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Пластуни Ню Йорку відзначили 
65-ту річницю Листопадового 

Зриву 

Розвідка в ЗСА остерігала 
перед, нападом в Бейруті 

Сині і жовті бальони летять у повітря. 
Ню Йорк (O.K.). - В повітряні бальони t написа

ми в англійській мові ..Віль
на Україна". 

Всі присутні вийшли на 
соняшну вулицю біля Плас– 

неділю. 30-го жовтня ц.р., 
члени Пластової Станині в 
Ню Йорку, як і кожного 
року, відзначили святочно 
річницю 1-го Листопада^ тового Дому і там після 
1918 року. 

Листопадовий Апель зіб
рав у великій залі усі плас
тові з'єднання новацтва і 
юнацтва та членів Станич
ної Старшини і велику кіль
кість батьків пластової мо
лоли Після святочного на
казу, ся якому підкреслено. 
ню Український Пласт як 
переємник ідеї Листопадо
вого Чину завжди його осо
бливо згадус на свій пласто
вий спосіб, вібулися підви
щення ступенів, запрнея– 
ження і переходи до інших 
улалів. 

В другій частині Апелю 
юнаки з 9-го Куреня УПЮ– 
ів ім. Святослава Завойов
ника під проводом свого 
зв'язкового пл. сен. Юрія 
Савинького перевели ори
гінальну програму, яка вик
ликала справжнє захоплен
ня молодих глядачів. У ній 
під розповідь однієї із спів
учасниць Листопадового 
Зриву, яку читав пл. розв. 
Тарас Певний, молоді вико
навці показували прозірки– 
інсненізацію ночі з 31-го 
жовтня на 1-го листопада 
1918 року у Львові. Актора
ми були члени 9-го Куреня. 

На закінчення програми 
виконавці збірно прочитали 
відозву до населення Льво
ва, видану українською вла
дою 1-го листопада 1918 
року, а відтак роздали плас
товій молоді сині та жовті 

короткого слова станичної 
пл. сен. Ольги Кузьмович 
випустили бальони вгору з 
бажаннями, щоб вони діс
тались якнайближче до да
лекого Львова, де тепер 
Ніхто не відзначус Листопа
дового Зриву. Церемонії 
приглядалися численні про
хожі з великим зацікавлен
ням. 

Після закінчення цісїори
гінальної програми пласту 
нн перейшли зі своїми пра
порами до церкви св.Юра. 
де враз з представниками 
комбатантів, делегації СУ
МА та іншими організація
ми заслухали Служби Бо
жої/ 

МУЗИЧНЕ МАТІНК 

Ню Йорк. 72-ий Відділ 
Союзу Українок Америки 
влаштовує в неділю. 6-го 
листопада ц.р.. о гол. 3-ій 
по полудні, тут в Українсь
кому Інституті Америки, 
при 2 Схід79-та вулиця (ріг 
5-та авеню музичне матіне у 
виконанні молодих талан
тів. Виступають: Борис Ба
ку м флейта, Роман Шев
чук піяно. Калина Чо.і– 
ган меццо-сопрано: при 
фортепіяні Нікодя Аи– 
зівіна. Юліяна Осінчук. У 
програмі твори Довженка, 
Россіні. Баха, Мсдсльсона. 
Стецснка та інших. 

Вашингтон. -щ Гри дні 
перед бомбовим нападом 
на головну квартиру амери
канської морської піхоти на 
бейрутському лс говищі, ро
звідка ЗСА остерігала, що 
американські війська в Ли
вані можуть бути ЦІЛЛЮ 
терористичних актів, заяви
ли офіційні представники 
Адміністрації ире яідента 
Роналда Рсгена у вівторок. 
1-ю листопада. 

Офіційні особи НОВІ ІОМИ– 
ли. що дані розвідки визна
чили, що і руною, яка прав
доподібно готувала бомфо– 
впіі напад, була войовнича 
ц)іїтська мусулманська 
проіранська організацій в 
Лнваі. відома під назвою 
Іслямік Ама.іь або „божа 
партія". 

Повідомлення офіційних 
осіб говорить, що дані роз– 
ві неп були опубліковані в 
Крайових доповідях розвіз 
кн, які підготобля( Пси І 
рал і,на розвідувальна аі'сії– 
НІЯ І РОЗПОВСЮДЖУ'! КОЖНО– 
і о дня серед приблизно Л00 
високих урядовців, ВКЛЮЧ.! 
ючії командирів корпусу 
морської піхоти та коман
дирів американської армії п 
Европі, які несун, особливу 
віл'повідальнісгь за час іпни 
морської ПІХОТИ в Ливані. 

Попередження розвідки 
не ПОДаВаЛО і очної лаги, 
типу цілі чи інших ПО Іро– 
биць терористичних актів. 
але воно було узагальнен
ням І ВИСНОВКОМ )ЛІ .111,кою 
положення і практики гсро– 
ристичної гияльностн в Ли
вані. 

.Ліс було і ривожне, ясне, 
безпосереднє попереджен
ня", сказав ОДИН офіцій
ний предсатвиик, коли він 
прочцтав доповіді, розвід
ки. 

Речник морської піхоти 
полковник Джеймс МекМс– 
иевї іаявив у вівіоро,к, 1-го 
листопада, що командую
чий морською піхотою Пол 
КС.І.ІІ не бачив або і не знав 
про доповідь розвідки з 20-
ю жовтня, а тому не іареа– 
г\ пав. 

Речник Федерального бю– 
ра інвест ні ацій Лейн Бон– 
нер сказав, шо до Бейруту 
вилетіла окрема ірупа енс– 
ціялістів для розслідування 
справ. 

Хоч пониє число жертв 
бомбової катастрофи в Бей
руті покищо не відоме, реч
ник морської піхоти в Бсй– 
ру і і сказав, що щонаймен– 
інс 230 морських піхотин
ців загинули під час вибуху 
і т ч і м від тяжких пора
нень 

ВИСТАВКА ВЕЛИКИХ 
ОЛІЇЙ А. ОЛКНСЬКОЇ– 

ПЕТРИШИН 

Принстон, Н.Дж: Від 
4-ю листопада до 16-гогру– 
цін ц.р.. гут в приміщенні 

„Едюкейшснал тестінг сер
віс" IIRH Роздейл ровд від
буватиметься виставка, ве
ликих олій мйеткині Арка– 
іії Олснської-Пстришин. 
Відкриття виставки відбу
деться в п'ятницю, 4-го лис– 
і опала від гол. 4-ої до 7-ої 
вечора. 

Український Музей мас 
різдвяний дарунок для дітей 

Ию Норм У Мі Укра
їнський Музей на спілку із 
Союзом Українок Америки 
видали підручник українсь
кою і англійською мовами 
п. з. „Як робити прикраси 
на ялинку". Підручник злад 
жспиіі Анастазією Смере– 
чинською. 

Ня чепурно видана кни
жечка вчить ДіТей як робити 
прикраси І горіхових луш– 
иии. соломок, лушпинок 
яйця, різнокольорових па
перів, картону тощо, Такі 
зайняття впрошують у ді– 
іей творчу уяву, вннахідли– 
віст ь. терпеливість, есте
тичний смак, почуття вдо
волення й гордости з влас
ної роботи. 

З виховного боку це 
дуже корисна книжечка. Пе
нсі Баркер. президент Кра
йової Ради Жінок, писала з 

В ДЕН В ЕРІ ВІДКРИЛИ ПАРК БАБИН ЯР 

того приводу, до долови 
СУА (ванни Рожанковсь– 
кої ..Не можу висловити 
свогО захоплення нієїорізд
вяною книжкою. Вона по
добалася кожному в нашій 
родині. Не найбільш атрак
ційно нидрукована і злад
жена книжка, яку мені будь-
коли довелося бачити. Як 
знаєте, я вже віддавна за
хоплена незвичайною кра
сою усього, що українські 
жінки потраплять зробнтці 
ня книжечка не с вш”шят– 
ко.м. З глибини душі дякую 
Вам. Ня книжка зробила 
Різдво для мене чимсь дуже 
і дуже особливим." 

Ціна книжечки 6 дол. 
При замовленні треба пода
вати яке видання україн
ське чи англійське. Замов
ляти можна в: The Ukra
inian Museum 203 Second 
Ave., New York, N. Y. 10003 
або UNWLA, 108, Second 
Ave.. New York, N. Y. 10003. 

Дснвер. Коло, (K. Круп– 
ський). - Довгоочікуване 
відкриття цього парку-па
м'ятника жертвам жорсто
кого нацистською злочину 
в Бабиному Ярі біля Києва, 
відбулося в неділю. 2-го 
жовтня ц.р. 

Почавши від січня 1978 
року, в українській пресі 
надруковано чимало стат– 
тей. з яких читачі вже мали 
змогу довідатися про те. як 
прийшло до створення ЦЬО
ГО Парку-пам'ятника. про 
його розмір і вигляд та про 
тс. як дійшло до співпраці 
денверських українців з жи
дівською громадою, яка 
чисельністю перевищує ук
раїнську громаду в кілька– 
десять разів. 

Церемонія відкриття роз
почалася в 2-ій годині по 
полудні. Предсідник Фун
дації Бабин Яр Парк, Тед 
Раскін. привітав гостей і 
представив почесних гостей 
та представників Ізраїля. 
міста Денвср та організа
цій, а відтак попросив нас
тоятеля української правос
лавної иерквн в Денвсрі о. 
Володимира Ситниченка 
провести молитву. 

Наступила святочна ти
ша, а через голосники по
неслись слова дуже зміс
товної молитви, яку всі при
сутні вислухали стоячи тю– 
чиливши голови. Глибоко
го змісту молитва о. В. Сит
ниченка кінчилася прохан
ням, щоб Господь ласкаво 
дарував спокій душам по– 
ляглих в Бабиному Ярі, і 
щоб подібний злочин вже 

ніколи і нігде не повторив
ся. 

Посадник Денвсру Фре– 
леріко Пеня погратулював 
усім тим. що довели ДО 
створення цього гарною 
парку. Своє привітання ме– 
йор закінчив словами: ..Ка
жуть, що історія повторю
ється, але надіємось, шо 
подібний злочин, який став
ся в Бабиному Ярі, вже ніко 
ли не повториться." 

Після того коротко про
мовляла член Міської ради 
Стсфаїця Фут. а після неї 
промовляв Аллен Гасе, пре
зидент жидівської Фундації 
Бабин Яр Парк. Вирахову
ючи заслуги усіх тих, хто 
причинився до створення 
парку-пам'ятника. А. Гасе 
сказав: „Наше признання 
належиться непоборному 
духові' людей позбавленої 
волі української нації. Ук– 
раїнськийкомітет,очоленпй 
Іваном Стебельським, та
кож допоміг у створенні 
цього парку". Закінчивши 
своє слово. А. Гасе пред
ставив головного промовця 
з жидівської сторони - Гс– 
лен Ґінзбург. яка через де
сять років очолювала Фун
дацію і щойно два роки 
тому, з причини переванта
ження працею, передала 
свій пост А. Ґассові. однак 
залишилася почесним голо
вою Фундації. 

Гелен Ґінзбург належала 
до малої групи тих інінія– 
торів. шо в 1969 році вису
нули потребу створення та
кого парку. Тепер, представ 
ляючй свого заслуженого 

попередника. А. Гасе ска
зав, шо без неї сьогодні не 
було б цього парку, який з 
мрій і гарячого бажання 
таких як Г. Ґінзбург. став 
дійсністю. 

Напевно, що баї а то чита
чів ше пам'ятають дуже 
шляхетне і зворушливе звер 
неН”ня Г. Пнзбурі до укра
їнських американських і ро– 
мад. надруковане в ..Укра
їнському Тижневику" з 9-го 
листопада 1980 року. Не та 
сама Г. Гінзбурґ. гарна лю
дина в кожному аспекті і 
практикуюча гуманістка. 
Вона непохитно вірить в те. 
шо право па свободу мають 
також українці. Вона вповні 
свідома того, шо людське й 
національне право україн
ською народу в совєтській 
імперії (потоптане зовсім 
так. як потоптаними ( люд
ські права жидів в Совітсь
кому Союзі. 

Ціла промова Г. Ґінзбург 
була налихана щирістю й 
відданістю справі.усіх тих. 
шо терпіли і донині терп
лять. Совгтська влада, ска
зала вона, з політичних мо
тивів ЗО років промовчува
ла великий і страшний зло
чин німецьких нацистів і 
хоч створення нього парку 
забрало луже багато ту– 
силь, щоб побороти чисель
ні труднощі й перешкоди, 
то проте ..я сьогодні дуже 
щаслива бачити здійснени
ми наші мрії .бо наш довго
літній труд і праця увінча
лися повним успіхом. Ми 
збудували не тільки Иарк– 

(Продожсння па ст. k) 

ПАНАХИДИ ЗА СВ. П. 
ПОЛК. А. МЕЛЬНИКА ї 

О. ШТУЛЯ– 
ЖДАНОВИЧА 

С. Бавнл Брук. Н.Дж. -
Теренове Керівництво Ор
ганізації Українських Наці
оналістів в ЗСА інформує, 
що в неділю, 6-го листопа
да ц.р.. о гол. 11-ій перед 
полуднем, тут в Цсркві– 
Пам'ятнику св. Андрія та в 
неділю, 13-го листопада, о 
год. 1-ій по полудні, в церкві 
св. Івана Хрестителя в Ню– 
арку. Н. Дж., будуть від
правлені Панахиди в шості 
роковини смерти сл. п. Оле
га Шгуля-Ждановича та в 
19-ті роковини смерти Го
лови Проводу Українських 
Націоналістів сл. п. полк. 
Андрія Мельника. Органі– 
за юри запрошують членст
во і українське громадянст
во до участи. 

МОРСЬКИЙ БАЛЬ 
„ЧОРНОМОРЦІВ" 

Іст Гайовер, Н. Дж. В 
п'ятницю. 25-го листопада, 
о год. 9-ій вечора, тут у 
примішені готелю Ромада 
Інн. дорога 10 в Іст Гано– 
вер. Н. Дж.. відбудеться 
морськіїіі балі. 1983. шо 
йото організує пластовий 
курінь ..Чорноморці". Грає 
оркестра ..Темно" іринея 
Коваля; вступ 7 долярів у 
передпродажі, 9 при дверях 
вступу. Ближчі інформації 
можна отримати в Олега 
Колодія. 30 S.Crcscent, Мар 
lewood, N. J. 07040, тел.: 
(201) 763-1797. 

ЗСА ЗАБИРАЮТЬ 
ВІЙСЬКА З ҐРЕНАДИ 

Вашінітон. Департа
мент оборони повідомив у 
середу вечером. 2-го листо
пада, що „воєнні дії припи
ни, і нея" в Гренаді та що 
виведення американських 
військ з острова і повернен
ня додому приблизно 600 
кубинських полонених роз
почнеться незабаром. 

У короткому повідомлен 
ні Департамент заявив, шо 
секретар оборони Каснар 
Вайибергср „наказав війсь
кам ЗСА розпочати виве
дення через кілька днів". 

Одна висока офіційна осо 
ба заявила, що метою є 
повернути 5.000 американ
ського війська додому „як
найшвидше", але додала, 
що це може потривати два 
або три тижні, поки Вони не 
будуть замінені, можливо 
військами інших країн, та
кими як Канада і Нова Зе
ландія, які вже запропону
вали свої контингенти 

Уряд ЗСА'заявив у сере
ду, ідо полонені кубинці 
зможуть повернутися додо
му, як тільки будуть вироб
лені відповідні заходи. Реч
ник Державного департа
менту Джан Гюз сказав, 
шо. 57 кубинців, які були 
поранені в боях, вже повер
нулися до Гавани разом з 
10-ма кубинськими лікаря

ми. Він сказав, що їх спочат
ку відвезли до Барбадосу, 
звідки Міжнародний Чер
воний Хрест відвіт їх до 
Гавани на літаках пі пай-
царської лстунської лінії. 

Офіційні військові пред
ставники ЗСА і оворять, що 
воєнні дії на острові прак
тично припинилися, а го
ловним іавданням амери
канських військ тепер є ПІД" 
гримати безпеку і патрулю
вання в столиці Сейнт 
Джордж. а також на півно
чі острова, де ще залиши
лися поодинокі снайпери. 
Вони також перевіряють 
автомобілі та будинки, шу
каючи за зброєю. 

Офіційний представник 
сказав, що 2.300 парашу
тистів покине Гренаду неза
баром. 

В усій Гренаді панує спо
кій, і народ приступив до 
нормальною ритму життя. 

Генеральний і убернарна– 
тор Гренади Пол Суп зірвав 
дипломатичні відносини з 
Кубою. Лівією та Совітсь
ким Союзом та наказав їх
нім дипломатам виїхати з 
країни. 

Як можна було сподіва
тись; Генеральна асамблея 
ОН „засудила" ЗСА у резо
люції, яка. як і всі інші нього 
органу, не с зобов'я іуючою. 

ТВЕРДЯТЬ, ЩО КУБА 
ПОГРОЖУЄ ВІДПЛАТОЮ 

Вашінгтон. Уряд ЗСА 
заявив у вівторок. 1-го лис
топада, що він отримав по
відомлення розвідки про 
кубинські поірозн вбивств 
американців у Латинській 
Америці та в інших місцях 
світу як відплату за амери
канські військові дії в І ре– 
наді. 
' Офіційні особи Держав

ного департаменту заяви
ли, шо вони вже Ііопсрс ні
мі Кубу, що вони сприйня

ли такі погрози з „великим 
затрнвоженням".; 

Повідомлення розвідки 
вказують на тс, що Куба 
плянут цілий ряд терорис
тичних актів проти амери
канців у Латинській Амери
ці та інших місцях світу. 
Такі дані розвідка отрима
ла із перехоплених на Ку'бі 
повідомлень. Вже були ви
падки бомбових нападів у 
деяких країнах Латинської 
Америки на американські 
дипломатичні установи і їх 
співробітників, але покищо 
важко визначити, чи вони 
були пов'язані з найновіши
ми погрозами Куби. Бом

бові вибухи в Болівії. Ко– 
люмбії, Мартініці та Пуер– 
го Ріко не завдали великої 
шкоди і lie викликали будь-
яких людських жертв. 

В Гавані заступник мініс
тра закордонних справ Ку
би Рікардо Аляркон відки
нув обвинувачення ЗСА.що 
Куба готус терористичні 
акти проти американських 
диндомтів у Латинськії'! 
Америці. 

Речник Державною де
партаменту Джан Гюз та 
інші офіційні особи відмо
вилися подати подробиці 
доповіді розвідки, що вик
ликало багато додаткових 
питань. Вже кілька днів піс
ля перших юдин воєнних 
дій в Гренаді серед офіцій
них КІЛ Вашіиі тону ходили 
чутки про здобуття інфор
мації про перетворення Ґре 
пади в..бастіон"Совітсько
го Союзу і Куби н Караїбсь– 
кому басейні. 

Покищо не було опублі
ковано жадною документу 
на шо тему, але Гюз обіцяв 
незабаром опублікувати де
які дані. 

У КИЄВІ ЗААРЕШТУВАЛИ 
ВАЛЕРІЯ МАРЧЕНКА 

Гельсінкі, Фінляндія (УІС 
..Смолоскип"). Сюди дій 
ціла віст кчи шо 20-го жов гня 
ц.р. у Києві був іаа решто ва
нни відомий український 
правозахисник і колишній 
політичний в'язень Валерій 
Марчснко 

В. Марчснко народився 
17-го вересня 1947 року, 
внук відомої о українського 
історика Михайла Марчсн– 
ка. і ' 1970 році В. Марчснко 
закінчив філологічний фа
культет Київського універ
ситету, а ) їоюм навчався в 
Бакинському університеті, 
вивчав східні мови і робив 
переклади на українську 
мову. Його переклади літе
ратурних творів були опуб
ліковані \ ..Ві і чизні". ..Дній 
рі" і . .Україні", в газеті 
. .Літературна Україна" й 
інших. 

25-го червня 1973 року 
Валерііі Марчснко був за– 
арештоваїпііі. а 2^-ю груд
ня гогО ж року іасулжсний 
на 6 років ув'язнення і 2 
роки заслання під закидом 
„антнрадяиеькоі агітації і 
пропаганди". 

Покарання Валерій Мар– 
ченко відбував в Псрмсько– 

`"r 

Валерій Марченко 

му концтаборі : постійно 
важко хворів. У 1979 році 
він був перевезений на зас
лання в Актюбінську об
ласть. Відбувши заслання 
він повернувся до Києва. 
Бажав виїхати за кордон на 
лікування. У липні 1983 ро
ку у нього зробили обшук, 
під час якого забрали його 
приватне листування. 

З України дійшла вістка, 
що В. Марченко в останніх 
днях жовтня перебував у 
київській слідчій тюрмі. 

В АМЕРИЦІ 

У СВІТІ 
АФГАНСЬКІ ПОВСТАНЦІ, які боряться проти совстсь– 
ких окупаційних військ і їх прислужників маріонеткової 
армії Бабрака Кармаля . збили два тижні тому два 
совстськІ транспортові літаки, які намагалися привезти 
підкріплення оточеним трьом містам усхідньому Афганіс
тані. На захід від містечка Матун біля Гардсзу повстанні 
засіли на „цивільний" автобус, який віз замаскованих 
вояків у цивільному одязі зі зброєю під сидіннями, 
надіючись таким чином пробитися через лінії повстанців 
до оточеного міста. Але цей маневр не вдався, понад 10 
урядових вояків були вбиті, а решта із ЗО були взяті в 
полон або перейшли на сторону повстанців. Західні 
дипломати також повідмляють. шо останні підкріплення і 
сильні бомбардування совєтського летунства дещо 
сповільнили триваючий вже д.,.і місяці наступ повстанців 
на міста Матун, Ургун і Жажі. 

ІНДІЙСЬКЕ РАДІО повідомило у вівторок. 1-ю листопа
да, що поліція арештувала понад 1,400 осіб за останні два 
тижні у північному індійському стейті Пубджаб. Такі 
рішучі дії поліції послідували після хвилі терору, який 
поліція ппиписує войовничим сігхам. які боряться за 
більшу аьтономію і більші релігійні поступки для них. 
Понад 50 осіб були вбиті минулого тижня в Пунджабі. де 
проживає більшість 12-мільйонного населення сії хів Індії. 
Радіо передало заяву шефа пунДжабської поліції, у якій 
говориться про тс. що під час рейдів поліції вона захопила 
велику кількість зброї та амуніцію. 

АМЕРИКАНСЬКИЙ НАФТОВИК з 81 членом залоги 
потонув у хвилях бурхливого Південнокнтайською моря. 
За кораблем шукали кілька днів китайські рятівні судна, 
але щойно у вівторок. 1-го листопада, офіційно повідомле
но з Пекіну, що пароплав затонув. Цілий тиждень 
розшуків за пережившими катастрофу не дали жадного 
результату. Серед 81 особи на борті пароплава були 42 
американці. 34 китайці, чотири британці і один австралі
єць. 
ОСТАННІ ПОВІДОМЛЕННЯ з Туреччини говорять, що 
число жертв землетрусу, який відбувся у східніх гірських 
районах країни в неділю перевищило 1,230 осіб. Найбіль
ше потерпіло село Муратбагі . Половина його 900 
мешканців загинули, інші поранені або без даху над 
головою. Офіційні повідомлення кажуть, що 2,500 домів 
знишені повністю, а приблизно 1,000 інших сильно 
пошкоджені. Це означає, що понад 25.000 людей залиши
лися без даху над головою в холодну іірську осінь. 
Офіційні особи обіцяли, шо потерпілі дістануть належну 
допомогу, але одночасно закликали проводити збірку 
грошей, наметів і теплих речей для потерпілих від 
землетрусу.. 

КОЛИШНІЙ ПРЕЗИДЕНТ Джиммі Картер обстоює й 
далі правильність свого потягнення у відношенні до 
Совстської о Союзу. а саме накладення ембарго на вивіз до 
СССР зерна після того, як совстські військові частини 
окупували Афганістан. Картер заявив кореспондентам, 
шо економічне ембарго у випадку совєтської агресії чи 
загрози американським інтересам в світі все ще являється 
найкращою і найбільш ефективною відплатною акцією 
для СССР. держави, яка потребує великої економічної 
допомоги ;іля свою, дальшого існування. 

ГОЛОВНЕ ПОШТОВЕ управління знову плянус підвищи
ти оплати за пересилку листів першої кляси з дотеперішніх 
20 до 23 цензів за листи і з 13 до 15 центів за поштівки. 
Покишо не відомо чи підвишка буде поширена також на 
інші кляси. Генеральний поштмайстер Вілліям Болджер 
обстоює свою думку, що пілвишку треба накласти на усі 
пересилки в 1984 ропі, у якому все одно передбачається 
дефіцит у висоті 800 мільйонів долярів. Якщо конгресова 
комісія погодиться з вимогою Бодджера. підвищена 
оплата розпічнеться від 1-го жовтня 1984 року. 

ДЕМОКРАТИ ПРИХИЛЬНО прийняли інформацію про 
чергового кандидата на президента проповідника і борня 
за громадянські права негрів Джессі Джексона, хоч. як 
кажуть поінформовані політичні діячі, ця кандидатура 
значно пошкодить Волтерові МондеЙлові. який дуже 
розраховував на підтримку негрів і пуерторіканців у 
перелвиборах. Провідні демократи думають, що кандида
тура Джексона заставить тисячі негритян зареєструватись 
ю голосування, а тим самим голосуюча потенційна сила 
демократів значно збільшиться. Очевидно, ніхто поважно 
не трактує кандидатури Джексона. який в останній хвилині 
може погодитися однак на пост віиеирезидента і тоді його 
прихильники голосуватимуть не тільки на конвенції 
Демократичної партії, але також у виборах за тією 
людиною яка поставить ставку на Джексона. 

ПАЛАТА РЕПРЕЗЕНТАНТІВ голосами 217 проти 208 
схвалила фонди для започаткування повної продукції 
нуклеарних потужних ракет типу MX. Цс голосування в 
Коні ресі було ще одною виразною перемогою президента 
Роналда Рсгена і започаткування пожвавленогодозбросн– 
ня З'єднаних Стсйтів Америки. Цей законопроект напевно 
буде скоро схвалений в Сенаті, де республіканці мають 
незначну більшість голЬсів. 

КОМАНДУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ морської фльо 
ти повідомило, що в Перськії затоці вибухла пожежа в 
машинному ВІДДІЛІ лігаконосця ,.Ренджер", під час якої 
затнули шість моряків, а 35 були поранені. Далі повідом
лення говорить, що пожежа була погашена через юдину, і 
літаконосець з 5,000 вояками га К0 літаками продовжує 
нести службу. 

У НЮ ЙОРКУ ЗВІЛЬНИЛИ з в'язниць 341 в'язня, 
покараних за менші кримінальні їлочинн тільки тому, що 
суддя наказав облегшити відносини у переповнених 
приміщеннях в'язниці на Райкерс Айленді. Посадник 
цього міста Едвард Кач заявив, що він незадоволений 
таким рішенням федеральною судді; але місто підпоряд
ковується його зарядженні. Судія Морріс Ласкср заявив, 
що. мовляв, він не мав іншого виходу, бо переповнені 
в'язниці не ..бочка з порохом". яка кожної хвилини може 
вибухнути. 

У наступному числі 
Українського Тижневика: 

In The Weekly, November 6: 
' Toxic spill reported in western Ukraine. 
^ Ukrainian medical student reports on her experiences during 

the invasion and evacuation of Americans from Grenada. 
e Valeriy Marchenko arrested. 
' Archbishop Lubachivsky addresses the Synod of Bishops of 

the Catholic Church concerning the plight of the Ukrainian 
Catholic Church in Ukraine. 

e Part III of `John 0. Flis's article on negotiations toward com
munity unity. 

^ Conclusion of Marco Carynnyji`s .interview with Robert 
S Sullivant. 

f A Ukrainian American's look at Macau. 
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Патріотична молодь 
і сліпі ліберали 

Американська військова операція на Грена
ді зустрілася з гострою критикою великої 
більшости демократично-ліберального табору. 
Сам голова Палати Репрезентантів Томас О 
Нілл був обережний в оцінці цієї події та признак, 
що президент Реґен інформував його про цей 
плян і що наводив переконливі аргументи на 
потребу випередити можливість повторення 
іранської трагедії з , ,закладниками". Також 
демократичний посадник Ню Йорку Едвард Кач 
заявив журналістам, що поки невідомі всі факти, 
трудно заявлятися ,,за" чи „проти". 

Але такі сенатори, як Гарт і Кеннеді таврува
ли інвазію морської піхоти на Гренаду, як 
,,револьверову дипломатію", перед Об'єднани
ми Націями демонстрували які дві тисячі крику
нів, що ніби президент Реґен штовхає Америку у 
безпотрібну війну, колишній віцепрезидент 
Волтер Мондейл тепер передовий демократич
ний кандидат на президента, знайшов в операції 
проти Гренади добру тему для передвиборчої 
демагогі ї . Очевидно, що на теперішній сесії 
Генеральної Ассабпеї ОН один за одним „невт– 
ральний" амбасадор таврував політику Реґена. 
Але американська амбасадорка в ОН Джін 
Киркпатрик спокійно заявила: „Ми вже привик
ли, що Об'єднані Нації є тереном атак проти 
Америки і вони не можуть мати впливу на нашу 
закордонну політику". 

Яскравим суперечним явищем була (і є) 
реакція американської молоді. На телевізії 
показували - і потім на фронтових сторінках 
деяких газет появилося - як один із перших 
евакрваних з Гренади американських сту
дентів впав на коліна і цілував американсь
ку землю. На Гренаді було кругло 1,000 амери
канських громадян, здебільше студенти меди
цини тамошнього уніперситету. Коли 13-го 
жовтня ц. р. комуністичні екстремісти перевели 
на Гренаді кривавий переворот і вбили тамош
нього прем'єра Моріса Бишопа, також комуніс
та, але замало слухняного Москві, трьох членів 
уряду, та невідоме число цивільних осіб, -
новий уряд проголосив заборону студентам 
виходити з кемпусу (,,24-годинна поліційна 
година") і замкнув летовище, щоб ніхто не міг 
виїхати. Дехто з тих студентів, які тепер щасливо 
вернулися до Америки, оповідали, що коли вони 
з вікон побачили американських морських 
піхотинців, як вони висадились на пляжу, то в 
цілому ,кемпусі" запанувала шалена радість. 

Очевидно, що лікв ідація комуністичного 
режиму на Гренаді - це був важкий удар по 
кремлівським володарям. Совєтський амбаса
дор в ОН Олег Трояновський заявив журналіс
там, що не можна порівнювати цієї виправи 
Америки проти Гренади з виправою СССР проти 
Афганістану, бо, мовляв, Совєтський Союз діяв 
на просьбу афганського президента, а тут 
Америка допустилася „злочину" проти „легаль
ного гренадського уряду". Забув додати, що 
„запрошені" до Афганістану большевики пер
шим ділом розстріляли президента Гафізуллаха 
Аміна, який їх „запросив", та настановили більш 
слухняного Бабрака Кармаля, - докладно так, 
як це зробили з ґренадським Бішопом, який був 
занадто льояльним супроти титулярного голови 
Гренади, яким є британська королева Єлисаве– 
та, що мала на Гренаді свого губернатора, 
котрий в дні жовтневого перевороту скрився в 
американській амбасаді... 

Демократичні ліберали обурені рішучою 
політикою Ронапда Реґена, але радіо-телевізій– 
на станиця Ен-Бі–Сі признала, що опит, який 
вона перевела, виявив, що 92 відсотки американ
ців схвалюють відважний крок Реґена. Водно
час американські засоби інформації подали ці
каву вістку: що всупереч „модному" пацифістич– 
ному рухові і, не вважаючи на загин американсь
ких вояків у експедиційному з'єднанні морських 
піхотиниів у Ливані - зголошується до служби у 
війську більше юнаків і дівчат, як в минулих 
роках. Це надзвичайно відрадне явище, яке є 
одним із наявних доказів, що гасло „морального 
відродження" Америки, що його проповідував 
Реґен ще під час його передвиборчої кампанії 
тому три роки, не було гаслом пустим, без 
сутнього змісту. Для телевізії і газет негатив
ні прояви завжди цікавіші, як позитивні. Сенса
цією не є чесне і праведне життя, сенсацією є 
вбивства і злочини. І тому телевізійні репортери 
п ідсувають мікрофони таким зустрічним на 
вулицям примітивам, які висловлюють свої 
зовсім політично неграмотні, але „оригінальні" 
думки та які користають із конституційної 
свободи — критикувати навіть президента і 
державного секретаря, бо це американська 
демократія! Вирішними для долі Америки не є 
голоси примітивів, не є голоси хворих на психо
зу страху перед „новим В'єтнамом" лібералів. 
Вирішним для Америки - і всього вільногосвіту 
- є патріотизм американської молоді, який 
диктує їм цілувати американську землю і прос
лавляти військо, яке боронить країну. 

Після того, як 27 демок
ратичних членських орга
нізацій вийшли із безслав
ного XIII Конгресу в поло
вині його нарад, давній УК– 
КА залишився виключно в 
руках організацій Визволь
ного Фронту. 27 організа
цій, які вийшли з Конгресу, 
зорганізувалися в Комітет 
за Правопорядок в УККА з 
метою, іцоб становити 
об'єднаний фронт у перего
ворах, які - ми думали — 
цілком певно слідувати
муть, щоб привернути зно
ву дійсно демократичну 
центральну організацію, 
яка намагатиметься репре
зентувати інтереси всіх ук
раїнців і українських аме
риканців, що живуть у З'єд
наних Стейтах. 

Перші дві зустрічі опози
ційних сторін скликав проф. 
Лев Добрянський. На них 
не пощастило досягнути 
будь-якого порозуміння для 
привернення миру і слности в 
українській американській 
громаді. Комітет за Право
порядок просив, що0 УК 
КА погодився на чотири 
точки, які в онінії людей з 
Комітету за Правопорядок, 
повернули б демократич
ній Оільшості. яка вийшла з 
Конгресу, рішальннй голос 
у справах УККА, як вона 
його мала перед XIII Конг
ресом. Сили Визвольною 
Фронту не поступилися. Це 
була невдача число один. 

Другу серію зустрічів 
для привернення едности 
між українцями 'в Америці 
заініціював Світовий Конг
рес Вільних Українців, що с 
центральною організацією, 
яка репрезентує вільних ук
раїнців, що живуть поза 
межами України. 

Мір Іван Базарко, прези
дент СКВУ, звів обі сторо
ни разом у серпні 1981 року. 
Його намагання під . час 
двох зустрічів. які слідува
ли, не виявляло замітнішого 
зусилля з його боку, і ми 
зв'язували не з ного особис
тим знанням і переконан
ням, що фракція УККА не 
відступить із своєї позиції 
сили. Вона мала у своїм 

Іван О. Флнс 

НАШЕ ЗМАГАННЯ 
ЗА ПРАВОПОРЯДОК 

Частина III 
посіданні скарбницю УК
КА, яка переступала 500. 
000 долярів, як також конт
ролю апарату із спромож
ністю збирати щорічно по
важні фонди до їхньої скарб
ниці. Теперішні володарі УК 
КА не були охочі відступити 
будь-що зі своєї здобичі, 
або дозволити на поворот 
до УККА будь-якої органі
зації, яка могла б ставити 
під знак запиту їхнє право 
поступати в українській аме
риканській громаді так, як 
їм подобається. 

Так то безуспішно, закін
чили ми і другу спробу на
ших зусиль, щоб довести до 
єдности між українськими 
американцями. 

У тому самому часі, як 
Комітет за Правопорядок в 
УККА плянував скликати 
конвенцію всіх тих органі
зацій, які відмовлялися від 
послуху наказам групи УК
КА, із пляном відбути таку 
конвенцію в днях 19-21-го 
листопада 1982 року, ієрар
хи Української Католиць
кої Церкви в Америці: Мит
рополит Стефан Сулик. з 
Філядсльфії, Єпископ Ва
силь Лостен зі Стемфорду, 
Єпископ Іннокентій Ло– 
тоцький з Чикаго та Єпис– 
коп-помічник Роберт Мос
каль з Філядсльфії видали 
8-го вересня 1982 року і 
проголосили в щоденнику 
„Америка", офіціяльному 
органі Союзу Українців Ка
толиків „Провидіння", своє 
Звернення-заклик до всіх 
громадських організацій і, 
зокрема, до їх провідників, 
щоб вони постаралися про 
привернення миру в нашо
му зорганізованому громад
ському житті. „Свобода' 
надрукувала цс звернення в 
числі з 21-го вересня, а „Ук
раїнський Тижневик" в то
му самому часі надрукував 
його в англійській мові. 

Отець шамоелян Степан 
Чомко, предсідник Союзу 
Українців Католиків „Про
видіння", яке не вийшло з 
нарад XIII Конгресу та яке 
ще продовжувало свою 
участь в апараті УККА, 
видав постанову про при
пинення активної участи 
„Провидіння" в УККА аж 
до часу, як в житті українсь
кої громади будуть привер
нені мир і єдність. Це, оче
видно, було зроблене на під
тримку звернення ієрархи 
Української Католицької 
Церкви. 

Комітет за Правопоря
док в УККА міг сподівати
ся тільки добрих наслідків з 
участи духовенства в роз
мовах про замирення в гро
маді. Визвольний Фронт 
міг добачувати тільки нега
тивні для нього наслідки 
такої участи. 

Проголошений українсь
кою католицькою ієрархі
єю в ЗСА заклик до громад
ської єдности мав великий 
імпакт на нашу громаду. 
Дехто тільки питав, чому 
вони вчинили це так пізно. 

Комітет за" Правопоря
док в УККА насвоємузасі
данні 6-го жовтня схвалив 
резолюцію, яка негайно бу
ла опублікована в „Свобо
ді" і „Українському Тиж
невику" та якою він сильно 
піддержав становище, що 
його зайняли ієрархи Укра
їнської Католицької Церк
ви. В резолюції сказано: 

„Екзекутива Комітету 
за Правопорядок в УК
КА на своїх нарадах в 
Ню Йорку в середу, 6-го 
жовтня 1982 року, з най
більш доброзичливою 
увагою обміркувала да
товане у Філядсльфії,' 
Стемфорді і Чикаго 8-го 
вересня 1982 року і опуб
ліковане з кінцем того 
місяця „Звернення Ієрар

хів Української Като
лицької Церкви в ЗСА 
до Вірних, зокрема до 
Провідників усіх органі
зація і товариств? у спра
ві теперішньої ситуації в 
нашій громаді і у внеліді 
рішила: 

I. З вдячністю прийня
ти до відома це світле 
Звернення Ієрархії Укра
їнської Католицької Церк
ви в ЗСА, стверджуючи 
при цьоку, що саме наве
деними в цьому Зверненні 
християнсько - мораль
ними засадами та націо
нальними інтересами ке
рувався Комітет за Пра
вопорядок при своєму 
оформленні та визначу
ванні своїх завдань, як і у 
своїй активності; 

II. У надії, що Звер
нення Ієрархів Українсь
кої Католицької Церкви в 
ЗСА промовить до хрис
тиянського сумління та 
національного розуму 
провідників усіх складо
вих частин нашої плюра
лістичної громади, Ек
зекутива Комітету за 
Правопорядок запропо
нує найближчій Громад
ській Нараді відложитн 
заплямовану вже та під– 
готовлювану на 19-21-го 
листопада ц. р. Конвен
цію для поновного оформ
лення нашої репрезента
тивної крайової централі, 
щоб усім дати додаткову 
нагоду для наладнайня 
теперішнього конфлікту 
в християнському і на
ціональному дусі Звер
нення Ієрархів". 
Ніхто нічого не почув 

від УККА. 
Комітет за Правопоря

док зобов'язався до спів
праці із Зверненням Ієрархії 
нашої Католицької Церкви. 
Ціла українська американ
ська громада, без уваги на 
свої віровизнання, очікува
ла, щоб Визвольний Фронт 
поступив так само та щоб 
розмови для привернення 
єдности і миру в нашій ук
раїнській американській 

(Продовження на ст. 3) 

У неділю, 30-го жовтня ц. 
p.. Департамент оборони у 
Вашінґтоні повідомив, що 
американські мілітарні час
тини схопили генерала Год– 
сона Остіна. провідника 
комуністичної групи, яка 
зробила переворот на Гре
наді 19-го жовтня ц. p.. вби
ваючи прем'єр-міністра Мо 
pica Бішопа.- також марк
систа, який, одначе.не був 
на руку Москві і Гавані. . 

Заступником ген. Остіна, 
про якого досі небагато 
відомо, був Бернард Корд, 
знаний марксист та частий 
гість в Гавані і Москві та 
абсольвент маркенстсько– 
лен і нської терористичної 
школи в Гавані. 

Про його політичний жит–^ 
тєпис та вишкіл написав 
проф. Алберт Вікс довшу 
статтю у нюйоркському що 
деннику ,.Ню Йорк Трі– 
бюн”(з 31-го жовтня ц. р.).З 
цієї статті видно, що Корд 
був великою шишкою серед 
комуністичних агітаторів в 
Москві, яких вишколює 
Кремль для „спеціяльних 
завдань" у Центральній і 
Південній Америці. 

Значення і довір'я Москви 
до Корда виявлені в тому, 
що в березні 1981 року він 

Володимир Душник 

І В ҐРЕНАДІ 
СОВЄТСЬКІ З A KO Л OTH И КИ 

був делегатом комуністич
ної партії Гренади на 26-тий 
конгрес Комуністичної Пар
тії Совєтського Союзу в 
Москві. Москва не хотіла 
бачити Моріса Бішопа, 
прем'єр-міністра Гренади і 
також марксиста, а заба
жала приїзду Корда тому, 
що він мав далеко більше 
довір'я і підтримку в Москві 
як Бішоп. І тому Кремль, 
мабуть прнказав вбити Бі
шопа. 

У Москві, промова Кор
да була вийнятковою в то
му, що він майже все вістря 
ненависні звернув проти 
Америки, і під тим оглядом 
він навіть перевершив Каст– 
ра, який також промовляв 
на цьому конгресі в Москві. 
Корд накликав до „насту
пу" проти американського 
„імперіалізму". 

„Комуністична боротьба 
на Караїбському морі по
силюється завдяки найбіль
шому вкладі Совєтського 
Союзу для справи націо
нального визволення", — 

твердив Корд. Він вихва
лював 26-ий конгрес совєт– 
ської компартії за його „епс 
ціяльне значення для нас 
(грсиадців), бо цей конгрес 
підкреслює визначний пе
ріод в історії, коли приспі– 
шується всесвітній револю
ційний рух і коли імперіа
лізм в цілому світі є під 
обстрілом і послаблюєть
ся..." 

Рік пізніше, в 1982 році, 
Бішоп був в Москві, де пе
ревів ряд розмов із совстсь– 
ким президентом Ніколаєм 
Тіхоновим і секретарем 
Центрального Комітету 
Борисом Пономарьовим. 

Бішоп також мав умови
тися в справі кількох до
мовлені, „для присиплений 
революційного процесу в 
Гренаді..." 

Ця совітська допомога, 
— говорив Бішоп, — слу
жить як ще один приклад 
інтернаціоналізму Комуніс 
тичної Партії Совєтського 
Союзу". 

Далі, - проф. Вікс твер

дить - — що ці совстсько– 
гренадські домовлення з 
боку Москви підписав По– 
номарьов, але Бішоп не 
підписав в імені Гренади, а 
хтось інший, може бути, що 
й Корд. Пономарьов у 1930 
роках був головним секре
тарем Комінтерну, а тепер 
він очолює Міжнародну еск 
цію Центрального коміте
ту, завданням якої є приго
товляти „революційні пере
вороти" та формувати про– 
совєтські режими по цілому 
світі. 

Дуже можливо, що Бі
шоп не зміг переконати совє 
тських вождів у своєму „ін
тернаціоналізмі", але є пев
ним, - як пише проф. Вікс, 
— що совєтський чинники 
були проти Бішопа і допо
могли його'усунути, а може 
і приказали його вбити. 
Вони поставили свою став
ку на Корда, який мав до
вір'я в Москві і який перевів 
переворот та „ліквідацію" 
Бішопа та його трьох мініст
рів та інших співробітників. 

Чи поставлять тепер ген. 
Остіна і Корда передсудом 
- це є проблема нового 
уряду, який тепер формусть 
ся у звільненій Гренаді. 

Ол. Шпилька 

Макогоном?! 
Не зважаючи на панікарів 

та страхопудів, я знав, що 
розв'язку буде знайдено і 
що наступний Світовий 
Конгрес Вільних Україн
ців перейде успішно та щас
ливо, на зло ворогам і віщу
нам поразок. 

Не хочу хвалитися, що я 
належу до тієї категорії 
утоплеників, які вірять (і 
знаходять) спасенну соло
минку. Скільки вже трап
лялося в житті: ось-ось „по– 
гибеніе", ось-ось ,.безви
хідне становище", а воно, 
дивись, і вилазка несподі
вано з'явиться. Таке, ма
буть, і іншим доводилось. 
Тому не лякають мене пе
редвісники сумних наслід
ків наступного Конгресу 
СКВУ та різні, „страхи на 
ляхи". 

Дехто у безнадії б'є у 
дзвін тривоги: пропаде СК
ВУ, розіб'ємося, пересвари
мося ми, нездари , на ра
дість ворогів... Я такого 
ніколи не казав - нехай під
твердять свідки. Я завжди 
твердив, при свідках і без 
них, що вихід існує, лише 
дайте мені добре подумати. 
Якщо я нічого путнього не 
вигадаю, то напевно серед 
такого великого числа пат
ріотів з'явиться блаженна 
душа, яка поспішить із по
радою: як-Світовий Конг
рес відбути безболісно, ус
пішно та у згоді і єдності 
закріпитися. 

Коли я сидів у глибоких 
роздумах, листоноша по
дав один торонтонський 
тижневик, в якому поміще
но оголошення: 

„Є запотребовання на де
сять жінок до праці. Пра
ця легка, але дуже відпові
дальна. Кожна з жінок мас 
бути чистокровна україн
ка, патріотично й полі
тично зріла. Сильної будо
ви й безпартійної вдачі. 
Заплата після умови по 
скінченню сезонової праці. 

Які їх обов'язки? Надхо
дить Четвертий Конгрес 
Вільних Українців, який 
мас відбутися в грудні цьо

го року в Торонто. Ці жін
ки, одіті в українські строї 
і з транспарантами, ма
ють ходити довкруги бу
динку, в якому буде відбу
ватися Конгрес. На цих 
транспарантах мають бу
ти такі написи:... (Далі 
перечислясться десять на
писів, як наприклад: ,.В 
єдності сила народу", „Роз 
дори — є доказом незрі– 
лости наших провідників" і 
т.д.) 

Якщо наради Конгресу 
вийдуть на користь всьому 
українському народові, то 
тоді жінки із транспаран
тами мають заспівати: 
,. Ще не вмерла...", а як ні, — 
то ці жінки, маючи мако
гони, всіх тих заговірників, 
які спричинили розбиття 
СКВУ, мають бити мако
гонами по головах. На цім 
робота жінок закінчена. 
Охочих взяти цю працю 
просимо телефонувати: 
654—4948 С. Петрик. 

Можу, признатися, що у 
власних пошуках способу 
внутрішньогромадського 
порозуміння, я прийшов 
також до макогонів із тією 
лише різницею, що міцні і 
чистокровні молодиці хо
дили б в мене не довкруги 
будинку, але в самій залі 
нарад серед делегатів та 
президії Конгресу, вжива
ючи свої макогони у кризо
вих ситуаціях, які загрожу
вали б всеукраїнській єд
ності . Не радив би я відразу 
бити по головах. Спочатку 
людину потрібно попере
дити, дати їй нагоду отями
тись прийти до розуму. Ма
когін у чистокровних і міц
них жіночих руках моло
диць поділас переконливо 
на кожного делегата, до 
якої б партії він не належав. 

...Я ж казав, що розв'язку 
буде знайдено, і що після 
наступного Конгресу ми 
вийдемо об'єднаними!.. 
Спасенна порада пана С. 
Петрика заслуговує на особ' 
ливу нагороду вдячних ук
раїнців у вільному світі. 

НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що військове командування 
ЗСА наказало вивести з Гренади певну частину війська і 
процес відвороту справді почався, демократична біль
шість в Палаті Репрезентантів і сам спікер цієї Палати 
Томас О'Нілл домагаються висилки конгесової комісії до 
Гренади, яка на місці перевірила б справу чи треба було 
висилати американське військо до цієї острівної країни. 
"Гака комісія правдоподібно поїде до Гренади вже в кінці 
цього тижня. Лідери Сенату, республіканець Говард 
Бейкері демократ Роберт Бнрд, також застановлялися над 
можливістю висилки комісії, але коли стало відомим, що 
президент Роналд Реґен наказав вивести деяку кількість 
вояків і на острові панує відносний спокій, а навіть 
задоволення місцевого населення. Сенат зрезигнував із 
свого первісного пляну. 

ПРЕЗИДЕНТ РОНАЛД РЕҐЕН і його найближчі співро
бітники інтенсивно пошукують за особою .яка могла б 
замінити Роберта МекФарлейна, дотеперішнього спеці– 
яльного амбасадора ЗСА для справ Близького Сходу, 
якого Президент найменував головним дорадником у 
справах крайової безпеки. Досі справами МекФарлейна 
завідує його заступник Ричард Фейрбенкс. Згідно з опінією 
політичних аналітиків найбільш правдоподібно колишню 
позицію МекФарлейна займе 51 -річний Доналд Рамсфелд. 
поміркований республіканець, який вже раніше займав 
видні пости в Уряді президентів Ричарда Ніксона і 
Джералда Форда. Свого часу він був секретарем Департа
менту оборони. 

Ю. Крижановський 

КОМПЮТОР І м и 

IV. 
Дуже важливою є ще одна категорія програм компю– 

тора. т. зв. керівництво базою даних (Data Base або Base 
Management). Ця програма каталогує потрібні дані і 
складає їх, немов у листки картотеки. Компютором можна 
електронно - закаталогувати все тс, що і листками 
звичайної картотеки, але без порівняння краще. Якщо, 
наприклад, картотека персональних даних членів складена 
за азбукою, го кожного разу, коли за чимсь шукаємо. 
найперше треба вишукати листок члена за азбукою. 
Щойно тоді можна знайти потрібне дане, скажімо, 
поштовий код його адреси. Не так воно з компютором. 

Хоч перший раз каталогуємо дані про членів також за 
азбукою, то пізніше можемо вибирати з компютора дані, 
не тільки за поа-збучннм ключем, але за будь-яким іншим 
ключем. Це можуть бути дати народження, поштові дати 
адрес, стан вирівняння членських внесків, фах, чи навіть 
кольор очей, якщо воно комусь важливе і якщо це є в 
компюторі. І як захочемо, щоб компютор зробив список 
членів, яких вік є від ЗО до 35 років, компютор видрукує 
список лише таких членів в поазбучному порядку і подасть 
їх вік. Коли ж схочемо знати, хто в нас синьоокий, то 
компютор видрукує поазбучний список лише самих 
синьооких. 

Краса каталогування компютором саме в цьому, що від 
компютора можна зажадати даних за будь-яким ключем. 
Якщо ці дані є в компюторі, ми їх в найбільшому порядку 
дістанемо. Чи пробували ви колись посортувати адреси 
членів організації, яких кількасот осіб, за поштовим кодом 
ручно? Якщо немає у вас нічого кращого до роботи -
колись попробуйте. 

Чували ви колись про тс, щоб картотеки між собою 
говорили? А вони можуть, вміють і говорять, навіть дуже 
ділово - очевидно, якщо ці картотеки в комшо горах.. 
Компютори можуть між собою говорити, то ж можуть 

говорити про картотеки, а точніше, можуть обмінюватися 
інформаціями з картотек. Два компютори можна сполу
чити між собою (якщо в них є спільна мова), і один може 
запитувати другого про певні дані і їх від другого дістати. 
Але й більше комшо торів можна пов'язати в одну мережу 
(або систему) і тоді кожному з них доступна інформація, 
яку мають інші компютори. Очевидно, тільки один 
компютор говорить нараз, а решта мовчить і слухає — а 
воно для компюторів дуже легко, бо вони-не люди і 
мовчати дуже люблять. Для цієї процедури встановлений 
окремий протокол, що її нормує. 

Компютори не мусять бути близько себе, щоб зі 
собою могли говорити. Вони можуть бути навіть дуже 
далеко. Вони можуть зі собою говорити, якщо вони 
сполучені звичайними телефонними лініями. А користі з 
цього великі. Якщо в одному кінці країни в– компюторі є 
дані (персональні, наукові, статистичні, чи які хочете), які, 
доконче потрібні в другому кінці країни, тоді лише 
накручуєте (або й компютор накручує) відповідне число 
телефону. Сполучившись і привітавшись з другим компю
тором, ваш компютор записує в свою пам'ять потрібні 
дані з пам'яті другого компютора. А потім друкувальний 
пристрій ці дані видрукує. 

Ви якраз скінчили писати на компюторі статтю до 
газети. Година дуже пізна, часу мало - як цю статтю 
найшвидше передати редакції? Компютором! Накручуєте 
число телефону редакції - відповідає компютор (редакція 
давно пішла спати). Звітавшись, оба компютори між 
собою поговорять. Вислід розмов буде такий, що ваша 
стаття помандрує телефонним дротом до редакційного 
компютора. Ранком її редактор перегляне на екрані, 
зробить потрібні поправки, і просто з компютора вона 
піде на друкарську машинку (або на магнетний диск для 
вжитку пізніше). 

Таке полагодження справи можна направду назвати 
негайним. Зверніть увагу: до написання статті вам не було 
треба паперу ані ковертн й значків, щоб її вислати. Лист не 
йшов поштою і не втратив на це кілька днів, а друкарня не 
потребувала статті складати на машинах. Заощадження 

. часу й коштів є очевидні. 
Скажіть - не хитра ж це штука, той компютор? 

Компютор - зукраінізованнй 

Пізнавши в загальному природу компютора, наша, 
фаховим жаргоном кажучи, компюторська грамотність 
помітно збільшилася. А як змалів страх перед незнаним і 
зросла цікавість, то в декого зродилася побожне бажання 
зукраїнізувати компютор і запрягти його до послуг собі і 
громаді. І такі спроби були. Вони були подиктовані 
вимогою фактичного стану: сьогодні жадна фірма не 
робить персонального компютора з українськими літе
рами. 

Почалося від друкарських машин, які складають до 
друку українські черенки при допомозі компютора. Для 
тих машин не є великою штукою доробити українсь
кий шрифт різних типів і різних величин. Хоч вони і не 
дешеві, то їх можна без більших труднощів придбати 
Сьогодні у вільному світі їх вже є кілька, а може й 
кільканадцять. Знайшлися також і технічно здібні особи 
які самотужки доробили українські літери до кількох типів 
компюторів. Один з наших монахів - науковців, студії 
якого охоплюють не тільки церковно-слов'янські бого
словські писання, але теж і ділянки електроніки, доробив 
до свого компютора церковно-слов'янську азбуку. Всі ці 
спроби українізації компютора мали одну спільну прикме
ту: вони не були скоординовані, а тому і підхід і вислід в 
кожному випадку був різний. 

Мабуть найбільш вдалими осягами може похвалити
ся в ділянці українізації компютора наш молодий і 
талановитий інженер Марко Малий. З фаховими студіями 
та заавансованим науковим ступенем в ділянці компю– 
торних наук, працюючи з компюторами у знаній фірмі Бел 
Телефон, він, на прохання Українського Освітньо-Куль– 
турного Центру у Філядсльфії. погодився зукраїнізувати 
компютор для вжитку цього центру. Поштовхом до цього 
було його бажання, щоб до українізації компютора врешті 
підійти фахово і випрацювати систему, яка стала б 
стандартом. Бо досі кожний, зукраінізованнй компютор 
був унікум без стандарту і не міг працювати з ніяким 
другим таким, же компютором-унікум. Простудіювавши 
різні аспекти цеї проблеми, інж. М. Малий виробив схему, 
яка має дані стати стандартом. Зукраїнізований за такою 
схемою компютор уже в серпні 1983 року заінстальовано в 

(Закінгення на crop. S) 
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Компютор і ми 
Шродовження'зі стор. 2) 

приміщенні Украік ького Освіти ьо-Культурного Центру 
української Філядельфії. А що добрі новини ширяться 
швидко, то цею справою поцікавилися інші українські'' 
установи. Видавництво „Пролог" уже теж такий компю
тор замовило. Тепер інж. М.Малий мас повні руки роботи. 

Згідно з вимогами закону і щоб скористати з удогід– 
нень, які передбачені правними приписами, прийшлося 
інж. М. Малому заснувати й правно оформити фірму з 
назвою Ксенотехнікс з осідком біля Філядельфії (Хепо 
Technix, Inc. P. Box 102, Cheltenham, Pa. 19012(215)382-
2970). 

Завданням цісї фірми є допомогти кожній інституції 
чи приватній особі інформаціями, порадами, а навіть 
встановленням відповідної апаратури українського 
компютора в такій конфігурації, яка найкраще відповіда
тиме індивідуальним потребам. Варто підкреслити, щодо 
цих справ інж. Малий підходить з великим ідеалізмом. На 
його думку, українську мову так переслідують й русифі
кують в Україні, Що обов'язково треба, немов на відсіч, 
хоча поза межами України віддати на послуги ціє| мови і 
спільноти, яка П вживає, український компютор. 

Дай Боже, щоб цей шляхетний почин знайшов 
зрозуміння й підтримку нашої не завжди сприємливої на 
технічні новаторства спільноти. Сподіваємося, що фірма 
Ксенотехнікс та її засновники дійдуть до успішного 
розвитку, щоб могти зреалізувати всі ті широкі пляни. які 
перед' собою накреслили - включно з грами відео з 
українською тематикою і в українській мові. 

В 1982 році вийшло друком тре– і 
те видання сімтомовоі наукової 

праці під заголовком 

"EDUCATION" 
о. д-ра Остапа 

. Е. О р и ш к е в и ч а 
Це видання є призначене для 
бібліотек великих універси
тетів. Його можна замовляти. 

, пишучи на адресу: 

Rev. Dr. Ostap Е. Oryshkewych. 
373 Carmel Road 

Millville. N.J. 08332. 
Tel.: 609-825-4826 

ОСІННЯ ЗАБАВА 
Субота, 12 листопада 1983 p., початок: 8:30 до ? 

в Маріот Готелі в Бавнд Бруку, Н. Дж. 
Напроти Українського Культурного Центру 

Оркестра „ВАТРА" 
Впаштовус Українська Студентська Громада при Ратґерс 

- Університеті а Ню Бранзвик, Н. Дж. 
Вступ; 8 00 доп Студенти. 5,00 доп 

Замовпенил стопикю Ірина Нагорна - (201) 469-1182" 

Товариство Українських Інженерів Америки 
улаштовує 

НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ 
на тему 

ШТУЧНИЙ ГОЛОД В УКРАЇНІ 
1932-1933 PP. 

шо відбудеться 

в суботу, 19 листопада 1983 p., о год. 4-ій по пол. 
в Українському Інституті Америки в Ню йорку 

2 Схід 79 та аул. 
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Модератор інж. Володимир Лехіцький 
ДОПОВІДАЧІ І ТЕМИ ІХ ДОПОВІДЕЙ 

Проф. д-р Іван Самійпенко: Огляд політичних причин ство
рення Штучного Голоду в Україні в pp. 1932/33. 

Проф. д-р Петро Стерчо: Аналіза Агрикультурноі Економії 
України перед і під час копективізаиії. 

Д-Р мед. Ярослав Туркало: Медичний і психологічний опис 
людської трагедії Великого Голоду - особисте і збірне 
терпіння українського народу 

Отець Митрат Володимир Базипевський: Спогади очевидця 

Д-р Осип Мороз: Аналіза обезлюднення України під час Ве
ликого Штучного Голоду в рр 1932/33. 

Д-р Володимир Душник: Опис світової і пресової реакції до 
Великого Голоду в Україні в рр 1932/33. 

НАШЕ ЗМАГАННЯ ЗА ПРАВОПОРЯДОК 

громаді можна було про
довжувати. Ми чекали. 

Тим часом, Звернення Іє
рархів Української Като
лицької Церкви в ЗСА під
держав Патріярх Йосиф у 
своєму листі до Івана О. 
Флиса, головного предсід– 
ника Українського Народ
ного Союзу, датованому у 
Ватикані 11-го листопада 
1982 року. У листі написа
но: 

Ватикан', 11-го листо
пада 1982 

Слава Ісусу Христу! 

Високоповажаний ІІ.і– 
, не Головний Прсдсідни– 

ку! 
Приходять до мене 

тривожні вістки про роз
брат, який запанував в 
Америці після XIII З'їзду 
Українського Конгресо
вого Комітету Америки. 
На жаль, ломимо закли
ків до наладнаная спору, 
а останньо навіть спіль
ного звернення Владик 
нашої Церкви, ця рана 
не гоїться. Долучуючись 
до заходів моїх Співбра– 
тів у Єпископаті, звер
таюся до Вас, Пане Го
ловний Предсіднику, з 
усильним проханням вжи
ти всього Вашого авто
ритету, щоб привернути 
дух взасмопошани та бу
дуючу співпрацю. Не доз
вольте, щоб грядучі по
коління судили своїх пред
ків за те, що своїми рука
ми розбили єдність на
роду. 

Благословення Гос
поднє на-Вас! 

| Йосиф, Патріярх 
і Кардинал 

Після нарад з Головним 
Екзекутивним Комітетом 
У НС та з членами Комітету 
за Правопорядок в УККА, 
я написав до Патріярха Йо– 
сифа так: 

Його Святість 
Блаженнійші! Отець 

Йосиф І. 
Патріярх Помісної 
Української Католиць

кої Церкви, 
Ватикан. 

30-го листопада 1982 рику 

ВаШа Святосте, Бла– 
женніщий Отче! 

В імені Головного Ек
зекутивного Комітету Ук
раїнського Народного 
Союзу та особисто про
хаю прийняти запевнення 
нашої глибокої і трив
кої вдячности за довір'я, 
що його Ваша Святість 
виявили нам листом з 11-
го листопада ц. р. у справі 
наших дальших заходів 
для привернення духу 
взаємопошани та буду
ючої співпраці в нашій 
американське" українсь
кій громаді, піддержуючи 
в цій справі історичне 
Звернення наших україн
ських католицьких Ієрар
хів в Америці. 

З рукою на серці можу 
запевнити Вашу Святість, 
що власне в дусі цього 
Звернення та єдино з дум
кою про добро нашої гро
мади та нашого українсь– 

Шродовження зі стор. 2) 

ОКРУЖНИЙ КОМІТЕТ ВІДДІЛІВ УНС 

н Чикаго, !.і.і. 
щиро запрошує Вас на 

СВЯТОЧНИЙ БЕНКЕТ 
1 V ^ ^ — W Ч" 

для відзначення 90-ліття найстаршого українського 
щоденника у світі нСВОБОДАя, SO-ліття англомовного 

^УКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЕВИКА^ та 25-ліття 
дитячого місячника кВЕСЕЛКАп. 

Ьенкет відбудеться 20. листопада 1983 р. о год. 1-ій п.п. 
в гостиннииі п-і Галам при 2212 Вест Чикаго Авеню. 

Під час Бенкету мистецька програма 
Вступ на бенкет S/2.50. 

Квитки вступу можна набути у секретарів Відділів УНС 
. Jr. і ” ї 
?s та в українській книгарні або прошу телефонувати на ч. 227-0590 ф 
-- У 
^ 5 Щиро запрошуємо Українську Громаду взяти чиспенну участь у бенкеті дпя ^ 
- ^ вшанування визначних річниць української преси. 

кого народу ми й досі 
поступали та намагали
ся впливати в тому ж ду
сі також на інших. 

Ми, як і 26 інших орга
нізацій, котрі належать 
до Комітету за Правопоря
док в УККА, продовжу
ватимемо наші зусилля, 
щоб — як це сказано в 
листі Вашої Святости — 
привернути дух взаємо
пошани та будуючу спів
працю в нашій громаді. 

Ще раз сердечно дяку
ємо Вашій Святості за 
увагу і заохоту продов
жувати наші зусилля для 
Богоугодної мети та за
певняємо, що це ми й 
чинитимемо. 

Із синівською любов'ю 
і пошаною. 

Іван О. Флис 
головний предсідник УНС 

Громада чекала. Ми 
чекали, щоб побачити, що 
зроблять представники УК
КА. Уже звернення Ієрар
хії Української Католиць
кої Церкви в ЗСА було труд
но ігнорувати, але зігно
рувати звернення Патріяр
ха Йосиф а І було б забага
то вже навіть для угрупу– 
вания, про яке мова. 

Очікуваний лист від УК
КА був заадресований до 
д-ра Богдана Шебунчака, 
який повідомив нас усіх про 
одержання такого листа, 
латованого 31-го грудня 
1982 року. 

Комітет за Правопоря
док в УККА відбув свої 
наради в дні 10-го січня 
1983 року і на цих нарадах 
обмірковано лист від УК
КА. У листі пропоновано 
зустріч для обговорення 
розбіжностей, що заіснува– 
ли між УККА та „деякими 
організаціями", що вийшли 

з XIII Конгресу. Комітету 
за Правопорядок в УККА 
не визнавалося. 

На зборах Комітету за 
Правопорядок відбулася 
серйозна дискусія. Щоб не 
допустити до повторення 
того, що сталося після пер
шої і другої серій розмов 
про замирення, коли то 
представники УККА в обох 
випадках однобічно вирі
шили, щоб цих розмов не 
продовжувати, але про цс 
не повідомили Комітет за 
Правопорядок, ми вважа
ли, що треба випрацювати 
якийсь такий внутрішній 
механізм, який не допустив 
би до того, щоб і ця третя 
серія розмов зависла в по
вітрі незакінченою. Щось 
або хтось мусить перебрати 
відповідальність за склику
вання додаткових зустрі– 
чів, аж доки не буде опра
цьоване якесь сприємлнве 
домовлений про замирення. 

Після багатьох дискусій 
ми всі врешті погодилися, 
що тим кимось повинен 
бути представник нашого 
духовенства — католиць
кого, православного і про
тестантського. Яку ролю 
гратиме духовенство в та
ких розмовах і хто та як 
буде обраний - все залише
но без будь-якого виразно
го окреслення, щоб тим не 
відстрашити людей з У,К– 
КА. І хто міг би піддава
ти під сумнів висновок, що 
духовні особи будуть керу
ватися християнськими лю
бов'ю і чеснотою? Отже то
му, що духовенство рішаль– 
но причинилося до цієї серії 
розмов, то й було цілком 
справедливо, щоб духовен
ство завершило свою ролю. 
Комітет за Правопорядок 
не міг очікувати будь-яких 

н 

Сан Франсіско вшанувало 
Юрія Кульчіщького 

З ініціятиви Відділу Укра
їнського Патріярхального 
Товариства відбувся у Сан 
Франсіско у неділю, 9-го 
жовтня ц.р., у приміщеннях 
української католицької па– 
рохії святочний обід з наго
ди 300-ліття перемоги хрис
тиянських військ над турка
ми під Віднем. Як відомо, 
визначну ролю у цій битві 
відіграли українські козаки, 
а особливо відзначився там 
козак Юрій Франц Кульчи– 
III.кий, якому відтак нада
но титул „Австрійського 
графа" і признано ім'я,Ге– 
роя Відня". 

Організатором і коорди
натором цього свята був 
одноіменник „Героя Відня" 
Голова Відділу Патріярха
льного Товариства у Сан 
Франсіско, Тарас деЦмай– 
ло Кульчицький. З нагоди 
цього свята австрійський 
генеральний консул у Сан 
Франсіско прислав відпо
відний привіт. 

Головною точкою прог– 

ФУНДАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО 

ВІЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

ЗАСЛУГОВУЄ НА ВАШУ 
ВСЕБІЧНУ ПЩТРИМКУІ 

UFU Four dation. Inc. 
203 Second Avenue 

New York. NY. 10003. 

рами свята була промова ві
домого українського грома
дського діяча Каліфорнії 
д-ра Володимира Оренчука. 
У своєму слові він прига
дав присутнім світлу козань 
ку добу української історії, 
коли українські козацькі 
війська були визнані як най
кращі в Европі. Згідно з істо 
ричиими документами, тоді 
шній Папа Іннокентій пок
ладав велику ролю на уча
сть козаків у боротьбі зтур– 
ками. 

Д-р Оренчук запізнав при
сутніх з життям героя Відня 
Юрія Ф. Кульчицького,– 
якиА після перемоги над тур
ками заснував у Відні першу 
каварню. Віденці уважають 
його ,,патріярхом" своїх 
каварень. Його іменем наз
вано одну з вулиць Відня і в 
його честь поставлено пам'я
тник на розі тієї вулиці. 

Цього року віденці урочн 
сто відзначають 300-ліття 
перемоги над турками, а 
українська громада Відня зі 
свого боку відзначус участь 
козаків і ЮріяФ. Кульчиць– 
кого у цій перемозі. 

Святочний обід у Сан 
Франсіско з нагоди 300-літ
тя перемоги над турками 
під Віднем був успішним 
проявом українського куль
турного життя у Каліфорнії. 

Миром Кочан 

иииииив Із нових видань! 
Данило Шумук 

ПЕРЕЖИТЕ і ПЕРЕДУМАНЕ 
Ціна S25.00 плюс Я.00 кошт пересипки 

Обгортка мистця Е. КОЗАКА. 

530 сторінок естетичного видання розкривають широкий 
і хвипюючий образ людини і пітописця на тш важкоїДійснос– 

ти ворожих окупацій. 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує ЄЧ стейтового лопатку. 

ЗАМОВЛЯТИ: 

SVOBODA BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street ^ Jersey City. N.J. 07302 
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ласк. Ми були впевнені, що 
рішатимуть правда і спра
ведливість, без уваги на те, 
хто буде обраний на репре
зентанта трьох наших біль
ших віровизнань. Із роз
витку і поступу таких роз
мов публікуватиметься зві– 
домленіїя і українська аме
риканська громада завжди 
буде вповні поінформова
на. Духовенство скликати
ме сторони до столу розмов 
та повторюватиме це до 
часу, аж буде досягнена 
відповідна розв'язка. Ду
ховенство вирішуватиме 
кожне питання, щодо якого 
обі сторони не зможуть по
розумітися. 

Комітет за Правопоря
док вирішив, щоб ми насам
перед запропонували на 
схвалення процедуральні 
справи, які гарантували б 
успішне завершення цих 
розмов — третьої з черги 
серії розмов про замирення. 

Перша зустріч 

Представники Комітету 
за Правопорядок в УККА 
зустрілися з представника
ми УККА в Українському 
Інституті Америки 15-і о 
січня 1983 року. Відбулися 
вступні розмови, під час 
яких Комітет за Правопоря
док подав на розгляд спи
сок 12 пунктів, що були 
процедурального, а не ос
новного порядку, та які вка
зували на те, підякимиумо
вами та в який спосіб роз
мови про замирення мали б 
відбуватися. Це були: 

1. Переговори ведуть 
представники Екзекутиви 
УККА й Екзекутиви Ко
мітету за Правопорядок 
в УККА. 

2. Кількість осіб для 
- переговорів є устійнена 

обома сторонами; 
3. Обі сторони устій– 

нять, як часто такі роз
мови будуть відбуватися; 

4. Обі сторони устій– 
нять, де будуть відбува
тися розмови; 

5. На кожну спільну 
зустріч буде завчасу устій 
нсний на письмі порядок 
нарад; 

6. У часі розмов їх пе
ребіг записуватимуть сек
ретарі та звукозаписувач; 

7. Після кожних роз
мов будуть у пресі пові
домлення, що такі роз
мови відбулися. Зміст пре 
сових повідомлень буде 
узгідиюваний; 

8. На час розмов буде 
припинена в пресі будь-
яка полеміка обох сторін; 

9. На кожні розмови 
будуть запрошені пред
ставники всіх трьох Цер
ков; 

10. Передумовою до 
розмов є залишення в 
складі Секрстаріяту СК– 
ВУ такого представництва 
ЗСА, яке було обране на 
НІ Конгресі СКВУ; 

11. Першою спільною 
акцією повинна бути пе
ревірка та зміна статуту 
УККА, а для тієї цілі 
мусять бути обрані та 
узгіднені статутові комі
сії; 

12. Розмови поміж пред 
ставниками УККА і Ко
мітету за П равопорядок в 
УККА мають закінчити
ся до шістьох місяців від 
їхнього започаткування. 
Відтепер усі узгіднення 
щодо розмов відбувати
муться на письмі. 

(У черговому чис.іі: Стано
вище Екзекутиви УККА; 
Становище Комітету за 
Пр івопорядок; чергова 
зустріч). 

Наталія Попонська-Воснленкс 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
У 2-ох ТОМАХ 

Ціна: S52.O0 3 пересилкою 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобо

в'язує-6ЧЬ стейтового податку 

SVOBODA BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07302 . 

K?yWeokL MAT ЄРСЙ 
ПРИ УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ, школі св. ІВАКА хрестителя В НЮЛРКУ Н.ДЖ 
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ЗАЯВА 
ТОВАРИСТВА ЄВРЕЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ 

ЗВ'ЯЗКІВ В ІЗРАЇЛІ ДО 50-РІЧЧЯ ШТУЧНОГО 
ГОЛОДУ В УКРАЇНІ 

Штучно створений голод 1933 року в Україні був 
неминучим наслідком Жовтневої революції в Росії та 
встановлення большевицького режиму. Від голоду 
постраждало головно сільське населення України й 
Кубані. Безпосередніми причинами, що викликали 
небувалий в Україні голод, ми вважаємо такі: 

1. Національна політика совєтського імперіаліз
му та колоніалізму, 

2. Примусова колективізація сільського госпо
дарства, що призвела до ліквідації головного сільсь
кого працівника - заможного селянина, до зубожіння 
всіх селян, до неощадного витрачання засобів харчу
вання, до безгосподарності! і втрати трудового сти
мулу. 

3. Політика індустріялізації, що спиралася на ви
користанні внутрішніх ресурсів, тобто здійснювала
ся за рахунок селянства. 

4. Тоталітарна природа большевизму. що дозво
ляла свавільно застосовувати насильство, приносити 
в жертву маячній ідеї життя мільйонів людей, лама
ти природу людини і встановлений багатовіковий 
побут і трудові відносини. 

Страшна трагедія українського селянства зумов
лювалася тим. що Україна й Кубань були головною 
житницею країни, звідки можна було викачувати ба
гато харчів, а також і тим, що українці в наслідок сво
єї індивідуалістичної природи чинили несамовитий 
опір процесові колективізації і тим самим викликали 
проти себе особливий гнів з боку советської керівної 
верхівки. 

Впродовж свосї кривавої історії большевнзм не 
раз влаштовував геноцид проти підлеглих йому не
покірних народів. 

Зломити опер українського селянства шляхом 
позбавлення ного продуктів харчування і депортації 
— це один .із незмивних злочинів большевизму. 

Ми поділяємо глибокий сум українського наро
ду, який утратив мільйони своїх селян від голоду й 
чекістського терору. 

Штучно створений голод в Україні міг бути 
викликаний в наслідок колоніяльного становища Ук– 

іраїни. Доки цей стан тривас,Україна не забезпечена 
;від рецидивів подібною роду. Тільки незалежність 
Іврятус український народ від голоду, ганьби й гено– 
Іинду. 

Совість світу не може простити совстському 
(режимові загибелі мільйонів українських селян. 
!Совість світу не може миритися з безправним і залеж
ним становищем 50-мільйонового українського 
-народу. 

Петро Одарченко 
(Переклав з російської мови) 

Голова Консисторії УГПЦеркви 
Канади о. Г. Удод відвідав ЗСА 

Від 22-го до 25-го жовтня 
у ЗСА перебував голова 
Президії Консисторії УГП– 
Церкви в Канаді митрофрр– 
ний протоієрей Григорій 
Удод. який, на запрошення 
Комітету будови пам'ятни
ка Митрополитові В. Липкі 
вському. репрезентував зга
дану Церкву на акті відсло
нення пам'ятника Великому 
Страдникові землі українсь 
кої і палкому благовіснико
ві ідеї автокефалії Українсь
кої Православної Церкви. 

У неділю. 23-го жовтня, о 
Г. Удод сослужив в собор
ній АрхисреЙській Службі 
Божій в Цсркві–Пам'ятнику 
та взяв участь у посвяченні 
пам'ятника Митрополитові 
В. Липківському. 

Попереднього дня. в субо 
ту 22-го жовтня, о. Удод був 
учасником наради, що її 

було присвячено справам 
недалекого 1000-ліття хри– 
щення Руси-України. Як 
голова спільного для всіх 
трьох українських правосла
вних Митрополій Комітету 
для відзначення цісї річниці. 
о. Г. Удод доповів про схва
лені центральним Коміте
том пляни відзначення тісї 
річниці. Над доповіддю від
булася дискусія. 

Господарем цісї зустрічі 
був директор Бібліотеки 
Дому Української Культу
ри проф. І. Коровицький. 
Присутніми на зустрічі і 
дискусії були Владика Мит
рополит Мстислав і Спис– 
коп Володимир та голова 
Консисторії УПЦ в ЗСА 
митрофорний протоієрей 
М. Галета. 

Консисторія 
У П Церкви в ЗСА 

20-ліття 78-го Відділу СУЛ 
V Вашінґтоні. 

Цього року 78-ий відділ 
СУА у Вашінґтоні відзна
чить свій двадцятилітній 
ювілей. 

З цісї нагоди відбудеться 
Концерт-Бенсфіс в неділю. 
20-го листопада ц.р. о год 
3:30 по полудні в парафіяль
ному центрі українського 
крайового собору Пресвятої 
Родини. Дохід з цього кон
церту призначено на Укра
їнський Музей у Ню Йорку. 

В програмі святкування 

візьмуть участь вокальний 
ансамбль „Намисто" з Ва– 
шінгтону і танцювальна 
група „Лиман" з Балтимо
ру. Запляновано також вис
тавку мистецьких творів 
двох членкииь нашого Від
ділу - Христі Кіналь і На
талки Кормелюк. 

Господарі свята подба
ють про смачну перекуску 
для гостей. 

Степанів Дячок 

В пам'ять Дорогого Мужа ОЛІ 
бл. п. д-ра Юрія Рибакова 

на УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ а Ню Йорку зложили: 
Теодозія Брикович „.„ S 25 00 
Володимира Бриковчч 25 00 
Марія І Ярослав Кпюки „„ ю 00 
Христя і Іван Плюти 25 00 
Лариса і Мирослав Киї „.„.„ 25 00 
Лідія і Василь Киї „ ^ 100 00 

а 
Родині висловлюємо щирі співчуття. ^ „ „ „ 

вшв 

шЛ 
Замість хете ма свіжу могилу 

бл. п. Ольги Машталєр 
зложили на ПАТРІЯРШИЙ ФОНД: 

Д-р Ольга Калина 25 дол., Володимир Сушиіа 25 дол та Евгаиія Сгт– 
иицька 15 дол. 

ВСІМ ЩИРА ПОДЯКА! 

В пам'ять 

бл. п. Мужа Мґра Івана Решетухи 
та Зятя бл. п. Любомира Лампіки 

на ПАТРІЯРШИЙ ФОНД зложили: 
Іреиа Реиютуха 50 00 дол. разом і Родимою; ло 20 00 дол. - Алексаи– 
дра Ямрозик, Оксана Малич. Ігор і Олсика Прийма з Родиною. Хрмс– 

тииа Плитка. 1000 дол. - Юрчнк І Аниа, Марія Решотуїа. 
Разом .,„. .......,.– ; - дол. 140 00 
Від Дружини І Мами Покійних Іреим Решетухи на Пресовий Фонд 

журнале „ПАТРІАРХАТ" - 10 00 дол. 
ВСІМ ЖЕРТВОДАВЦЯМ ЩИРО ДЯКУЄМО. 

та глибокі співчуття для Родини від 
' і.' УПРАВИ УКРАЇНСЬКОГО ПАТРІЯРХАЛЬНОГО 

ТОВАРИСТВА а НЮ ЯОРКУ 
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СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ. 4-го ЛИСТОПАДА 1983 4.211. 

Осінньр-зимовий сезон праці Осередку 
СУМА в Ню Йорку 

Перше засідання осінньо
го сезону Осередку СУМА 
в Ню Йорку відбулося 15-го 
вересня ц,р.. на якому були 
обговорені пляни осінньо-
зимової прані. 

Школа українознавства 
при Осередку розпочала 
свою свою навчальну пра
цю 17-і о вересня ц.р. збір
кою всіх учнів у годині 8:30 
вранці. Учні організованим 
порядком перейшли до цер
кви св. Юра на Богослужсн– 
ня, а після нього до своїх 
кімнат на науку. В цьому 
році навчання всіх кляс (від 
1-ої до 12-ої) відбуваються 
у суботу від 9-ої до 1-ої год. 
по полудні. 

Крім навчання, учителі 
школи заплянували відбути 
ще імпрези як, наприклад, 
гостину святого Миколая. 
Шевченківські роковини та 
Свято Матері. 

З нагоди початку вихов
ної юнацької праці Осеред
ку відбувся 17-го вересня 
нього року в 1-ій год. по по
лудні апель юнацтва. Голо
ва Осередку СУМА 
Марійка Гаргай привітала 
всіх сумівок і сумівців після 
літнього відпочинку та по
дала короткі інформаці ї 
про відбуття сходин, проби 
хору та танців. Сходини від
буваються кожної суботи 
від год. 1-ої до 2:30 год. Про
би хору „Жайворонки" від
буватимуться кожної сере
ди від 6-ої до 8-ої год. піл ди 
рнг ентурою нового дириген
та Тараса Павловського. 
Танцювальний гурток „Мо
лоді Верховинці'' під керів
ництвом Дарії Ґензи мають 
проби кожного вівтірка о 
голині 6-ій, а танцювальний 
ансамбль ..Верховинці" під 
керівництвом , хореографа 
Олега Ґензи кожного чет
верга о гол. 8-ій. 

Булава Осередку на чолі з 
булавною Хрнстею Баб'як 
плянуг, крім тижневих схо
дин, маскараду для молод
шого юнацтва. Андріївсь
кий вечір для старшого юна 
пі на і дружинників і зимо
вий базар, який відбудеться 
піл час свят св. Миколая. 

Дружиники Осередку під 
проводом сгяговнх Бориса 

ш 

Потапенка і Андрія Бігуна, 
плянують різні панелі, висві 
тлювання фільмів, турніри 
більярдів, „стук-пук" і гри 
в кулі. Першій панель відбу
деться 5-го листопада ц. р. о 
год. 2:30 . в залі дому О– 
УВФ на тему„СУМ у 80-их 
роках". 

Традиційна Осіння чаба– 
ва Осередку відбудеться в 
суботу, 19-го листопада, в 
залі Українського Народно
го Дому. Гратиме оркестра 
„Водограй". 

З'їзд Крайової Управи 
відбудеться 29-30 жовтня 
ц.р. на оселі СУМА в Ел– 
ленвіллі Н. Й. Наш Осере
док висилас на З'їзл 11 леле– 
гатів, голову і булавну. 

Крім цього, члени Осеред
ку брала активну участь у 
фестивалі Дому ОУВФ, 
який відбувся 7.8 і 9-і о жон г 
ня. На фестивалі Осередок 
мав свій кіоск; у якому юнак 
тво і дружинники пролама
ли смачне печиво, каву, ке
раміку і вишивки. 

Під час Різдвяних свят 
молодше і старше юнацтво, 
згідно з нашим традицій
ним звичаєм.підуть з коля
дою. По роях юнацтва пихо 
виики вивчають молодь спі
вати наші гарні коляди. 

Цього року Школа Украї
нознавства при , Осередку 
СУМ в Ню Йоркусвяткува-– 
тнме своє 25-річчя. З цього 
приводу Управа 'Осередку 
заплянувала у наступному 
році в лютому відбути вели
чавий бенкет із при волу 25-
тн лігтя Школи Україно
знавства. 

Велику допомогу Булаві 
юнацтва у її виховній праці 
приносять Батьківський і 
Материнський комітети, які 
в господарській і фінансовій 
ділянці дають велику поміч. 

У зимовому сезоні ще 
відбудеться величавий тра
диційний Ба.її. дебютанток. 
Крутянськнй апель нас\мів-
ській Оселі в Еллснвіллі. , 
Листопадовий і Січневий 
(22 січня ) апелі, свято Тара
са Чупринки, а після нього 
прийде приготування ло 
весняного сезону і табору
вання. 

Христина Цебрій 

Миколи Горбаля-rслово, 
закуте в кайдани 

РУПЕРТ МИРДОК. відомий пресовий потентат і мільйо
нер, закупив щоденник . .Чикаго Сан Тайме" за 90 
мільйонів долярів. Через три покоління видавництво було 
власністю рОлинп Маршалла Філда. Мирдок контролює 
багатьма іншими великими газетними підприємствами,' 
між ними щоденником „Ню Йорк Пост". 

ТІЛЬКИ 2 ЦЕНТИ ДЕННО 
- і і і а 

коштує 
S5.000 — Я 0,000 

забезпечення 

^АКЦИДЕНТОВОЮ ГРАМОТОЮЦ. 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 

СОЮЗУ 
Такі низькі вкладки для нових грамот 

Акцидентового Забезпечення, виданих після 
1-го жовтня 1983 року, виносять: 

S6 50 річно 
S3 35 піврічно 
S1.75 квартально 

60 місячно 
для всіх членів у віці 16 до 55 років. 

У неділю, 25-го вересня 
ц.р., відбувся в залі школи 
Вест Парк в Торонто вечір 
на пошану Миколи Горбаля 
Вечір заініціювала Крайова 
Управа і Перший відділ 
Об'єднання Лемків Канади, 
покликаючи з цих двох Уп
рав Організаційний комітет 
до складу якого ввійшли: 
інж. Максим Маслсй, Віра 
Мороз. Павло Лопата; Яро 
слав Стех. Ярослав Вайла, 
Дмитро Чабан, а очолив 
його діяльність Степан Ба– 
бяк, голова Крайової Упра
ви ОЛК у Торонто. Над ці
лістю праць по підготовці 
до вечора прийняв патро
нат Комітет Українців Ка
нади Торонтонського від
ділу. ' 

Вечір відкрито під звуки 
фортеиіяно. це Галина Са– 
ковська-МекАвой виконала 
канадський національний 
гимн. 

Відтак Павло Лопата в 
імені 'і .і.і.шич управ приві
тав усіх присутніх, а серед 
них о. І. Сиротинського, па– 
роха церкви св. Миколая, д– 
ра Петра Глібовича, прези– 
дсніа Провінційної Ради 
КУК. та ряд інших видат
них громадян Торонто. 

У вступному слові П. Ло
пата в сконденсованій фор
мі проаналізував безнастан 
ну боротьбу нашого народу 
в сучасну пору і як невід'єм
ну частину цієї боротьби 
найкращих синів з регіону 
нашої Лсмківщини. 

Крім Миколи Горбаля, 
який карається в совстських 
тюрмах, промовець вимі– 
нив такі імена: Олександра 
Більського. Йосипа Борон– 
ницького, Михайла Гром– 
ляка та ряд інших, які добре 
зрозуміли свою мсту в жит
ті і послідовно здіснюють 
заповіти найкращих синів 
українського народу за виз
волення з-під окупаційного 
ярма.-

Головну доповідь мав д-р 
Валентин Мороз, колишній 
викладач історії в Івано-
Франківському педінститу
ті, сам колишній довголіт
ній в'язень совстських тю
рем і концтаборів. 

У своїй доповіді про жит
тя і творчість М. Горбаля д– 
р В. Мороз, взніс його до 
найвищої ранги людської гі 
дности, який немов з лемків
ських хащів через узгір'я 
лісів, по полонинах і біля 
шумних річок і потоків на
шої Лсмківщини пробивав
ся до сяйва веснаролньоїлю 
бови. З доповіді ясно вини
кало, що М. Горбаль нале
жить до тих найсвідомішнх 
патріотів українського наро 
ду, які заявляють у вічі гно
бителям, так як це говорить 
В. Симоненко),,Народ мін є, 
народ мій завжди буде, ніхто 
не перекреслить мій народ." 
Так як Симоненко і тисячі ін
ших однодумців. М. Гор
баль вірить, що гак як жит
тя не можна вбити, так не 
можна зломати вічного пра
гнення нашого народу до 
волі, щастя, до національ
ного сонця, до вільної і неза– 
давлюваної української пі
сні. ' 

Творчість М. Горбаля і 
його талант впав на тяжкі 
часи долі. Розуміючи стано
вище народу, він старається 
віднести свої думки і овитн 
в поезію філософського зна
чення, яка,на перший пог
ляд, не зовсім зрозуміла, 
але коли її ближче вдумли
во впізнати, то чується на– 

Приймаеться огопошення 
СВЯТОЧНИХ ПОБАЖАНЬ 

у „Свободі" 
Адміністрація ..Свободи" запрошує ВШановних Читачів. Устано

ви. Організації. Товариства. Професіоналістів. Купців і все Громадян
ство передати свої традиційні святочні привіти у збільшеному Різдвя
ному числі, що зайдуть у найдальші закутими світу. 

Великий тираж ..СВОБОДИ" та відповідний зміст збільшеного свя
точного числа, надають таким побажанням окремої вартости і значення 

ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ 
S 7.03 4 цапі через 2 шпальти S40.00 
510.00 5 цалів через 2 шпальти ... S50.00 
S20 00 6 цапів через 2 шпальти ... S60 00 
S30.00 та а інших розмірах. 

ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ -
за новим стилем до 10-го ГРУДНЯ 1983 року 
за старим стилем до 19-го ГРУДНЯ 1983 року 

При замовленні. ПРОШУ ЗАЗНАЧУВАТИ НА КОТРІ СВЯТА Ого
лошення будуть помішені 8 порядку їхнього приходу, в першому числі ті, 
що скоріше надішлють свої замовлення. 

Зголошення святочних побажань. РАЗОМ З ГРОШОВОЮ ОПЛА
ТОЮ, залежно від величини оголошень, надсилати до: 

"SVOBODA" 
ЗО Montgomery Street Jersey City. N.J. 07302 

1 цаль через 1 шпальту 
1 цаль через 2 шпальти 
2 цалі через 2 шпальти 
3 цалі через 2 шпальти 

ростання землетрусу. Тут 
по-новому змальовується 
підхід до боротьби, автор 
часто вводи іь філософські 
підтексти, В основу своїх 
віршів він нкладас ускладне
ні символічні звороти і обра 
зи, які розкривають ввесь 
бруд епохи 

Кожне йоі о слово, кожна 
строфа ховає в собі щось ін
тимне і і неї 64 і силою 
лють, як і в іншому - чар. 
Цс своєрідний стиль, особ
ливо про тюрму і неволю 
коротко без зайвого змальо
вування картин і пейзажів. 
Він відгалуженням знаного 
Антоненка в українскій літе
ратурі неї чимось,ізольова– 
ним, йде в перших рядах 
твориш і борців, про що гак 
гарно зумів розказати д-р В 
Мороз. 

Заслухавшися в доповідь, 
мені, мов крізь тумани, при
гадалася розмова мого то
вариша з Лемківщнни, який 
не лише знав добре Миколу 
але також добре.знав ного 
родину. Гак приблизно опо– 
йідав він: Микола вже з 
дитячих років виявляв вели
ке зацікавлення до науки, 
любив читати, співати і чіп
лявся будь-якого інструмен
ту й пригравав на ньому. 
Мати, переселена в Терно
пільщину вдова з трьома 
дітьми, неповністю могла 
підтримувати і розвивати ні 
здібности хлопця. 

Тому довелося йому влас
ними силами тернистою до
рогою здобувати крок за 
кроком і просуватися впе
ред. Закінчивши середню 
школу й музичне училнше 
Микола пішов працювати 
як вчитель, організуючи 
культурно-осві ніс життя,у 
своєму середовищі Своєю 
поведінкою він умів з'єдна
ти собі симпатії і був загаль
но люблений і шанований. 
Згодом він продовжує нав
чання в Івано-Франкївсько-
Му педагогічному ІНСТИТУТІ, 
викладає епіку в середній 
школі, провадить хор ліка
рів і праиює невтомно над 
поетичними і композиторсь
кими творами, популярнзу– 
ючи їх серед народу. 

В 1970 році М. Горбаля за
арештовують, закидаючи 
йому „антнрадянську агіта
цій) і пропаганду", забрав
ши від нього на все життя 
право на праию за своїм фа
хом і талан і ом, гак закін
чив мій знайомий. 

На листу .,ізмєннікіп роді– 
ни”вписало КГ'Ь ще одну 
жертву. М. Горбаль ше 
один борець за правду: його 
засудили за стійкість і вір
ність, любов до свого наро– 
да і його культури. Йому 
пропонували написати лне– 
і а до преси та засудити і вип
равити на лал окупанта свої 
творіння. Микола рішуче 
стояв на становищі, що він 
нічого поганого не вчинив. 

Ціла переповнена заля на 
вечорі М. Горбаля, як укра
їнською громадою, так і леть 
кими чужинцями, шмага
лася в словах перестороги 
звільнити нашого кровного 
брата і сина з лемківської 
землі, який станув на герої
чний захист української ку
льтури. 

Після перерви першою на 
сцені появилася молода пія– 
нІстка Тамара Вайла, яка на 
фортепіяні порадувала 
присутніх двома піснями 
„Пливе човен воли повен" і 
„Дума". Відступила вона 
своє місце Галині Оаковська 
МскАвой, яка пригравала в 
обробці Зенона Лавришина 
до пісень на слова і музику 
М. Горбаля: „Моя Лсмків– 
но". „Над потоком", „Вго
ворила мене казка" і „Дума 
про сонячні квіти", які бездо
ганно виконав Василь Сако– 
вский. 

Потім хор ,,ЯсмиїГ під 
керівництвом Олени Глібо– 

вич виконав дуже майстер
но чотири пісні: „Виростеш 
ги, сину", „Іду, іду я", „Пре– 
непрочна Діво Маріє" і нап– 
рикінні останньої пісні під 
мурмурандо хору диригент 
О. Глібович виконала влас
ний вірш, лили кую чи його в 
шану МиколіГорбалевіДля 
хору при фортепіяно при
гравала Христина Гарасов– 
ська-Шевчук. Свій майстер
ний виступ хор „Ясмин" 
закінчив піснею „За тебе, 
Укра їно" , а присутні по 
кожній пісні і за дскляма– 
пію нагородили виконавців 
рясними оплесками. 

Перед збірною декл яма ці
єю, в якій виступили Віра 
Мороз. Ґражина Мелех, 
Лина Мелех, Адам Стсць, 
Бсата Стсць. Марко Стсх, 
Сва Вайла. Адрянна Стсх, 
сестри Колесар, сестри Куд 
лак та Павло Лопата, Зінаї– 
да Зубович прекрасно заде– 
монструвала свій великий 
галант в передачі зовсім 
нелегкої поезії М. Горбаля. 
Виявом вдячності! присут
ніх були довготривалі опле
ски. 

Відтак д-р В. Моооз за
повів збірну рецитацію вір
шів М. Горбаля в своєрід
них двох тематичних жан
рах. Перша–це на тлі „яли
ці", яку вилалював Павло 
Лопата, „Лемківгцина", а в 
другій частині , ,Тюрма" , 
даючи не лише нараторське 
слово , але перш за все 
широко роз'яснив суть зміс
ту ГорбаЛсвих віршів. Особ
ливо глибоке враження зро
била на присутніх друга час
тина деклямованих віршів 
на тлі величезної „крати". 
рівнож намальованої П.Ло
патою, коли всі деклямую– 
чіі при погашеному світлі 
тримали горіючі свічки.^ 
Глибше на сцені видніли 
два прапори Канади й Укра
їни, вгорі поссрсдсні—герб 
України Тризуб, а піл ним 
портрет Миколи Горбаля. 

ІЦс вміжчасі на сисні поя
вилася молода симпатична 
Anna Колесар, яка чудово 
виконала лві пісні на своїй 
скрипці, а саме: „Виростеш 
ти, сину" і „Дивлюсь я на 
небо". 

Точка по точці захоплю
вали всю увагу слухачів. Бу
ло б великою кривдою не 
згадати, як вміло і музика
льно міні-ансамбль„Лсмко– 
вина" в дусті Анна і Ґражи
на Мелех виконали „Карпа
ти, Карпати" і „Ой, верше 
мій. верше". до речі цю 
останню пісню під час збір
них деклямацій деклямато– 
ри проспівали з присутніми 
па галі. 

Це ще раз доказує, які нез– 
багненні джерела б'ють з 
у краінсько– лемківського фо– 
лкльору. задушевної пісні, 
що сьогодні пробивається 
на всі спенн світу. 

У великій мірі допоміж
ною для слухачів була ефек
тивна програмка, яка виян– 
ляла і охоплювала цілість 
концерту. 

На закінчення концерту 
петиції до міністра зовніш
ніх спрая'Канади українсь
кою мовою прочитав Сте
пан Бабяк. голова КУ ОЛК, 
англійською мовою -Віра 
Мороз. На закінчення кон
церту відспівано українсь
кий національний гимн. 

Можна сказати, що над
звичайно було цікаво поба
чити великі технічні здібнос
ті!, які виділялися все 
сторонністю нашої молоді, 
іка вела перед у цьому кон
церті; однак в основному це 
були діти новоприбулих. 
Може ця непоборна сила 
новоприбулих знайде пря
му стежку до тутешньої мо
лоді і буде звістуном доброї 
весни. 

Ярослав Назиревич 

Виоавнича діяльність УПЦеркви 
в ЗСА 

З нагоди недалеко! о вже 
свята !ООО-літгн прого
лошення Великим Князем 
Володимиром православ
ної віри державною релі
гією Київської Руен–Украї
ни. Консисторія УП Церкви 
в ЗСА схвалила перевидати 
капітальну працю ироф. 
Олександра Лотоцького -
„Українські джерела церков
ного п р а в а " Цю працю 
віддано вже ло офсетної 
друкарні. Можна сподіва
тись, що вийда вона з друку 

т е перед цьогорічним свя
том Різдва Христового. 

Закінчується вже друк про– 
пам'ятної книги на згадку 
про трагічну і передчасну 
смерть визначного українсь
кого вченого Ореста Зілин– 
ського п. н. „Науковець з ду
шею поета". Автором цієї 
книжки є д-р Микола Му– 
шинка, учень, а згодом від
даний О. Зілинському другі 
співробітник. Ця книжка ви
ходить коштом Митрополи
чого Видавничого Фонду. 

."̀!-5 55Я ЯЯ ЯЯ ЯЯ J33 JZ-J КЯ ЯЯ ЯЯ ЯЯ РЯ Я З ЯЯ W5 SS3 ЯЯ ЕЯ КЯ КЯ КЯ ЖЯ ЮавЯЕВЯйЯУ53К55КЯЯ35Я5ЇТ? 

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

пам'ятник, але й збудували 
міст до крашого порозу
міння між нами та україн
цями". 

Промову Г. Ґінзбурґ де
кілька разів переривали гуч
ні оплески. її нагородили 
овацією та повстанням з 
місць. 

Колишній довголітній мс– 
йор міста Дснвср Вілліям 
Г. МакНіколс висловив ра
дість з приводу відкриття, з 
за його словами. ,,цього 
чудового парку", який вша
новує жертви страшенно 
жорстокого злочину. Ство
рення цього парку, сказав 
промовець, далеко від міс
ця того злочину, також є 
доказом американської сво
боди і пошани до тих, які 
терплять. Цей парк, сказав 
В. МекНіколс, служитиме 
шляхетним і культурним 
цілям теперішнього і май
бутніх поколінь. 

Коротко промовляв дер
жавний представник Ізраї– 
ля. д-р Алсксандср Мізру– 
хін. який, походить з Киє
ва, а тепер працює пенхіят– 
рОм в Ізраїлі. Він висловив 
вдоволення з того приводу, 
що в Денвсрі для пошани 
жертв в Бабиному Ярі, ство 
рсно такий чудовий пам'ят
ник. Немає гіршого зла, 
сказав д-р Мізрухіи, від 
того, коли людині заборо
няють признаватися до сво
єї ідентичності! гак, як не 
практикується в Совєтсько– 
му Союзі, а ті, що не слуха
ють совстської в.за. і и і приз
наються до свого поход
ження мусять терпіти, а 
терпіння за такий непослух 
є там страшні. „Я цс знаю з 
власного досвіду". - сказав 
д-р Мізрухіи. 

Від Українського Бабин 
Яр Комітету промовляв 
його голова Іван Стебель– 
ський. Він подякував від 
імена Комітету всім чле
нам Фундації за співпрацю, 
на дорозі якої було чимало 
перешкод, але добра воля і 
респект одної групи до дру
гої допомогли побороти усі 
труднощі та спільними на
маганнями осягнути мсту. 1 
Стебельський, подібно як 
А. Гасе, сказав, що без від
даної праці Гслсн Ґінзбурґ 
не було б нього парку. 

Іван Стебельський подя
кував не тільки денверсь– 
ким українцям, але й усім 
тим українцям в Америці. 
Канаді та інших частинах 
світу, які виявили зрозумін
ня і своїми пожертвами умо 
жливили зреалізувати це 
шляхетне діло. 

Представляючії чергово
го і головного українського 
промовця І. Стебельський 
сказав, що генерал Петро 
Григоренко був комендан
том бойової дивізії на дру
гому українському фронті, 
у боротьбі проти нацистів. 
В тих завзятих боях, ска
зав І. Стебельський, поляг
ло багато українців, а їхні 
жертви причинилися до пе
ремоги над нацизмом. 

Ген. П. Григоренко нале
жить до тих промовців, які 
вже.самим виглядом і спо
собом вислову здобувають 
симпатію і довір'я слухача. 
Промову ген. Григоренка 
добре перекладав Юрій Мо– 
шинський. Привітавшись з 
почесними гостями, а від
так з усімн присутніми, та 
подякувавши за запрошен
ня його на промовця, мін 
почав свою промову таки
ми словами: „Тс. що тут 
відбувається - цс визначна 
подія, важливості! якої ми 
ще навіть не усвідомлює
мо". 

В дальшому генерал ска
зав: Обидва наші народи, 
український і жидівський, 
довгими віками не мали 
своєї держави і були гнобле
ні окупантом. Колись анти
семітизм і погроми жидів 
проходили під кличем: 
„Бей жілов - спасай Ра– 
сію", а сьогодні антисемі
тизм відбувається під ін
шим видом. Як колись, так 
і сьогодні окупант України 
сіє незгоду між українцями і 
жидами, але українці ніколи 
не були антисемітами. Осві
чені французи не змогли 
розкрити фальшивки проти 
Драйфуса ('засудили чесно
го офіцера французької ар
мії жида Драйфуса на 

В Денвері відкрили.. . 
(Продовження зі стор. 1) 

смерть як шпигуна, а напів
письменні українські селя
ни, яких обрали присяжни
ми до суду, не зважаючи на 
погрози й шантаж, твердо і 
одноголосно виголосили, 
що Бейліс не винен, і тим 
скасували антисемітську 
погромницьку провокацію. 

Українці - трудолюби
вий, добрий і розважний на
род. Перебуваючи в залеж
ному становищі, він співчу
ває іншим поневоленим на
родам. На долю українців 
випало принести мільйоно
ві жертви чужому богові: 
політично створений голод 
в 1932-33 роках, ліквідація 
заможного селянства, куль
турної, господарської н нар 
тійно-державної еліти обез
головив і паралізував на 
довгі роки українську націю 
ще перед воєнними втрата
ми. Коли ж на пеньках ви
рубаної культури почали 
з'являтися нові пагінці шес
тидесятників, а потім пра
возахисників в 1970-их ро
ках, проти них влаштували 
погроми в 1965 і 1972 роках, 
а починаючи з 1976 не при
пиняють до сьогодні. І все ж 
українці не перекидають 
гніву і помсти на жидів, так 
само пригноблених тоталі
тарною системою. 

Промовець згадав і те, 
якими правами втішалися 
жиди за уряду Української 
Народної Республіки і що в 
часі ДругоГсвітової війни не 
тільки митрополит Андрей 
Шсптицький переховував 
жидів, але й багато україн
ців, наражуючії своє життя 
переховували або допома
гали жидам. 

Промову ген. П.Григо
ренка гучно оплескувалн та 
справили йому овацію, пов
ставши з місць. 

Кінцевим промовцем був 
рабин Рсймонд А. Звсрін. 
Він пояснив присутнім 
зміст та символіку написів 
на величезних гранітних 
пам'ятниках при вході до 
парку, де видніють написи в 
трьох мовах: гебрейськін. 
англійській та українській. 
Український напис: Бабин 
Яр — ВТчна пам'ять усім 
жертвам терору". Цілий 
парк-пам'ятник є багатий в 
символіку. ; 

Останнім актом церемо
нії відкриття парку було 
вложення в центрі граніт
ної плятформи - землі при
везеної з Бабиного Яру. 
Землю несподівано привіз 
сен. Джан Бсрмінггсм, який 
відвідав Совстськнй Союз і 
був в Україні, а "переїздив
ши біля Бабиного Яру. вий
шов з автобуса і голими 
руками нагріб землі та заб
рав її в пластикову торбин
ку. Знаючи, що на початку 
жовтня мас відбутися від
криття парку сен. Бсрмінг
гсм потелефонував до Г. 
Ґінзбурґ і сказав, що має 
землю, привезену з Бабино
го Яру в Україні. 

Обидва денверські що
денники написали дуже при 
хильні статті про відкриття 
парку. В подібному дусі 
були надруковані статті в 
жидівському тижневику „Ін 
термавнтен Джуїш Ньюз". 

З якої сторінки не розгля
дати б участь українців в 
будові цього пам'ятника, то 
слід ствердити, що цс вели
чезний поступ на дорозі до 
кращого співжиття з жида
ми в загальному. Цс пос
туп, який матиме тривалу 
вартість. Українській гро
маді в Денвсрі fa всім тим 
людям доброї волі, що зло
жили грошові пожертви на
лежиться щире спасибі. 

На особливе признання 
заслуговує Український Ба
бин Яр Комітет у складі: 
Іван Стебельський - голо
ва, Юрій Мошннськй -
секретар, Євген Василина 
— скарбник, д-р Аскольл 
Мосійчук, Данило Желем і 
Іван Малькут, члени. 

На ділі, увесь тягар праці 
переговори з жидами, з мі
ськими властями, кореспон 
лекція та все інше спочива
ло на голові і секретареві 
комітету і тому зовсім пев
но можна сказати, шо без І. 
Стсбсльського і Ю. Мошин 
ського Бабин Яр Парк в 
Денвері був би створений, 
але без українського, парт
нерства. 

А Д М І Н І С Т Р А Ц І Я П Р Е З И Д Е Н Т А Роналда Регена 
звернулася у Вівторок, 1-го листопада до чилійського 
Уряду Ґуставо Піночета і демократичної опозиції в цій 
країні, щоб вони відновили переговори між собою про 
повернення Чідс до демократичного правління, а також 
вислала високого урядовця Державного департаменту до 
Сантіяго для безпосереднього зв'язку. Офіційний представ 
ник Державного департаменту Едвард Дервінскі перебу
вав в Сантіяго в середу і четвер та пояснив чілійським 
лідерам, що. вони можуть стати „неприємнили людьми" у 
відносинах з Вашінгтоном, особливо після недільних 
виборів в Аргентині. 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

НЕДІЛЯ. 
20-го ЛИСТОПАДА 1983 р. 

Рочестер. Н. Й. МІСЯЧНІ збори 
Б-ва се. Йосафата 217-ий Відд. 
о год. 1:30 по поп в залі церкви 
св. Йосафата'зі звичайним 
порядком нарад Просимо чп 
прибути і вирівняти чл. 
вкладки - С т Васьків. предс. 
Ст Приймак, фін секр. Ст. 
Мартииюк, кас , Катерина 
Марголич і М. Завадецький -
чл Управи 

Парма, Огайо. Місячні збори 
T-ва їм їв Франка 334 Відд.. 
о год. 1230 полон в домі фінан
сового секретаря при 3324 
Торрін/тон вул. в Пармі Про
ситься чл. прибути і вирівняти 
з а л е г л і ' в к л а д к и . - П 
Задорецький, рек. секр, 

СУБОТА. 
12-го ЛИСТОПАДА 1983 р. 

Джерзі Ситі. Н. ДЖ. МІСЯЧНІ збо
ри Б-ва св їв Хрестителя 270-
Відд . о год 7-іи веч в УНДомі 
На порядку; звіти - фінансові, 
організаційні збирання чл. 
вкладок та інші важні справи. 
Проситься прибути, заплатити 
членські вкладки або посипати 
поштою на адресу фін секр.: S 
Ostrowsky. 29 Lexington Ave. 
Jersey City. N J 07304. Теле
фон (201) 432-2983 -Секре
тар. 

ВІДІЙШЛИ 
ВІД НАС 

МИХАЙЛО ГАВРИЛЮК. 
член УНС Відд. 162-І о Ім. сот. 
Г. Голинського в Філяле.іьфіі. 
IIя., помер на 59-му році жи
ття. Нар. 1925 року j Ворохті. 
Україна. Членом УНС став 
1959 року. Залишив у смутку 
маму Параску І братів Івана та 
Петра; лружину Лінлу, четве
ро дітей та Д-ох внуків. Похо
рон відбувся 29-і о серпня 1983 
року на цвинтарі св. Марії на 
Факс Чейсі, Філадельфія. Па. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Дмитро Федорійчук. секр. 

ІВАН МОРКОВЧУК. член 
УНС Відд. 47-І о ім. О. Басара– 
бової в Бетлегемі, Па., помер 
8-го серпня 1983 року на 60-му 
році життя. Нар. J924 року в 
Іваниківці, Україна. Членом 
УНС став 1977 року. Залишив 
у смутку дружину Евгенію і 
двох синів Івана Мнх. і Воло
димира з дружиною. Похорон 
відбувся 2-го вересня, 1983 
року в Нортгамптоні, Па. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Анна Гарас, секр. 

РОЗАЛІЯ ЧАБАК, член УНС 
Відд. 49-го в Торонто, Онт.. 
померла 13-го серпня 1983 
року ня 79-му році життя. Нар 
в 1904 році в Україні. Членом 
УНС стала 1960 року. Залиши
ла в смутку двох внуків і даль
шу родину. Похорон відбувся 
16-го серпня 1983 року на цвин
тарі Меморіл Гарден в Торон
то, Онт. Канада. 

Вічна їй Пам'ять! 
Секретар. 

HELP WANTED 

Пошукую ЖІНКУ 
до домашньої праці від поне
ділка до п'ятниці. Платня за до– 
мовленням Ten. кожного дня 

від 6-10 веч 
Ч. (201) 376 4195 

” FUNERAL DIRECTORS ^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕМПЕРАТУРА 

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

(212) 674-2568 

LYTWYN 8, LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere ІЛ New Jersey 
Також займаємося похоро
нами на цвинтарі в Бавнд 
Бруку і перенесенням Тлін
них Останків з різних країн 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 

(comer Stanley Terr.) 
UNION. NJ. 07083 

(201) 964-4222 


