallwr ажі Uul.l loxttl lhc 
ІЛІ-Г іііаііціїн; ІІШИІМІІ ІІн KV.III Wnv. Ім-п– I :im 
Іаім!!х Ь'іі in a SIIKIII lixlialia lirtvn М.п піч! .mil І.ИМЩ; 
a Km мі v 

Wlien I mel Jan SIK- U W хмчкіпі; in mir |м\тійІ 
ik |ІЧІІІІК-ІІІ AmiafU-i u v \ \ \ f v u u n i r d S|R- ІПМ,І.ЧІ MV 
Ikith j(iiii ІІк– Rttyml Savings Plan and slarl vivinu for 
м и т ІІііііц \ |n i ta l 4\illi t \S.4iviin;s Ikmds (hir m m 
lillk' driMin 

I told IKT alxmt n\\ driMin. "Ikm аікмії a 
:l"j-lootcr AO wo can `ail I лкі' Мніїїі!ап u i wvuki-mls?"" 

1 "But Іилхл. I uel sx-askk on sailUnitv" Htt MIRX" 
liaili-d nfl as S!K- wakTiol ІІн' sJv -̂k гц^ічіїт oo mv fact! 

"Sk-дм'гк?" I 4TWIHH^L "My OIK` ami only wilv? 
.Wi оме in my lamily lu s ovvt U r n vstskkf I'm siii-
oMintk'd bv lanittiibl)etv` 

Paid by Ukrainian National Ass n, Inc. 

W i l l миі st'iiky lor tlK.'invr.-" slH-liriulilL-m.fi 
ІЧІ-ЦІІІ ацп-аі іікм Л ItoiiM-l)oiil.ltsiHmlortablf. 

steadyШКІ w r c a n taki-Іоіщ tri(is down ІІк– river." 
It didn't lake wry lont; to pile іці еімяіціі L'S 

ЧІХІІІЦА Bonds In make a ikiwn |Кі\тпепІ mia liit;.sliinv. 
new houseUut ili.ii rink' as smooth its any Ixts. 

List summer, у/ц took a trip tlutt кчі into ІІк– 
Stississi|t|M Kiwr, ІІК-П rjowti |II NewOrk-ans.Jan iliihi'l 
get sit k оіне. Muyht! this is а ко""! wav to \w.m Ік-г to 
sinite ir-aJ Nialiih;. 

MiM^nwhile. it's tun Чдчичо il isn't like lumllmi; 
а г.иіт; чіткі in (Іи-Ліітім–; luit llnMiirrents are \vr\ 

.!гії кл and it's а і Itallem^e jnsl sta\inc off the чаїміїїагч 
And Гш stvinn a lot ol ІІк– country I'd інлеї ЦеІ to чч– 
апуоіікч wav 

Not іще H"tvl` чіі!І)ч .'/і tf.in \hini4n 

Sfe 
t'nitctt Stall 
/mil lln'I'iitinJt SII-І 'ЧО I4wt ill t o u i ttrlh 
\hmlh f o i l U/M-O' I/IHI MUX 
lt\ ,tiha.lit ІІ(І/ІІЦ; lakef^l 

. s tockv^ 
іпДтегіса. 

ж Р О З Ш У К И 9 

Р О З Ш У К 
Петра Живка з хутора Семкін. 
ССР. пошукує Олександра Фе– 
доровна Живко Хто знав би 
щось про нього або він сам, про
шу гопоситись на адресу: 
Олександра Федоровна Яриген 

1939 May о St. 
Hollywood. Fl. 33020 

9 FOR SALE Ф 

ОКАЗІЙНА ПРОДАЖ: 
1 Чудова пьокація, дім новий. 

2 акр., вид на гори 
2 Хата нова, пише огрівання 

вставити. 1 акр. 
3 Ппоща 1 акр - це все. 4 м и т 

від Союзівки 
Власник, тел.: (914) 626-7801 

Р І З Н Е 

СПЕЦІАЛІСТ У ПІКЛУВАННІ СКІРИ 
Новий сальон краси. Йорквіл секція 
у Ню Норку, має до вииайму місце 
для масажів обличчя, воскування і т 
д Дешево до вииайму за домовою 
Дуже добра нагода Англійська мо
ва конечна Телефонувати у вівтірки 

до п'ятниці від 9 рано до 6 веч 
(212)410-9109 

eTuNER^T^TRECTORST 

Richard Н. Burnadz 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
McNERNEY BURNADZ 

FUNERAL HOME 
371 Lake view Avenue 

CLIFTON. N.J. 
Phone: (201) 772-1880 

R.H Burnadz - J.J, McNerney 
Funeral Directors 

Chapels available throughout 
the Metropolitan Area. mt 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 
NEW YORK і OKOHMURX 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK. NY. 10009 

(212) 674-2568 


