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Отець M. Харина став новим, 
керівником радіопрограми УКЦ 

Філядсльфія. к - У зв'яз
ку з тим, що Владика Ро– 
берт Михаїл Москаль вже 
цього місяця перебирає обо 
в'язки епарха у новоутворе
ній Епархії св. Йосафата в 
Пармі. Огайо, керування 
радіопрограмою „З нами 
Бог", на доручення Влади– 
ки-Мнтрополнта Стефана 
Сулика, перебрав почесний 
голова „Провидіння", філя– 
дсльфійський декан о. мит– 
рат Мирослав Харина. Тех
нічним керівником цієї про
грами, зорганізованої по
над три роки тому тодішнім 
генеральним вікарієм і канц 
лером. а потім спископом– 
помічником Робертом, при 
значений о. Іван Сенів. 

Радіопрограма „З нами 
Бог" передає свої програми 
на коротких хвилях з Луїзі
ани кожної суботи, від год. 
3:30 до 4-ої по полудні за 

східньо-американським ча
сом, безпосередньо в Укра
їну. Програма, яку фінан
сово підтримують вірні УК 
Церкви, складається із Свя
тої Євангелії, Божого сло
ва, релігійної музики і нови
нок, що їх підготовляє ре– 
рактор „Шляху" й „Амери
ки" Мстислав Дольницький 
який також начитує їх 
спільно з дружиною Тама
рою на магнітофонну стріч
ку. 

Перша програма „З нами 
Бог" під новим керівницт
вом була передана в суботу, 
4-го лютого ц.р. Водночас 
о. митрат М. Харина переб
рав керування програмою 
„Христос між нами", що 
передається кожної неділі з 
Філядельфії, і яку можна 
чути на далеку віддаль від 
9 -ої до 9:30 рано. 

Новий камерний квінтет 
виступить в УІА 

Ню Йорк. - Тут в Укра
їнському Інституті Амери
ки, при 2-га Схід та 79-та 
вулиця, виступить в понеді
лок, 27-го лютого ц.р., но– 
востворсний камерний квін
тет із своїм першим самос
тійним концертом у серії 
концертів, що їх задумує 
дати. Камерний квінтет під 
назвою „Нова" створився 
за ініціятивою відомої мо
лодої піяністки Лариси Кру 
пп та в ньому крім неї бе
руть участь: челіст Нестор 
Цибрівський, скрипалі Джо 
ель Дсруен і Джаш Родрігез 

і музика, що грає на віолі 
Ґрегорі Сінгер. 

Лариса Крупа, абсоль– 
вентка музичної консерва
торії Пібоді у Балтиморі, 
мала свій дебют в Карнсгі 
Рісайтал Голл в лютому 
минулого року, тепер нав
чає музики і виступає на 
терені Ню Йорку. 

Квінтет „Нова", хоча зло 
жений лише частинно з ук
раїнських музик, за слова
ми Л. Крупи, у програмі 
плянованих концертів буде 
включати твори українсь
ких композторів. 

В Мюнхені відбудеться перший 
Кобзарський Курс . - -. 
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ВІЦЕПРЕЗИДЕНТ БУШ ҐРАТУЛЮЄ 

УНСОЮЗОВІ У ЙОГО 90-РІЧЧЯ ш. 
THE VICE PRESIDENT 

WASHINTON 

February 10, 1984 

Mr. John O. Fiis 
Ukrainian National Associa
tion, Inc. 
P. O. Box 17a 
30 Montgomery Steet 
Jersey City, New Jersey 07303 

Dear Mr. Fiis: 
Congratulations to the Uk

rainian National Association 
celebrating its 90th anniver
sary. 

Your dedication to the wel
fare of the Ukrainian people is 
to be strongly commended. 
You have provide signifi
cantly for the social, spiritual 
and economic strength of 
jour people. 

The local community sux 
pport you have demonstra
ted continues to be an exemp
lary bond between Ukraini
ans and their fellow Ameri
cans. 

Our nation is blessed in its 
rich multiple heritage, in 
which Ukrainians are an im
portant, highly valued part. 

Sincerely, 
George Bush 

ВІЦЕПРЕЗИДЕНТ 
ВАШІНҐТОН 

10-го лютого 1984 року 
Пан Іван О. Флнс 

Український Народний Со
юз. Інк.' 
П.О.Бох 17а 
ЗО Монтгомері Стріт 
Джерзі Ситі. Ню Джерзі 
07303 
Дорогий Пане Флнс: 

Мої гратуляції для Укра
їнського Народного Союзу, 
який святкує свій 90-річний 
ювілей. 

Ваша відданість справі 
добробуту українського на
роду заслуговує на найбіль
шу похвалу. Ви подбали 
великою мірою про суспіль 
ну, духову і економічну си
лу вашого народу, ваших 
людей. 

Підтримка вашої грома
ди для вас є постійна і 
гідна прикладу, як зразок 
найкращого пов'язання по
між українцями і їхніми 
американськими співгро
мадянами. 

Наша країна втішається 
благословенням багатства 
багатьох спадщин, а серед 
них українці становлять 
важливу й високоцінну час
тину. 

З щирим привітом 
Джордж Буш 

МІСІЯ ПІХОТИ ЩЕ НЕ ЗАКІНЧЕНА,". 
КАЖЕ ПРЕЗИДЕНТ 

СИРІЯ ЗГОДИЛАСЬ НА новий 
ПЛЯН ЗАМИРЕННЯ В ЛИВАНІ 

Ню Йорк. - Цього року 
Фундація Українського 
Вільного Університету ор
ганізує четверту з черги, 
п'ятитижневу наукову поїзд 
ку „Стежками Батьків по 
Европі" (СБЕ), від 6-го до 
12-го серпня, під керівницт
вом л-ра Петра Гоя, мгр 
Соні Шерег і Ліди Чорної. 
Прогулька охоплює вісім 
країн Европи, відвідини ба
гатьох місць європейської 
культури, як також українсь
ких релігійних і культурних 
центрів. 

В цій поїздці беруть 
участь кваліфіковані інст
руктори Школи Кобзарсь
кого Мистецтва з Ню Йор
ку і тому під час перебуван
ня в Мюнхені, від 7-го до 
19-го липня, крім програм і 
курсів на УВУ, відбудеться 

курс гри на бандурі для 
зацікавлених студентів. 
Цей курс є організований 
Школою Кобзарського Ми
стецтва у співпраці з Това
риством Українських Бан
дуристів, які уважають цей 
курс і зустріч корисними 
для поширення зв'язків і 
збереження та розвитку коб 
зарства у вільному світі. 
Зацікавлені в курсі-зустрічі, 
зокрема з європейських краг 
їн, повинні звертатись до 
Товариства Українських 
Бандуристів, (Society of Uk
rainian Bandurists), c/o Ly-
dia Czrony, 84-82 164th St., 
Jamaica, N.Y. 11432. 

Зацікавлені в науковій 
поїздці СБЕ повинні писа
ти на адресу: S.B.E. Students 
Committee, UFU Founda
tion, 203 Second Ave., New 
York, N.Y. 10003. 

Бейрут, Ливан. — Ізраїль 
ські літаки збомбардували, 
у вівторок, 21-го лютого, 
гнізда палестинських пар
тизанів у горах на схід від 
Бейруту, а ізраїльські війсь
ка, підтримані танками і 
броневиками, перейшли рі
ку Авалі та просунулися на 
північ у напрямі Бейруту, 
дійшовши до пункту, відда
леного лише 12 миль віл 
ливанської столиці. 

Вміжчасі до Ливану при
був дипломат із Савдійсь– 
кої Арабії із узгідненим зі 
Сирією пляном перемир'я. 
Цей плян не передбачає ре
зиґнації Аміна Ґемасля,але 
значне збільшення впливів 
мусулманів в уряді Ливану. 

Ізраїльські офіційні по
відомлення говорять, що 

патрулі повернулися назад 
за ріку Авалі, а вся опера
ція була проведена з метою 
не допустити просякання 
палестинських партизанів у 
південні частини Ливану. 

В АМЕРИЦІ 

ТРІЮМФУЮЧИ З ПЕРЕМОГОЮ у стейті Айова. 
демократичний кандидат на президента Волтер Мондейл 
.збільшив свою атаку на політику теперішньої Адміністра– 

близько до кордонів з Ізра-^j -ящі персонально на президента Роналда Регена, вживаючи 
при тому образливих слів таких, як, наприклад, „забудь– 
коватість", „зумисне ошуканство" та інші, які викликали 
не тільки обурення серед республіканців, але також у 
поміркованих демократів, прихильників ведення „чистої" 
передвиборчої кампанії. Виступаючи в Манчестері в Ню 
Гемпшир перед розентузійованою публікою. Мондейл 
грав ролю переможця і заповів зміну тактики у передви
борчій кампанії. Запитаний кореспондентами речник 
республіканського виборчого комітету, який не бажав 
бути названим, заявив, що „наша виборча кампанія ще не 
почалася тому в повітрі чуються такі страхітливі погрози і 
вигуки, неправдиві твердження й інсинуації. Прийде час і 
ми вияснимо виборцям хто захований за цією занавісок) 
злоби". Політичні спостерігачі кажуть, що передвиборча 
кампанія вже дійсно почалася. 

ілем. 
Військові дії Ізраїля нас

тупили в той час. як прези
дент Ливану Амін Ґемаєль 
серйозно розглядає змінене 
положення і у зв'язку з тим 
нові пропозиції мирного 
полагодження ливанської 
кризи. Ці нові заходи, зроб
лені під сильним тиском 
Сирії, включають анулю
вання ливансько-ізраїльсь– 
кої угоди про виведення 
чужоземних військ з Лива
ну, підписаної 17-го травня 
1983 року. 

В СССР популяризують 
К. Черненка 

Москва. - Заледве прой
шов тиждень від часу назна– 
чення Константина Чернен
ка генеральним секретарем 
комуністичної партії СССР, 
як робляться всі зусилля. 

Багатолюдна громада попращала гідно І. Керницького 
Ню Йорк (O.K.). - Нес

подівана смерть широкові
домого та усіми любленого 
письменника, фейлетоніста, 
гумориста і журналіста Іва
на Керницького-Ікера ско
лихнула цілою українською 
спільнотою в ЗСА і Канаді, 
а особливо у Ню Йорку, де 
проживав, постійно Покій
ний. 

В п'ятницю, 17-го лютого 
ц.р., увечорі похоронне за
ведення Петра Яреми було 
переповнене вщерть меш
канцями НЮ Йорку та око
лиць, друзями Покійного та 
тими, що цінили Його твор
чість і Його хрустальний 
характер. О год. 6-ій вечора 
першу Панахиду за спокій 
душі Іксра відправив о. кри– 
лошанин Любомир Муд
рий, парох української ка
толицької церкви в Озон 
Парку, о год. 8-ій вечора до 
соборної Панахиди станули 
поруч себе мнтрофорний 
протоієрей, настоятель 
УПЦ св. Володимира в Ню 
Йорку, о. Володимир Бази– 
левський, о. протопресвітер 
УАПЦ Іван Ткачук і о. Лев 
Голдейд. ЧСВВ, із церкви 
св. Юра, де парохіянином 
був І. Керницький. 

Після відправ перший за
брав слово о. В.Базилевсь– 
кий, прощаючи Покійного з 
видимим зворушенням від 
українців із східніх облас
тей України та як ларох 
катедри св. Володимира, де 
Покійний часто заходив. 
Від Об'єднання Українсь
ких Письменників в екзилі 
„Слово" промовляв його 

почесний голова Григорій 
Костюк, згадуючи свою тіс
ну та дружню співпрацю з 
Ікером від початків засну
вання „Слова" на терені 
ЗСА, від Спілки Українсь
ких Журналістів Америки 
та співробітників щоденни
ка „Свобода" прощала Іке– 
ра голова СУЖА ред. Оль– 

Кузьмович, а від давніх 
львівських співробітників в 
журналістиці ред. Василь 
Качмар. Від 457-го Відділу 
УНСоюзу, якого св. п. І. 
Керницький був головою і 
якого Збори мали відбутися 
саме у цей день, промовля
ла секретарка того Відділу 
Олена Кіляр. 

У день похоронів, в субо
ту 18-го лютого ц.р., горст
ка найближчих друзів По
кійного зібралася о год. 10-
ій вранці у похоронному 
заведенні, щоб востаннє 
попроїдати св. п. І. Керни
цького враз із парохом 
церкви св. Юра о.ігуменом 
Патрикієм Пащаком. ЧС
ВВ який відправив Панахи
ду біля відкритої ще домо
вини .Відтак труну переве
зено до церкви св. Юра. 

Колись в рідних сторо
нах як проходив похорон
ний похід, люди перерива
ли розмови, зупинялися на 
ходу, скидали шапки та хре
стилися. Тут на американсь 
кій землі похоронна їзда 
автами викликує лише замі
шання у звичайному русі та 
невдоволення у інших про
їжджих, що усі поспішають 
за своГми справами. Але 
коли в суботу ранком похо– 

nav 

ронний віз з тлінними ос
танками Іксра переїздив 
сьомою вулицею до церкви 
св. Юра, на краю хідника 
стояла самітня старша лю
дина, яка зняла набожно 
капелюх і перехрестилася. 
Ця українська людина не
мов символічно представ
ляла односельчан І. Кер
ницького і цілу українську 
широку громаду Ню Йорку 
що в цей день прощала сво
го улюбленого Іксра. 

В церкві св. Юра о. 
щак перевів похоронні від
прави і змалював сильветку 
Покійного, підкреслюючи 
його доброту; побожність та 
незннщнмий український 
патріотизм. Церква св. 
Юра була виповнена вірни
ми немов у неділю, а опісля 
довга колона авт і винайм– 
лений окремо автобус суп– 
роводжали І. Керницького 
на місце останнього спочин 
ку на український правос
лавний цвинтар св.Анлрія в 
Савт Бавнд Бруку, Н. Дж. 

Там, після останньої Па
нахиди, що її відслужив о. 
Пащак біля відкритої моги
ли прощав Ікера його най
ближчий друг і кум, голова 
„Слова" д-р Остап Тарнав– 
ський, а відтак маестро Ми
хайло Мороз від давніх 
друзів зі Львова. Біля 250 
осіб з Ню Йорку, Ню Джер
зі та Пенсильванії востаннє 
заспівали разом ,,Видиш 
брате мій", залишаючи з 
глибоким жалем Ікера на 
місці вічного сну, у головах 
найближчого друга Мико– 

Закінчення на ст. 7. 

щоб особу нового совстсь– 
кого лідера зробити попу
лярною серед совстських 
громадян. 

Ознаки нової кампанії 
затвердження авторитету 
К. Черненка видно скрізь -
від похвальних промов йо
го товаришів з рядів совст– 
ського керівництва, пох
вальних статтей в совєтсь– 
кій пресі до великих порт
ретів на вулицях Москви та 
в урядових приміщеннях. 

Використовуючи перед
виборчу кампанію, яка 
саме проходить тепер, чле
ни Політбюра називають 
Черненка „справжнім си
ном нашого народу", ..ви
датним лідером", „комуніс
том з багатим різносторон– 
нім досвідом", „таланови
тим організатором широ
ких мас" і „незламним бор
цем" за ідеї партії. Його 
представляють ідеологіч
ним мислителем, рушійною 
силою політики захисту со– 
вєтських інтересів на між
народній арені, „гідним на– 
слідником" Леніна. 

Західні кореспонденти 
повідомляють з Москви, 
що є ознаки повернення 
деяких традицій періоду 
панування Брежнєва - на 
вулицях Москви появилися 
знову великі чорні лімузини, 
які їздять з великою швид
кістю, але поведінка рядо
вих москвичів стала дещо 
вільнішою. 

Покищо важко зробити 
якісь кінцеві висновки, але 
вже ясно, що різкий стиль 
керівництва Андропова мі
няється. Андропов фор
мально ніби був прихиль
ником скромности життя 
совєтського керівництва, 
зате наводив жах своїми 
драконівськими правилами 
дисципліни, що нагадувало 
повернення до сталінського 
періоду. 

НЕГРИТЯНСЬКИЙ ПРОПОВІДНИК і кандидат на 
президента від Демократичної партії Джессі Джексон 
намагається злагіднити відносини між ним і жидівською 
громадою ЗСА. Спершу він заявляв, що його кампанію 
„зупиняють певні жндівскьі кола", тепер вій шукає шляхів 
до цих кіл, щоб знайти замирення з ними. Деякі жидівські 
організації критикують Джсксона за його зв'язки з Ясіром 
Арафатом. лідером Палестинської Визвольної Організа
ції, та його прихильну поставу до лівійського диктатора 
Муаммара Каддафі та інших арабських лідерів. Не 
зважаючи на його конфлікт з жидівськими організаціями. 
Джексон здобув підтримку профспілки летунських 
контролерів, які в 1981 році, страйкуючи нелегально, 
допровадили до розв'язання ранішої профспілки і звіль
нення біля 12,000 робітників. 

ПОЛ Г. НІ ЦІ, голова американської делегації на перегово
рах в Женеві про редукцію міжконтинентальних нуклеар– 
них ракет і програми роззброєння, висловив сумнів у скоре 
відновлення переговорів і заявив, що покищо немає 
жадних познак, що Совстський Союз змінив свою 
настанову в цій справі. Висловлюючи свою думку про 
зміну лідерства в Кремлі під керівництвом Константнна 
Черненка, Ніці відмітив, шо новий генеральний секретар 
ЦК КПСС потребуватиме дещо більше часу для проведен
ня певних змін в закордонній політиці СССР і тому не 
треба чекати наглих змін. Він заявив групі закордонних 
письменників, що програму розміщення американських 
нуклеарннх ракет середнього засягу в деяких країнах 
Европи треба продовжувати, бо немає певности якою буде 
політика СССР завтра, а на непевності ніколи не треба 
будувати оборонну стратегію. 

ВОЛТЕР МОНДЕЙЛ. передовий демократичний канди
дат на президента, вже розпочав інтенсивну кампанію в 
Ню Гемпшир з надією, що він здобуде таку саму перемогу 
в цьому стейті, яку здобув тиждень тому в Айові. Вміжчасі 
політичні спостерігачі завважують, що на передове місце, 
зараз таки після Мондейла, висуваються Ґсрі Гарт і 
Джордж МекГоверн й цього факту Мондейл не може 
цілковито ігнорувати, не зважаючи на його популярність 
серед демократів, робітничих профспілок, багатьох 
суспільних' організацій тощо. Помірковані демократи 
дораджують Мондейлові, не зважаючи на його 49 
відсоткову перемогу в Айові, бути більше обережним у 
висловах, бо демагогія може послабити його шанси в 
більш консервативних стейтах. 

БАГАТО ЧЛЕНІВ Конгресу й інші офіційні речники 
ЗСА обвинувачують комуністичну Кубу і особисто 
диктатора Фіделя Кастра за допомогу у перевозі наркоти
ків і різнородної зброї через Кубу на інші острови в 
Караїбському обширі. Справа ця виникнула на переслухан
ій в Палаті Репрезентантів коли численні свідки, в тому 
числі сенатор Лотон Чайлс, демократ з Фльориди. 
підтвердили раніші здогади Державного департаменту, 
що Ф. Кастро радо дає притулок для пачкарів наркотика
ми і зброєю, яку пізніше розповсюджується серед марксис
тських партизанів і рухів спротиву лівого напрямку в 
Центральній Америці і в малих острівних державах. 
Велика частина наркотиків попадає на Фльориду, звідки її. 
знову ж таки кубинці, поширюють по цілій території ЗСА. 

ВащІнгтон. Президент 
Роналл Реї єн заявив у серс– 
'і\. 22-го дюгоні, що місія 
американсько'! морської пі
хоти в Ливані ще не закін
чена, не івожаючи на нере– -
базування і бейрутського 
леговиніа на кораблі у при
бережних водах біля Бейрут 
ту. Вона може иовсрн\ і ися 
назад на берег, якщо вия
виться, що нона може допо
могти ліванському урядо
ві, сказав Президент. 

Виступаючи на пресовій 
конференції. Преш ієні ска 
зав. т о місія морської піхо
ти продовж усі ься. вона по
винна допомогти укріпити і 
стабілізувати уряд прези
дента Аміна Ґемаєля. про
ти якого виступає С'ирія та її 
союзники шіїти і друзи в 
Ливані. 

Президент Р. Реган та
кож сказав, шо ЗСА намага
ються стриматися від вій
ськових дій у цьому районі. 
Завваживши, шо в тоіі час. 
як сирійська протилетунсь– 
ка оборона знову стріляла 
по американських літаках, 
але з американської сторо

ни не було жадної відповіді. 
Президент сказав: ..Ми не 
відповіли тому, що вважає
мо, що наступив час. щоб 
стриматися і надіятися на 
покращання становища". 

Щодо відносин з Совєтсь– 
кіім Союзом та його новим 
лідером Константином Чер 
ненком, президент Р. Реї єн 
сказав, що вінспрезидент 
Джордж Буш мав ..дуже 
корисну зустріч" у Москві з 
новим совєтським лідером 
після похоронів Юрія Анд
ропова минулого тижня. 

уМи покладаємо великі 
надії на останню заяву, яку 
він зробив відносно згоди 

онтролі над хемічною 
орогю. Ми думаємо, що цс 
оора ознака, і ми зі свого 
'ОК\ повідомили його, шо 
омемо кращій відносин. 

Ми хочемо засісти разом і 
иріпіиіи деякі наші спільні 

проблеми". сказав Пре– 
II іент. 

Це була перша телевізій
на пресова конференція Пре 
шденіа ЗО останні два міся
ці Президент рішуче захи– 
шан свою політику і спосіб 
її ведення. 

У СВІТІ 

ДЕРЖАНИЙ СЕКРЕТАР Джордж Шулн заявив v вівто
рок, 21-го лютого, що Адміністрація президента Роналда 
Реї єна розглядає можливість надання негайної військової 
допомги Сальвадорові, не чекаючи на схвалення Конгресу 
щоб сальвадорська армія могла далі боротися проти 
партизанів під час передвиборчого періоду. Виступаючи 
перед сенатською комісією бюджету. Шулії звернув свій 
виступ проти тих сенаторів, які намагаються дискредиту
вати дії Адміністрації відносно Сальвадор) Він заявив, 
що повідомлення в газетних статтях про зловживання 
uMepHVaHCbittJm допомогою в Сальвадорі ..сильно пере
більшені". 

КОЛИШНІЙ ПРЕЗИДЕНТ Аргентини Лєопольдо Ґаль– 
тієрі арештований у вівторок. 21-го лютого, і станс перед 
військовим судом Аргентини для розслідування його 
діялностн під час війни з Британією за Фалькдяндські 
острови. Речник суду сказав, що генерал Ґальтієрі, 
колишній командуючий армією і голова військової хунти, 
яка дала наказ арг ентинськнм військам зайняти Фалькдян
дські острови 2-го квітня 1982 року, перебуває на головній 
військовій базі Кампо, де Майо на передмісті Буенос 
Айресу. 

УРЯД НІКАРАГУА повідомив у вівторок. 21-го лютого, 
що загальні вибори президента і парляменту відбудуться 
4-го листопада цього року. На початку року уряд говорив, 
що вибори відбудуться шойно в 1985 ропі. Тепер вибори 
призначені на два дні перед президентськими виборами в 
ЗСА. Керівник хунти Данісль Ортега Сааведра зробив 
повідомлення про вибори у своїй промові перед 75,000 
народу з нагоди 50-ої річниці смертн національного героя 
Нікарагуа Августо Цсзара Сандіно. 

ЗАВЗЯТИЙ ПРИХИЛЬНИК „Солідарності!" священик 
Мсчнсдав Новак, якого примас Польщі кардинал Юзеф 
Ґлємп під тиском комуністичної влади перевів з робітни
чої парафії тракторного заводу ,.Урзус" на передмісті 
Варшави у глуху віддалену сільську місцевість, погодився 
у вівторок. 21-го лютого прийняти назначення кардинала. 
Західнім кореспондентам священик Новак заявив: „Моїм 
обов'язком є послухати для того, шоб ніхто не потерпів, ні 
Церква, ні парафія, ні батьківщина. Моє місце в новій 
парафії". Від суботи понад 2.000 парафіян демонстрували 
проти рішення кардинала перевести священика Новака з 
їх парафії в іншу. 

ВОДІЇ ВАНТАЖНИХ автомашин у Франції розширили 
свій страйк у вівторок. 21-го лютого, на район Парижу, 
забльокувалн найрухливішу вулицю, а потім і дорогу, яка 
веде до' міжнародного летовнша. Водії в цей спосіб 
роблять тиск на уряд під час переговорів між їхніми 
представниками і урядом, які ролючалися у вівторок 
вранці. Дороги з Франції до Італії забльоковані вже від 
минулої суботи. 

ІРАН ЗАЯВИВ у вівторок. 21-і о лютого, що його війська 
розгромили іракські спроби зупинити п'ятиденний наступ 
іранських військ. В цих останніх боях іракці втратили 
понад 200 вбитими. Тегранське радіо повідомило, що 
іранці відбили протннаступ іракців і, крім 200 вбитих, 
іракці залишили при відступлі велику кількість військової 
техніки на полі бою. В Багдаді офіційні представники 
Іраку сказали, шо Іран зосереджує на кордоні з Іраком нові 
великі військові сили для продовження наступу, можливо 
на всьому фронті. 

У наступному числі 
Українського Тижневика: 
In The Weekly, February 26: 

m Shamokin events mark UNA's 90th anniversary. 
^ President Ronald Reagan, Vice President George Bush 

and U.S. senators greet the UNA on the occasion of its 
jubilee, 

e News and views: the famine study commission bill, 
e Teacher at Hunter College High School makes students 

aware of the Great Famine, 
e Letters to the editor, From our pages in 1951, Preview of 

events, and more. 
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Вмираючий Ливан 

Апелюючи ще раз до своїх фанатичних 
, опозиціоністів, підтримуваних Сирією мусул– 

манських „друзів" і „шіітів", які безскрупуль– 
ною, просто варварською громадянською вій
ною перетворили столицю Ливану Бейрут в 
одно румовище з тисячами людських жертв, 
президент Ливану Амін Джемаєль благав при
пинити дальший пролив крови, бо „ Л и в а н 
вмирає". Можна сумніватися, чи цей драматич
ний заклик матиме позитивний вислід, бо ті , 
яким залежить на хаотизаціі відносин на Близь
кому Сході, тріюмфують. Мирова місія, за яку 
взялися на просьбу названого ливанського 
президента ЗСА, Великобританія, Франція і 
Італія - збанкрутувала. Ніхто у світі не міг 
передбачити, що вислання до Ливану війсь
кових частин названих чотирьох демократичних 
держав із сутомировою місією, приязною суп
роти Ливану і його народу без уваги на племінну 
чи визнаневу приналежність, — може спонукати 
Іран, Сирію та інших протекторів міжнародного 
тероризму до кривавої кампанії проти тих 
вояків, що їх єдиною ціллю було допомогти до 
заведення миру і ладу в Ливані. 

Американські морські піхотинці висадились 
в Ливані рівно 17 місяців тому. 23-го жовтня 
минулого року стався один із найстрахітливіших 
в історії світу терористичний акт: навантажене 
динамітом вантажне авто вдерлося ніччю до 
головної квартири американських вояків на 
летовищі в Бейруті і своїм вибухом вбило у сні 
241 воякіз. Загалом, включаючи дальшу стріля
нину, особливо скритих за рогами кам'яниць 
снайперів, згинуло в Ливані 265 американських 
морських піхотинців. З-посеред французького 
десанту згинуло 77 вояків, з гинули теж два 
італійці. Англійці мали щастя, що обійшлося їм 
без людських жертв. 

Фанатики, під'юджувані ненависниками 
Америки і всього вільного світу, знівечили плян 
замирення в Ливані: проголошення воєнного 
перемир'я, реорганізації існуючого уряду на базі 
компромісу між мусулманами й християнами, 
прийняття посередництва Савдійськоі Арабії, 
порозуміння щодо відкликання з Ливану всіх 
взагалі чужих військ із залишенням Ливанові 
журитися своєю долею та боронити свою тери
торію державною армією. Знівечено цей плян і 
відкидано одну за другою спробу дипломатич
ної інтервенції. У цій ситуації, коли стало ясно, 
що міжнародне військо не всилі виконати свою 
міс ію, президент Реґен в ідкликав морських 
п іхотинців , як і тепер, коли писані ці рядки, 
знаходяться в процесі переїзду гелікоптерами 
ма чердаки кораблів Шостої фльрти, звідкіля за 
всією в ірог ідн і стю перевезуть їх літаки або 
безпосередньо до ЗСА, або почерез етап в 
Західній Німеччині. Тільки частина того війська 
залишиться для скріплення охорони американ
ської амбасади в Бейрут і , дармащо кілька 
держав, між ними Японія, тимчасово, на час 
повного хаосу в Ливані, взагалі зачинила свої 
амбасади і відкликала додому ввесь свій дип
ломатичний корпус. Не виключене, що так по
ведеться і Америка, хоч президент Реґен, 
зб' і гаючи близьк і зв 'язки з поміркованими 
apajCbKHMH країнами (Йорданія, Єгипет, Сав– 
д ійька Арабія, Туніс, Марокко й інші) вважає, 
що ЗСА мусять зберігати на Близькому Сході 
сос і „присутність" в такій чи іншій формі, щоб 
тіс стки не виповнив СССР. 

опоненти супроти президента Регена бу
ду і ь, очевидно, намагатися використати невда
чу тієї місії у Ливані для своїх партійних цілей. 
Проте - цікава річ - у розмовах репортерів 
різних американських газет з вояками в Бейруті 
не було ні одного голосу будь-якого морського 
піхотинця, старшини, підстаршини чи рядовика, 
- який н лікав би, який обвинувачував би 
Президентами який жалував би втраченого часу, 
нервів і здоров'я. Навіть батьки загинулих вояків 
висловлюються, як справжні подивугідні пат
ріоти їхні сини виконали даний їм наказ і 
згинули в ході виконування своєї вояцької 
служби, а Президент і його дорадники діяли, як 
їм диктувала кожночасна ситуація. Тому можна 
сподіватися, що поразка західньої пол ітики 
супроти Близького Сходу не позбавить Роналда 
Реґена популярности. В минулому тижні він 
погодився з єгипетським президентом Госні 
Мубараком і йорданським королем Гуссейном, 
які відвідали його в Білому Домі, що у замиренні 
на Близькому Сході пріоритет має проблема 
палестинців. Тому гра за замирення на тому 
терені на новій базі - на базі компромісу Ізраїля 
з його арабськими сусідами включно з палес– 

тинцями, які визнають існування „де факто" і 
,,де юре" ізраїльської держави, ця гра буде 
продовжуватися . Великих речей не можна– 
доконати легко і швидко. Джіммі Картер довів 
до замирення Ізраїля з Єгиптом; Роналд Реґен є 
державним мужем ще більшого фогчату 

Американські совет,о– 
знавці стверджують ще од
ну дивовижу Кремля: Уряд 
Совєтського Союзу в остан 
ньому часі почав засекречу
вати статистику економіч
ного розвитку цієї країни а 
передусім статистику ви
дайности свого сільського 
господарства. Від 1970 ро
ків, а докладніше, з того 
часу, коли адміністрація 
президента Картера була 
впровадила заборону про
дажу зерна Совєтському 
Союзові, Москва перестала 
публікувати докладну ста
тистику збору збіжжя у се
бе, подаючи все рідше і 
менше докладні числа про 
видайність своїх жнив. 

Американські сільсько
господарські знавці і тор
гівці зернем говорять, що 
тому перестали подавати 
інформації про висліди сво
їх жнив, бо не хочуть вияв
ляти світові, шо їхня еко
номіка погано розвиваєть
ся. Інші знову кажуть, шо 
збільшення секретности 
збіжжевої статистики має 
за ціль закрити перед закор
донними торгівцями збіж
жям скільки Совєтський 
Союз потребує купити зер
на. Найновішим наслідком 
такого засекречення є брак 
звідомлення в совєтській 
економічній статистиці про 
збір соняшника. 

Відсутність совєтських 
урядових звідомлень про 
збори зерна утруднює за
хіднім господарникам об
рахувати скільки совєти 
зібрали зерна в 1983-1984 
роках. Американський сіль– 
сько-господарськнй депар
тамент припускає, що ми
нулих жнив Совєтський Со
юз зібрав біля 200 мільйо
нів тонн, що мало б бути 
найвищим збором за всі 
часи. 

Статистичне звідомлення 
за 1982 рік, проголошене 

Степан Ж енецький 

МОСКВА ЗАСЕКРЕЧУЄ СВОЮ 
СІЛЬСЬКО - ГОСПОДАРСЬКУ 

СТАТИСТИКУ 
нещодавно, має нові допов
нення, які ще більше утруд
нюють, як зрозуміти вка
зівки. Звідомлення з перед– 
попереднього року подава
ло стан загальної продук
ції до десятинних чисел. 
Найновіші числа є вже зак
руглені до найближчих пов
них цифер, отже є менше 
докладні. 

„Це виглядає дуже див
ним для нас, бо збіжжя не є 
оборонний матеріял"/— 
сказав Антон Маліш, пра
цівник Американського 
сільсько-господарського де 
партаменту, який дослід
жує видайність жнив у Совє 
тському Союзі. 

Падма Десаї, спеціаліст
ка від совєтсько-московсь– 
ких справ, викликала най
більше сміху на нещодав
ньому зібранні знавців совє 
тських сільсько-господар
ських справ на Гарвардсь
кому університеті, коли во
на сказала: „Хто б що не 
твердив про сільське госпо
дарство Совєтського Со
юзу, то цілком протилежне 
також може бути прав
дою." 

Кожне нове засекречення 
совєтським урядом їхньої 
сільськогосподарської ста
тистики змушує американ
ських торгівців зерном пок
ликатися на приватних до
радників, таких як Вортон, 
або на Американський сіль
сько-господарський депар
тамент. Цікаво відзначити, 
що цей департамент комбі
нує свої досліди відносно 
видайности жнив у Совє
тському Союзі, на стан по
годи, яка була в даному 

році, в пресових повідом
леннях совстської преси та 
даних, зібраних повітряни
ми сателітами і на цьому 
оцінює висліди жнив у Совє 
тському Союзі. Проте без 
совєтської статистики такі 
передбачування часто дово
дять західніх дослідників 
до помилок, як, наприклад, 
в 1972 і 1975 роках, коли 
американці запізно довіда
лися проте, що погані жни
ва в СССР піднесуть ціну 
зерна в цілому світі. 

Як воно не дивно, але 
тому, що немає урядової 
совєтської статистики про 
стан свого сільського гос
подарства — „американці 
стали головними достав– 
цями совєтської економіч
ної інформації, — сказав 
Мортон Сосленд, редактор 
одного американського 
сільсько– господарського 
журналу. 

Засекреченість совєтської 
статистики про видайність 
жнив доводить аж до такої 
дивовижі, що самі вони, 
совєти, мусять часто звер
татися за відомостями про 
видайність своїх жнив, до 
...американської статисти
ки. Той же А. Маліш з Аме
риканського сільсько-гос
подарського департаменту 
виявив, що одного разу він 
побачив одну із своїх оцінок 
совєтських жнив в совєтсь
кому журналі, хоч джерело 
цієї оцінки там не було по
дане. Він пізнав по тому, що 
це були його числа, бо Аме
риканський сільсько-госпо– 
дарський департамент був 
виявив після їх проголо
шення, що вони були по

милкові... 
Багато західніх сільсько

господарських знавців твер 
дить, що із-за браку інфор
мації про видайність совєт
ських жнив сама Москва 
падає жертвою тієї своєї 
дивної економічної політи
ки. Американські економіс
ти, які відвідували СССР, 
говорять, що совєтські еко
номісти дуже нарікають на 
те, що вони не мають еко
номічних інформацій для 
їхніх дослідів. Вони мають 
багато менше інформацій 
про стан-совєтського сіль
ського господарства, аніж 
економісти східньо-евро– 
пейських комуністичних 
країн про стан їхніх сіль
ських господарств. Він роз
повідає, що поодинокі совє
тські міністерства не мо
жуть отримати економічної 
статистики від інших совєт
ських міністерств. Запитані 
про брак інформацій від
носно видайности совєтсь
ких жнив совєтські пред
ставники у ЗСА відповідаль 
ні за торговельні справи 
відповіли, що американсь
кі фірми, які займаються 
доставок) зерна Совєтсь
кому Союзові, можуть от
римати їх... від совєтських 
властей. Юрій Щербина, 
керівник АМТОРГУ, кор
порації, що займається совє 
тською торгівлею у ЗСА, 
говорить, що він необізна
ний зі справами совєтської 
сільсько-господарської ста
тистики, бо ця статистика 
не входить в ділянку мініс
терства закордонної тор
гівлі, яке кермує АМТОР– 
ГОМ. Коли американські 
працівники Сільсько-гос
подарського департаменту 
двічі зверталися телефоніч
но за інформаціямн в цій 
справі до сільсько-госпо
дарського аташе при совєт
ській амбасаді в Ню Йорку, 
то не отримали жадної від
повіді. 

Рік 1983 відзначився над
звичайними зусиллями ук
раїнської громади в Аме
риці, щоб згадати самим і 
нагадати іншим про вини
щення української на ції го
лодом у 1932-33 роках, який 
за планувала і насильно до
вершила червона Москва. В 
1983 році відбулися сумні 
спомини цієї трагедії в різ
них частинах Америки, за
вершені багатолюдною Ме– 
моріяльною демонстра
цією та величним Меморі
альним концертом у Ваш пи
тні. 

В річницю п'ятидесятнліт– 
тя голоду в Україні амери
канська преса заговорила 
про цей мало в світі відомий 
геноцид, а в американсь
кому Конгресі з'явилося 
декілька проектів резолю
цій про нього. Це свідчить 
про зацікавлення і симпатії 
американських законодав
ців до України і українців, 
готовість морально засу
дити червону Москву за її 
злочини. 

Все ж, мабуть, 95 відсот
ків американського насе
лення зовсім не поінформо
вані в цій справі. У школах 
про цей штучний голод не 
викладають, а по 1983 році 
уже майже нема згадок і в 
пресі', та й ті п'ять відсотків, 
які чули про цей Голокост, 
не мають чіткого уявлення 
про його особливість. На
віть Сенат ЗСА стоїть на 
становищі, що Великий го– 

ЗАВДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
ГРОМАДИ: ГОЛОДОВА КОМІСІЯ 

лод в Україні був наслідком 
совєтської аграрної політи
ки, як засіб здійснення колек
тивізації сільського госпо
дарства. Це хибна концеп
ція, бо багато ниток ведуть 
до іншого висновку, а саме: 
що, навпаки, голод і ко
лективізація були засобами 
для остаточного підкорен
ня української нації. Сам 
Сталін писав, що село — це 
ядро, підстава і сила нації. 
Це особливо стосується до 
України, де в зрусифікова
них містах завмирала укра
їнська культура та звичаї, а 
село століттями зберігало 
надбання українського на
роду. 

У час, коли вже минули 
всі жалобні імпрези і ви
никла турбота, що трагедія 
України знову піде в забут
тя, українська громада мо
же зарадити цьому, якщо 
докладе зусиль для підт
римки Законопроекту число 
4459 в Палаті Репрезентан
тів. Конгресмен Джеймс 
Флоріо з Ню Джерзі, спіль
но з 60-ма іншими конгрес
менами, вніс цей законо
проект (оригінальне число 
3993) 27-го листопада 1983 
року. Якщо цей законопро
ект стане дійсністю, то буде 
створено спеціяльну комі
сію при Конгресі для дос
лідження причин і наслідків 

Українського голокосту — 
штучного голоду в Україні. 

Ця комісія складатиметь
ся з 21-ої особи: двох сена
торів, чотирьох конгресме
нів, одного члена з Депар
таменту стейту, одного з 
Департаменту здоров'я, од
ного з Департаменту шкіль
ництва та з дванадцятьох 
членів української громади. 
Головою цієї комісії буде 
конгресмен,призначений 
спікером Палати репрезен
тантів у порозумінні з де
мократичними та республі
канськими провідниками 
Конгресу. Ця комісія буде 
періодично зустрічатися, 
щоб дати відповідні напр
ямні для дослідження Укра
їнського голокосту. Буде 
створене спеціяльне бюро 
комісії із постійними пра
цівниками та екзекутивним 
директором. Завданням цьо
го бюра буде керувати ад
міністративною діяльністю 
комісії. 

Крім того, комісія зат– 
руднить знавців і дорадни
ків з академічної громади. 
Цих науковців обирати
муть більшістю голосів ко
місії (21), виходячи з їхньо
го академічного досвіду, 
зокрема з їхнього дослід
ження голоду в Україні. 
Затруднених науковців буде 
винагороджено річними 

платнями або умовленою 
сумою на весь час існування 
комісії. 

Завданням цих експертів 
буде збирати інформації і 
факти в Америці та в інших, 
доступних для них країнах 
світу про Великий голод в 
Україні, аналізувати і впор
ядковувати ці інформації, а 
наприкінці видати друком 
(мабуть у кільканадцяти 
томах) результати цих дос
ліджень. 

Для допомоги науковцям 
комісії влаштовуватиме пе
реслуханім заприсяжених 
свідків з правом судового 
виклику, тобто тих свідків, 
які пережили голод, а піз
ніше опинились у вільному 
світі. 

У підсумку ця комісія 
виглядатиме так: склад — 
21 особа, в тому: два сена
тори, чотири конгресмени, 
три члени американського 
Уряду, 12 членів з українсь
кої громади; головою ко
місії буде член Палати Реп
резентантів. 

Адміністративне бюро 
комісії складатиметься прав
доподібно з 5-Ю постійних 
платних працівників; вико
навчого директора призна
чить Конгрес. 

До третьої частини комі
сії входитимуть експерти -
дорадники з академічної 
громади, які провадити
муть дослідження. 

Комісія матиме право 
Закінчення на ст. 8. 

Іван Кедркн 

Іван Керницький — Ікер 
Із смертю Івана Керниць– 

кого, загальновідомого, 
називаного за його журна– 
лістичним псевдо,„Ікера”– 
поменшився знову невелич
кий вже гурт членів старої 
письменницько-журналіс– 
тичкої гвардії 20-их і 30-их 
років з передвоєнного Льво
ва. Вони були зорганізовані 
у Товаристві Письменників 
і Журналістів ім. Івана 
Франка (ТОПІЖ), що його 
останнім головою був пись– 
менник-журналіст Роман 
Купчинський. Належали до 
ТОПІЖ-у люди з різних 
тодішніх газет і журналів, 
галичани й наддніпрянці, 
католики й православні, 
визнавці різних політичних 
філософій. Не захотів нале
жати туди тільки Осип На– 
зарук, письменник-журна– 
ліст, редактор клерикаль
ної „Нової Зорі", бо його, — 
як він сам казав.— тільки 
один, але добрий передплат
ник , станиславівський єпио 
коп Григорій Хомишин все 
ще вважав Івана Франка за 
недовірка і тому й фірма 
Франка у ТОП ІЖ-і була для 
Назарука несприйнятлива. 
Але члени ТОПІЖ-у дру
жили одні з одними і з тими 
письменниками та журна
лістами з підпільної ОУН, 
які у своїх виданнях побор
ювали легальні українські 
політичні партії, їх пресові 
органи та їх співробітників. 
Бо ось на одному із щоріч
них літературних конкур
сів, що їх влаштовувало 
ТОПІЖ (членами жюрі бу
ли традиційно Василь Сі– 
мович, Михайло Рудниць– 
кий і Константина Малиць– 
ка) дали нагороду Богда
нові Крав це ву і Жигмундо– 
ві Процишинові - членам 
ОУН. 

Хоч було страшенно труд
но видавати і редагувати 
українські часописи в умо
вах польської поліційної 
цензури, ворожості! збоку 
революційного підпілля і 
загальної бідности, проте -
за різнородністю українсь
ка преса в роках 1926-1939 
числом і змістом стояла 
куди-куди вище від тепе
рішньої преси у вільному 
світі, де нема ніякої цензури 
і де є великі грошові ресур
си. У 1939 році, останньому 
перед Другою світовою вій
ною, було в Західній Україні 
139 назв українських часо
писів („Українська преса з 
перспективи її 150 - річчя" 
Юрія Тернопільського, нас
правді Левка Лукасевеча, 
вид. СУЖА, фондами Ма– 
ріяна Коця, 1974). Виходи
ли у Львові три щоденники. 
Існував цілий Пресовий 
Концерн Івана Тиктора, 
існувала Видавнича Спіл
ка „Діло" й був щоденник 
„Українські Вісті" Дмитра 
Палієва. Іван Керницький 
ввесь час свого перебування 
у Львові працював у концер
ні Івана Тиктора, в щодени– 
ку „Новий Час". У 1933році 
Євген Яворівський видав у 
Вінніпегу накладом „Клю– 
бу приятелів української 
книжки", що його заснував 
був Іван Тиктор, невеличку 
книжечку „30-тиліття видав
ничої діяльносте Івана Тик
тора 1923-1953" із світли
нами і списком 37-ми спів
робітників Тиктора. Список 

не повний (не стало вже й 
Євгена Яворівського та йо
го брата Корнила). З тодіш
ніх працівників-журналістів 
у концерні Тиктора залиши
лися ше в живих Василь 
Качмар, Григор Лужниць– 
кий, Ярослав Шавяк, Ед– 
вард Козак, Ярослав Зарем– 
ба, Ярослав Пастушенко 
(член Адміністрації). Із пе
редвоєнного „Діла" живуть 
ще Михайло Хомяк у дале
кому Едмонтоні в Канаді, 
Євген Зиблікевич у Філя– 
дел ьфії і автор цих рядків. У 
Вінніпегу живе колишній 
редактор „Неділі" (разом з 
покійним Миколою Голуб
цем) Анатоль Курдидик, 
знаменитий репортажист і 
також, письменник-поет. З 
жінок журналісток тодіш
нього часу — єдина ще в 
живих Марія Струтинська у 
Філядельфії. Збереглась 
світлина останньої Управи 
ТОПІЖ, надрукована у 
книжці „Два З'їзди" (СУ
ЖА, Ню Иорк; 1967). З вісь
мох осіб на тій світлині у 
живих ще тільки автор цих 
рядків і Іван Дурбак, заслу
жений для регіональних ви
дань НТШ. 

Це, може,трохи задовгий 
вступ, проте потрібний, 
щоб підкреслити жаль,який 
огортає з відходом кожно
го того давнього доброго 
приятеля, професіонала тієї 
самої ділянки української 
культури. Іван Керницький 
був фейлетоністом, пись– 
менником-гумористом. У 
його творах відбивається 
яскраво його вдача — 
справжнього типового добр^ 
яги. З його книжкових тво
рів „Мій світ", „Село го
рить", „Перелетні птахи", 
найкраща й найцікавіша 
повість „Герой передміс
тя". Він був добрим знав
цем побутовщини - одна
ково сільської, як міської. В 
його гуморесках не було 
того сатиричного вістря, 
що є в таких нарисах Остапа 
Вишні, чи Едварда Козака, 
- він ще найбільш зближе
ний до Романа Купчинсь– 
кого - Галактіона Чіпки. 
Коли Ярослав Пастушенко 
заснував в Америці „Лиса 
Микиту", що його переб
рав як видавець і редактор 
та головний автор Едвард 
Козак, Керницький-Ікер, 
довголітній співробітник– 
дописувач фейлетоніст „Сво
боди", став постійним спів
робітником „Лиса Микити". 
Свій погідний філософсь
кий підхід до світу і людей, 
до всіх актуальних громад
ських явищ він вкладав у 
уста придуманої ним пари 
своїх сусідів з Бібреччини 
Татухів. Він не бачив зла у 
світі і в людей. Він на все 
дивився вибачливим оком 
доброї, шляхетної людини, 
якій чужими були такі люд
ські хиби, як злість, зависть, 
підступ чи інтрига. 

Це був добрий професіо– 
нал-журналіст, таланови
тий письменник і шляхетна 
людина. Як не дивно сказа
ти — Іван Керницький нале
жав до тих дуже нечислен
них одиниць у світі, які не 
мають ніяких ворогів. Ніх
то йому не був ворогом, 
зате мав багато приятелів. 
Івась Керницький все своє 

Закінчення на ст. 8. 
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Д-р Осип Кравченюк 

ПЕРШІ УРЯДОВЦІ 
УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ 
ттяштшмшшттштттшішнШішіШ^ 

ні. 

Д-р Володимир Сіменович народився 4-го січня 1859 
року в родині о. Лева, пароха Манастириськ, повіт Бучач. 
Гам таки ходив він до вселюдної школи, а перші роки 
гімназійного навчання відбув у Бучачі й у Бережанах. 
Зацікавлений мореплавством, він вступив у 1876 році до 
Кадетської школи у Львові. Коли ж його мрії стати 
моряком не здійснилися, він відбув військову повинність у 
війську і в 1879 році почав підготовлятися до продовження 
гімназійного навчання, при чому Іван Франко був його 
інструктором грецької мови. 

В Академічній Гімназії у Львові В. Сіменович був 
учнем сьомої і восьмої кляс; провадив гімназійний хор і 
був співорганізатором студентських прогулянок по 
Галичині й Буковині, в яких брали участь студенти з 
України, Петербургу, ба навіть із Сербії і Болгарії. У 1881 
році В. Сіменович склав іспит зрілости; великий організа
ційний хист та участь у згаданих студентських мандрівках 
спопуляризували його прізвище, його запрошували на 
аранжера товариських вечірок у різних містах Галичини й 
Буковини, а 8-го грудня 1884 року він взяв участь на 
основуючих зборах українського жіноцтва у Станиславо– 
ві, на яких був також Іван Франко. Спершу Сіменович мав 
намір студіювати медицину, однак по смерті батька 
записався на студії прав і протягом трьох років він 
працював на прожиток. У 1887 році о. Іван Волинський 
вислав з Америки до о. Олександра Стефановича листа, 
іишучи: „Людей нам треба — інтелігентних людей. 
ЬУДІВНИЧИХ нового життя на еміграції. Інакше вона може. 

для нас пропасти". На прохання о. Стефановича д-р 
Володимир Сіменович вирішив виїхати до Америки і 
разом з о. Зиновієм Ляховичем приїхав сюди 17-го березня 
1887 року. Осів він у Шенандоа, Па., де обняв пост 
редактора видаваного о. Волинським тижневика „Аме
рика". Він працював дяком і оснував перший український 

, хор і театральний гурток, який давав виставну Шенандоа f 
в інших місцевостях, де жили наші імігранти. 

Разом з о. Волянським вступив д-р Сіменович у члени 
танного товариства робітників „Лицарі Праці" („Найтс 
оф'Лейбор"). По смерті о. Ляховича в листопаді 1887 року 
о. Волинський вислав д-ра Сіменовича до Галичини, щоб 
підшукати священиків, що хотіли б працювати серед 
іміґрантів. Тоді Сіменович приїхав з о. Константином 
Андруховичем, та з Копровським і Галієм, які мали обняти 
заряд існуючих уже тоді кооператив. У міжчасі Сіменович 
виїхав із Шенандоа до Олифаиту і став менеджером 
тамошньої кооперативи, що її по деякому часі передав 
Юрієві Хил якові. Захворівши, він виїхав до свого литовсь
кого приятеля д-ра Йонаса Шлюпаса, і за його порадою і 
при його допомозі закінчив студії медицини. Лікарську 
практику д-р Сіменович вів спершу у Шенандоа, відтак у 
Шамокіні і вкінці у Чикаго, куди поїхав на світову виставу 
й де рішив залишитися. У Чикаго вступив на університет, 
дістав другий лікарський диплом, а в 1898 році виїхав на 
дальшу науку до Праги, Берліну, Відня, Кракова, Парижу 
й Цюріху. Повернувшись до Чикаго, став він професором 
медицини в ділянці акушерства і жіночих хворіб. Пізніше 
був д-р Сіменович міським лікарем. 

Сіменович був послідовником Гвана Франка й Михай
ла Павлика, а в Америці вдержував дружні зв'язки з Й. 
Шлюпасом, литовським лікарем, лібералом і публіцис
том. Переписувався з Павликом і одержував від нього 
часопис „Батьківщина" (вийшло одне лиш число), а від 
січня 1890 року газету „Народ". Розповсюджуючи цю 
останню газету серед наших іміґрантів у Олифанті, він 
придбав собі ворогів серед москвофілів, які твердили, що 
від появи „Народу" прихильні колись до українських 
людей (русинів) американці почали ставитися до них 
ворожо. Отець Константин Андрухович, парох церкви у 
Шенандоа, також писав про „страшні речі" в Олифанті, де, 
мовляв, „один пан (Семен) ширить ідеї газети 'Народ', 
впевняє людей, що Митрополит одобрив її, а крім того 

вимагає від них присяги, що того а того будуть держати
ся". (Календар Українського Робітничого Союзу, 1934, ст. 

ti, 
Зацікавлений жіночим питанням, Сіменович задуму

вав видавати жіночу газету, але без успіху. Зате пізніше, 
завдяки йому, Олена Кисілевська, його сестра, зв'язалась 
із жіночими організаціями Америки й Канади і почала 
редагувати журнал „Жіноча доля". У час свого перебуван
ня в Чикаго зін, разом із своїм швагром адвокатом 
Степаном Яновичем, дав почин до зорганізовання 
місцевої української громади. Під його проводом відбувся 
30-31-го жовтня 1915 року Перший Український Сойм, під 
час якого створено Загальний Український Комітет, 
Сіменович увійшов у члени цього комітету й виголосив 
реферат, у якому вказував на конечність задержати й 
скріпити створену на соймі центральну репрезентацію, а її 
членів зміняти на слідуючих соймах згідно з потребою; 
пропонував він також злуку усіх світських допомогових 
організацій у одне тіло, оснування централі усіх світських 
просвітніх товариств, як також українського союзу жінок. 
Коли постав Український Допомоговий Комітет (10-го 
травня 1920 року), він став його членом, а у створеному 
1922 року Об'єднанні Українських Організацій в Америці 
- радним. У політичній ділянці Сіменович стояв на 

Йозиції самостійности України, і на Народному З'їзді в Ню 
Іорку (16-17-го січня 1919 року) протестував проти 

пропонованої Володимиром Лотоцьким федерації з 
Росією. 

На Першій Конвенції УНС Сіменович був секретарем; 1-
го червня 1906 року він створив разом з о. Миколою 
Струтинським його 106-ий Відділ у Чикаго. НаДванад– 
цятій Конвенції УНС у Вілкс-Беррі (1912 року) його 
обрали головою створеної тоді Просвітньої Комісії, що 
мала відати окремим фондом на школи й видавання 
книжок. Він сам редагував книжки й газети для молоді 
„Просвіта". Заохочував молодих людей до науки: хлопців 
заохочував вивчати практичні фахи, особливо шоферство, 
вишукував для них потрібні інформації і помагав їм 
влаштуватися на працю. Дівчатам він пропонував іти в 
ділянку опіки над хворими. 

(Продовження буде) 
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„Верховина" зачарувала Гартфорд 

Стоять ( зліва ): Я.Спяк. ред. І. Дурбак. Л. Белюць, В. Бод 
пар ( УККА-Трой ) та Л. Вербиць кий 

Трой. Н. Й.(І Д.) 20-го 
січня ц.р. українські делега
ції прибули до мейорів місі 
Амстердаму. Воіервдіту. 
Гадсону. Коговзу і Трою 
і а вручили їм українські пра
пори для вивінісння на буди
нках управ місі. Мсйори 
підписали декларації про 
День Української Нсзалеж– 
носіи. 

В неділю, 22-го січня наип 
священики відправили тор– 
жссівенні Служби Божі в 
наміренні українською на
роду іа виголосили патріо
тичні проповіді. В і од. 2.30 
в талі Українською Клюбу 
у Вотсрвліті інж. Я. Сняк. го
лова Окружного Комітету 
Відділів S'KKA. відкрив Січ
неву академію. Маестро Л. 
Всрбинькиіі відіграв на фор– 
гепіяні американський 

гнмн. Відома співачка hве
ликі Белюць привітала при– 
сутні.ч. зі святом самостій
ності! й собориосіи україн
ської держави, пю записане 
золотими буквами в історії 
України. В першій частині 
мистецької програми вона 
проспівала пісню ,Л”еіь, во
роги, 3 України" слова й 
музика А. Гнат шийна, про
декламувала поему П. Ти
чини „22 січня 1918 року" та 
проспівала пісню „Ой. упа
ла роси капля" слова Ната
лі! Войновської, муз. Л . 
Всрбипького. В. Слободян 
прочитав ІУ Універсал у 

Тандер Бей\ Онт. 

Заходами Відділу Коміте
ту Українців Канади в Тан
дер Бей, при співпраці скла
дових організацій, відзна
чено славні річниці проголо
шення української держави 
і а злуки всіх земель У'краІ– 
нн. 

В п'ятницю. 20-го січня, 
голови і представники скла
дових організацій Відділу 
КУК. відбули пс і річ з рад
ним міста Тандер Бей Тара
сом Козирою. 

Під час ціїї зустрічі рад
ний міста І. Кознра. який 
заступай посадника, гірочи– 
іав і підписав нроклямацію. 
в якій проголосив День 22 
січня Українським Днем і за
рядив вивішення україіїсь– 
кого національною прапо
ра перед будинком міської 
ради. ЯКИЙ поруч канадсько 
і о прапора повівав на протя
зі чотирьох днів. Після к о 
роткої церемонії радний 
міста Тарас Козира з фото
графувався з учасниками 
зустрічі і вручив кожному з 
них позолочені тарілки з 
емблемою міста Тандер Бей. 

У неділю. 22-го січня, в 
авдиторії Товарне і ва.. Про
світа" при Сім пеон вулиці, 
відбувся Святочний бенкст– 
ирниняіія. В якому взяло 
участь коло 200 осіб. 

Програму свята держав
ності! і соборності! України 
відкрив ВСТУПНИМ словом го
лова Відділу КУК Ілля Ко
зира. Хвилиною мовчанки 
вшановано світлу пам'ять 
героїв-мучеників. які за во
лю України життя своє від
дали. Молитву перед вече
рею провів о. крилошанин 
Юліян Габрусевнч. а їжу 
благословив о. протоієрей 
Павло Зміївський. 

Після вечері заступник 
голови Відділу КУК Пет
ро Михайлишнн предста
вив гостей, які сиділи за 
головним столом, а відтак 
попросив до слова головно
го промовця д-ра Бог
дана Мигадя. 

Промовець усвоїйдбай– 

иерекладі на англійську мо– 
ВУ-

Чотири сумівкн Стефа– 
Конур. Христя і Стефа Ко– 
новальчуки та Галя Демчар 
протанцювали „Гуцулку", а 
пізніше „Веснянку". Е. Бс– 
люиь проспівала повстансь
ку пісню „Зірвалася хурто
вина", „Баладу про мальви" 
В ,Івасюка. продекламува

ла поему О. Стсфановича 
„Крути". ” 

Мгр Тетяна Дурбак про
читала змістовну доповідь 
про боротьбу українською 
народу за свою державність 
на прот язі історії та висло
вила віру в невмиручість ук
раїнського народу. Далі Е. 
Белюць продекламувала 
полум'яну поему Б. Бори 
„Вірю", зворушливу поему 
В. Симоненка „Лебеді мате
ринства" та закінчила моли– 
і вою „Владико неба і землі'' 
З опери Гулака– Артсмов– 
ського „Запорожець за Ду– 
насм.'Чнж. Я. Спяк подяку
вав Е. Белюць і композито
ру иіяністу Л.Всрбицькому 
пю причинилися до високо
го мистецькою рівня прог
рами, всім виконавцям прог
рами та юсіям. і - , 

Українським національ
ним гнмном закінчено Ака
демію. Танці підготовив В. 
Боднар. Бракувало багато 
осіб, які з огляду на своє гро
мадське становища повинні 
були дати добрий приклад. 

диво і солідно опрацьованій 
доповіді у яскравий спосіб 
насвітлнв низку історичних 
моментів, які після трьох 
попередніх Універсалів до
вели до тою, що Українсь
ка Центральна Рада прого
лосила 22-го січня 1918 року 
Четвертий Універсал, в яко
му сказано: „Однині Україн
ська Народи я Республіка 
стає самостійною, ні від 
кого незалежною, вільною 
суверенною державою укра
їнського народу". Рік пізні
ше, тобто22 січня 1910 року 
врочисто проголошено на 
Софійській площі в Кінві 
соборність України. Цими 
Актами український народ 
сказав цілому світові. ЩО 
він хоче і шо він буде віль
ним господарем на своїй зе
млі. Промовці нагородили 
промовив гучними оплеска
ми. 

Присутній на бенкеті по
сол доОнтарійського парла
менту Мнкі Гсннссі передав 
привіт від прем'єра Онтаріо 
В. Дсйвіса і від себе. 

В мистецькій частині про
грами виступали: дівочий 
ансамбль СУМ „Барвінок" 
під керівництвом Гані Іва– 
нишин і чоловічий ансамбль 
дпвізійників „ Побратими" 
під керівництвом о. митро– 
форпого протоієрея Мико
ли Малюжинського. Декла
мувала Лина Кондрат. Фор– 
тепіановий супровід Ми
хайло Ромашок. Про наші 
святкування були згадки у 
місцевій англомовній пресі, 
радіо і телевізії. 

На закінчення голова Від
ділу КУК Ілля Кознра ск
лав подяку ансамблям. їх 
керівникам, піяністові, дек
ламаторці і всім учасникам, 
які своєю участю звеличали 
цю велику історичну подію. 
Зокрема подякував він голо
ві місцевою відділу Коміте
ту Українок Канади Олі Ми
хайлишнн і всім ианям за 
безкорисне приготування 
вечері. 

Відспіванням українсько– 
го.національного гимиу за
кінчено це небуденне свято. 

Присутній 

Для вшанування пропа– 
м'ятної дати 22-го січня -
дня проголошення самос
тійності! і соборности укра
їнської держави, загостило 
до Гартфорду. Коші., тріо 
. .Верховина" з Торонто. 
Канада. Мистецьким керів
ником і душею тріо с Олена 
Глібовнч: фортсиіяновий 
супровід спочиває у руках 
знаменитої піяністки Сте– 
фанії Жовнір-Клос. 

У морозний січневий 
день, якраз 22-го січня,після 
полудня, в залі Українсько
го Народного Дому, піаніс
тка С. Жовнір-Клос розпо
чала сваточну програму, 
відігравши на фортепіані 
американський гимн. Фор
мальне відкриття свята про
вів голова місцевого відділу 
УККА мгр Борис Крупа, 
після чого були відчитані 
проклямації від стейтових і 
міських властей. 

Але присутні нетерпляче 
очікували виступу співачок. 
І от відкрилася завіса і 
перед публікою з'явилися 
три граційні постаті, неначе 
жрекнні-вестальки, вірні 
Музі співу і гармонії. А 
декому здавалося, шо вони 
— боярині з давнього кня
жого двору, бо і строї в них 
золото-зслені, боярські... 
Перша пісня - - „Думи" М. 
Гайворонського. Полинули 
зворушливі звуки гармо
нійно злитих голосів. „Під 
Твою Милость" Дмитра 
Бортнянського „Верхови– 
на”співала так, що - віри– 
лося. що композитор якраз 
мав на увазі таке виконання 
- dolcissimo cantabilc. Зву
чання голосів - ніжис,шов– 
кове, розуміння і виконання 
співаних творів — глибоке і 
експресивне, тож не дивно, 
що виконують вони усі пісні 
прегарно у їхньому широ
кому іі різноманітному ре
пертуарі. Вони співали в 
Гартфорді 12 пісень, тричі 
появляючись на сцені, кож
ний раз в іншому етнлевому 
вбранні. 

Ось пісня „Коли часом" 
до слів Франка, музика Нс– 
дільського, що зворушує 
ше и кінцевими словами: 
„може твої пекучі сльози 
мені стукочуть до душі". 
Потім друга „Останні 
квіти", до слів Лесі Україн
ки, музика В. Гомоляки. Цс 
кінець першою виступу пе
ред промовою д-ра М. Сиі– 
гуровича. відомою місце
вого громадською діяча, 
особливо активною на фо
румі УККА. Відділ якого і 
споизорував усю імпрезу. 

Знову відкрилася завіса і 
на сцені стали три красуні в 
стилевнх полтавських одя– 
гах: здавалося, наче подру
ги Мотрі Кочубсївни у 
Батурин до Гетьмана Ма
зепи Їдуть—Але співають 
вони пісню з іншої Доби 
співають Про Січових Стрі
льців: „Гей. співаймо пісню 
слави", музика А. Гнатиплі– 
иа: „Україно, квітуча", на 
слова Т. Лунснка. музика 
Дрсмлюги: „Було колись, 
дівчино" („Колись, дівчино 
мила”)– в'язанка стрілець
ких пісень у обробці А. Гна– 
гншина. - все виконане з 
легкістю й майстерністю. 

Мистецький керівник тріо 
„Верховина" Олена Глібо
внч підходить до співу своєї 
вокальної групи, як добрий 
диригент до симфонічної ор
кестри чи струнного ансам
блю; вона іде слідами полі
фонічної вокальної інстру– 

ментації геніального Леон– 
товнча, яку бачимо у веден
ні окремих голосів незалеж
но, даючи змогу поодино
ким солістам вести провід
ну мелодію, але водночас 
створюючи з них досконалу 
гармонійну цілість. У той 
спосіб добилася маестро О. 
Глібовнч того, що її тріо 
, ,Верховина" тональною 
чистотою та віртуозністю 
інтерпретації нагадує нам 
звучання струнного ансам
блю чи гру налхненої чарів
ної арфи. Цій досконалості 
співу „Верховини" сприяє 
не в останню чергу піяніст– 
ка-віртуоз Стсфаніа Жов
нір-Клос. про аку не можна 
не згадати, пишучи про 
„Верховину". Рола аком– 
пані.я гора не легка, хоч так 
може здаватися на перший 
погляд. Акомпаньятор, крім 
техніки гри. мусить вчутися 
в кожну фразу, відчути кож
ний нюанс її і, супроводжу
ючи спів вокалістів,муснть 
сам 'співати1 - співати ду
шею. Таким акомнаньято– 
ром є якраз С.Жовнір-Клос. 

Співачки в тріо „Верхо
вина кожна заслуговує на 
те. шоб про них згадати 
поіменно. Перше сопрано 
- Надія Коханська'ніжний 
голос кольоратурного ха
рактеру: друге сопрано — 
Оксана Макогон, голос лі
ричний, оксамитний: альт 
— Богданна Ігнатович, го
лос контральтовий, глибо
кий. 

У другій частіші концер
т у співачки появилися на 
сцені у стилізованих гуцу
льських одягах під звуки 
настроєвого „Подаруй мені 
Карпати" музика Весолов– 
ського,слова Нагай . Вихо
дили вони на спецу одна по 
одній, заквітчані, розспіва
ні, немов мавки з Чорного
рії. Під бурю оиресків від
співали вони „Спомин з гір" 
муз, Безкоровайіюго і „В 

вечірній час" музика А. 
Гнатишииа, слова О. Жур
ливої . Потім Олена Глібо
внч принесла нам подих 
рідних Карпат зворушли
вою рецитацією поеми „На 
залених горах" О. Олеся. 

Під кінець виступу тріо 
викопало дві пісні Володи
мира Івасюка „Я піду" і 
. .Пісня буде поміж нас": 
далі „Чарівну скрипку" 
музика І. Поклала . „Роз

вивайся ти. високий дубе" 
слова Франка, музика О. 
Бобиксвича'. А в надчаток. 
на неп і а маючі домагання 
захоплених глядачів-слуха– 
чів „верховинки" заспі
вали пісню „Карпати" му
зика М. Скорнка . Зібрані 
гарячими оплесками про
т а л и тріо . .Верховину", 
високо оцінюючи їхнє вірне 
і гарне виконання українсь
кої рідної пісні і ту мистець
ку насолоду, яку гості з 
Торонто подарували цим 
виступом нашим гартфорд– 
цям. Мистецький керівник 
Олена Глібович, хоч її не 
видно на сцені | вона скром
но захована за кулісами), 
була „присутня" в кожній 
пісні, бо не також вона зумі
ла влити в душі своїх співа
чок тонкість власного му
зичного відчування. Укра
їнці й українки вміють і 
люблять співати, а особли
во ті. шо їх торкнула Божа 
іскра дійсного музично-пі– 
сснного таланту. 

-– -
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Джорджія вшанувала річницю 
проголошення 

незалежности України 

Вісті з Брентфорду 

Оксана Кузьма 
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Губернатор Джорджії підписав в Атланті декларацію 
про в і д з н а ч е н н я 66-ої р ічниц і п р о г о л о ш е н н я 
незалежности України. На світлині (зліва): Орися Палюх– 
Фішер, голова українського фестивалю в Атланті, з 
підписаною губернатором деклярацісю; Ірена Чорна– 
Андреадіс від капелі бандуристок „Червона рута" в 
Атланті; Джо Франк Геррис. губернатор стейту; Таня 
Басняк-Бойнун з сином Данилком від „Рідної Школи"; 
Чарлі Таррас, голова Української Асоціації Джорджії, 
вручає губернаторові на пам'ятку українську платівку, і 
Альвіна Решетняк-Ґвідетті, голова Союзу Українок в 

Атланті. 
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22-ге Січня у Ню Йорку 
Воно якось більше свят

ково і значущо, колн лата 
роковин проголошення дер 
жавної суверенності! Укра
їни і собориосіи наших зе
мель припадая саме на ка
лендарне 22-і с січня, як ось 
цього року. Старанням від– 
лілу УККА. Комітету об'єд 
наннх українсько-амери– 
канських організацій Ню 
Йорку відбулось оце 
успішне свято в залі Ванйн– 
г тон Ирвинг школи, ири чне 
леннішому, як останніми 
часами, зборі публіки. 

Американським і україн
ським гімнами розпочав 
концерт мішаний' хор 
„Боян". з Пері Амбою. Н. 
\Дж„ під диригент урою Р. 
Левицькото. Інж. Михайло 
Шионтак. як голова Об'гд– 
наного коміїету. вілкрип 
свяю, а Б. Гаргаіі відчитав 
чітко державницькі прокля
мації губернатора Квомо і 
посадника Кача. Піднесено 
вражала проклямація губер 
на гора своїм проукраїись– 
кнм тоном патріотизму. 
Конгресмен Грін своїм вис
тупом на сисні причинився 
ДО більшої вагомості! Свя
та. Цікаве і оригінальне 
тематично було святочне 
слово,чн радше реферат па– 
гтоха церкви св. Юра в Ню 
Норку, о. ігумена П. Паша– 
ка. про значення і станови– 
ще Церкви в орбі гі українсь
кої державності!. Такий бо 
реферат таки найкраще 
може опрацюваї и особа ду
ховного стану. 

Хор „Боян" зі.своїм дири
гентом, при фортсніяново– 
му супроводі І. Слсіітора. 
виконав дві пісні: в редакції 
І. Недільського ..Засяло 
сонце золоте" та Е. Козака 
„Вкраїно зоре". „Боян" 
цс невеликий, скромний, 
провінційний хор. якому не
легко почванитись потуж
ністю тону: зате здобуває 
він симпатію у слухачів 
чистотою, ритмічністю та 
музнкальніспо співу. В 
першій пісні повістю було 
впровадження тенорової о 
содя „Козаче молодий" на 
тлі хору. Содьо бездоганно 
проспівав П. Науменко. На 
такі незначні зміни дири
гента можна і поюдипісь. 
Закінчував першу час піну 
концерту виступ, що його 
можна'назваї н дебютом сні 
вака-бариіона, Іюря Дорі– 
яна-Кравиева.який по 12-ох 

Мейплвуд 

Кожного року, колн над
ходить національне свято 
22-го січня, у країнська п ра– 
вославна церква Святого 
Вознессння в Мейилвуд,Н. 
Дж.. виносить назовні свої 
прапори, український і амс– 
рикансько-зоряннй і ста
вить їх на ґанку при голов
ному вході до церкви. 

Цього року свят о держав
ності! припало на неділю і 
відбувалося урочисто у при
сутності численного грома
дянства. 22-го січня, у неді
лю вранці парафіяни запов 
нили церкву заздалегідь. В 
9:45 вранці прапороносці, 
насюятель церкви о. Нако
нечний, церковний хор під 

літах побуту, студіях, а теж 
виступах в Італії іа подеку
ди в Европі. повернувся у 
\\\о Йорк. В цьому випадку 
вся музична цікавість нашої 
Громади була скерована на 
його виступ. Крім пісні Гна– 
і пишна ,.Жціа". виконав 
ВІН три композиції Лисенка 
„Бсзмежнсс поле" (текст 
Франка). ..Ой Дніпре мій. 
Дніпре"(тексі Шевченка) іа 
арію Остапа і опери „Тарас 
Бульба" (за Гоголем), що 
своїм иохороіпінм насіро– 
гм не зовсім підходила під 
юржссівснний і радісний 
день воскресення України. 

Проте Кравпівякепівакзро 
бив гарне вражіиня своїм 
співом, а теж свобідното по
ведінкою На споїм.' доводя
чи, шо він соліст зі сценіч
ним досвідом. А баритона 
на імпрезах нам уже від дов
шою часу бракувало. 

По перерві почули ми 
відоме сопрано М. Коколь– 
ську-Мусійчук у трьох 
піснях Соїїевицького„ Під 
І вою миліс'ь" Людксвнча 
.,Спи.дипінко,моя" (тексі 
Карманського) і Бет гонена 
(в перекладі) ..Гримлятьба
рабани". ГІісні,відновідні до 
святковою лня,вілдала спі
вачка з мнс”!ецькою,культу– 
рою та помітним пережива
нням музики Особливо 
приємне було ніжне легаю 
чи пак кантилена в першій і 
другій пісні. Рецитувала 
прекрасну драма і нчно-ра– 
дісну. державницьку поезію 
Олеся „-Цвіте трояндами" 
М. Данчук-Рсшпник, яка 
докладно опанувала іекст. 
старалась вкласти в і вір 
все. що було можливе в її 
дскляма юрській спромож
ності. 

Закінчився концерт 
народними піснями у вико
нанні хору ..Боян: ,.Ой. дів
чино.шумінь гай в оороо– 
ііі Китасюю. „Ой,у гаю, 
при Дунаю" в обр. Р. Кулі– 
ша та ..І шумить, і гуде" в 
обр. Г. Всрьовкн. І хор,ноз– 
бувшись хвилювання та 
заакдіматизувавшись. зву
чав міцніше і переконливі
ше. 

Свято закінчено ніснею– 
моди і вою ,.Боже.внслухаіі 
благання", шо її започатку
вав хор. а підхопили всі ири 
суші 

Теодор Герен-К)ськів 

Цьою року в січні укра
їнський Брентфорд. Кана
да, двома окремими фаза
ми відзначивбб-ті роковини 
з дня проголошення неза
лежности України в Кнсві 
22і р січня 19IS році. 

І ромадська оборонна ак
ція українського середови
ща Брент форду була успіш
на. Ми тут. у Брентфорлі, до 
билися реституції нашого 
привілею, шо його запере
чувало нам вороже україн
цям середовище. 
. Мсйор нашою міста Дейв 

Нюман поновно видав ок
рему нроклямацію, якою 
один тиждень в січні назвав 
..Українським Днем" Брсн– 
тфорду. Перед акіом виві
шення українського прапо
ра 21-го січня п.р. на'машті 
міської управи в приміщен
нях міської ратуші відбуло
ся коротке й цікаве зібрання 
численної української і ро– 
мади. де про січневі річниці 
промовляв о. диякон Я. Се
реда, посли Філь Гіллес. 
Дсрск Блекбнрн і о. иарох 
Іван Лешин. Всі присутні 
на цій репрезентативнііі ім
презі відчували, шо на ньо
му іромадському зібранні 
українське середовище Брент– 
форду свят кувало теж і день 
своєї перемоги в обороні ук
раїнського прапора. 

Тої о ж дня ввечері захо
дами Управи нашого Від
ділу ЛВУ у співдії з україн
ською православною гро
мадою міста відбувся доб
ре зорганізований і багато
людний бенкет, присвяче
ний січневим роковинам. 

Обов'язки майстра цере
монії, як завжди, елегантно 
виконував д-р Іван Скри– 
пух. Реферат про січневі ро
ковини по-українськи виго
лосив мгр ВасильБородач. 
а англійською мовою Пет
ро Вівчарук. 

З короткими промовами 
виступали на бенкеті посли: 
Ф. Ґіллсс і Д. Блекбирн. а 
мсйор Брснтфорду Дейв 
Нюман у своєму слові заз
начив недоречні виступи на
ших ворогів з протестами 
про їй вивішування україн
ського прапора. 

Під час бенкету за голов
ним столом сиділи: о. дия
кон Я. Середа, посол Д. 
Блекбирн з дружиною, мс
йор Д. Нюман з дружиною. 

диригуванням інж. Л. Хар
ченка і всі парафіяни та 
гості вийшли з церкви иа 
головний ґанок. На тлі різ– 
лвяної ялинки, яка ше була 
прибрана п р и к р а с а м и , j 
льодяного хреста, шо стояв 
недалеко від входу до храму 
та ще не був порушений від 
свята Хрищсння Господньо
го— Йордану, що його церк
ва відзначила і освячення 
якого відбулося 19-го січня 
ц. р.дю обох сторонах ґанку 
встановили прапори, україн– 
ський і американський. 

Парафіянин К. Степовий, 
він же голова Товариства 
Прихильників Державного 

Центру Української Народ
ної Республіки на данному 
терсні, сказав коротке сло– 

Закінченмя на ст. 7. 

д-р Іван Скрипух з дружи
ною, о. Гуцуляк. парох ук
раїнської православної гро
мади в Брентфорді. о. дия
кон Роман Бей. о. Іван Ле–. 
шин. иарох української ка– 
юлицькоі церкви св. Івана 
Хресппсля з дружиною, по 
сод Ф. Ґіллсс.Василь Вівча
рук. голова Відділу ЛВУ в 
Брентфорді. та мір В. Боро
дач. 

За окремими столами си
діли: Люба Піх. голова Віл 
діду ЛУКК в Брентфорді: 
Ніна Цукор, краля Україн
ською Села ..Україна": В. 
Столяр, представник укра
їнської православно! грома
ди, й п-і Івансць, а дадіі 
сиділи Василь Виник, голо
ва Відділу ЛВУ в Ґвелфі: 
Юрко Дем'янів. і олова Цср 
ковного комітету у Ватср– 
форлі: М. Шимоняк. голова 
Відділу ЛВУ' в Ватсрфорді: 
М. Шимоняк. голова Відді– 
д\ ЛВУ в Ваіерфорді. Гри
ць Піх. голова Церковного 
комітету,в Бреніфорді й 
інші. 

Слід зазначити, шо брент– 
фордський січневий бенкет 
на протязі років належить 
до елегантних і ромадських 
імпрез. На іакому рівні від– 
бчвся теж і наш останній 
бенкет. Присутність наших 
численних приятелів і сусі
дів впевнила нас в тому, що 
під час таких імпрез ми нес 
самі. 

Завдяки старанням о. ди
якона Я. Середи, ціла наша 
святкова програма була за– 
рекордована на каблевій 
стрічці. Кілька днів пізніше 
ню.ироіраму передала для 
своїх слухачів місцева каб– 
лева компанія. 

Слід подякувати В. Вів– 
чарукові. о. дияконові Сере
ді та всім, які не пошкодува
ли праці і труду, щоб ця ім
преза була успішною. Окре
ма подяка належиться всім 
членкиням з місцевого Від
ділу ЛУКЖ за иілготову і 
подання гостям смачної ве
чері. Офшійна частина на
шого бенкету закінчив пат
ріотичним словом о. І. Лс– 
іпннінн. Присутні проспіва
ні на закінчення українсь

кий національний гимн ..Ще 
не вмерла Україна". 

Василь Бородач 

Озон Парк 

Цьогорічне святкування 
української державности з 
незалежних причин відбу
лося 5-го лютого цього ро
ку. Щоправда церковні свят
кування відбулись вчасно, 
22-го січня ц.р.. коли місце
вий парох о. крилошанин Л. 
Мудрий відправив Благо– 
дарственну Службу Божу в 
наміренні українського на
роду та панахиду за упав
ших на полі бою воїнів за 
свободу батьківщини. 

Святочна академія відбу
лась 5-го лютого в церков
ній залі о год. 4-ій по полуд
ім. Не заважаючи на непо
году, українці зібралися чис
ленно. Проіраму започат
кував голова відділу В. Ско– 
мський. В своєму вступно
му слові подав історію 22-
го січня 1918 і 1919 років, 
причини нашої програної та 
вигляди на майбутнє. По
тім виступив хор під ору
дою маестра Л. Рейнарови– 
ча, шо проспівав дві пісні 
„Гей, у лузі" муз. Гайво
ронського та „Ми йдемо'в 
бій" муз. Колеси, при аком– 
паньяменті мгр Соні Ше
рег. Проклямаиії іуберна– 
тора М. Комо та мейора Г. 
Кача відчитав О. Бабський. 

Поему О. Олеся „Цвіте тро 
янламіГ дуже гарно иро– 
дсклямувала учителька Шко 
лн Українознавства ООЧ 
СУ в Ню Йорку М. Данчук– 

| Решітник, за що присутні 
| нагородили її довгими дов– 
j готривалнми оплесками. 

Святочну доповідь виго– 
; лосив ортанізаційний рефе– 
І рент осередку СУМА в Ню 

Норку, як також і член Кра– 
| йової Управи СУМА мгр Б. 

Гаргай. Його доповідь бу
ла добре опрацьована, доб
ре виголошена, іак що мог
ла задоволити найбільш ви
магаючого слухача. Він по
дав коротку історію виз
вольних змагань як на Ве
ликій Україні, так і в Гали
чині, обговорив світла і тіні 
цієї боротьби та подав при
чини нашого неуспіху. Знаю– 

^ПЮПМММіМЯШИвЯЯ 
чи причини прогри наших 
визвольних змагань, ми по
винні тепер иршоювитись 
на слушний час. а він для 
нас таки прийде. 

Згодом виступили бан
дуристи Л. Чорна та Н. Гой 
чаренко. які проспівали при 
акомпаньяменті бандур три 
пісні - „Он. летить хмара 
з-за Лиману". „Соловейку, 
любий браіе" і ..Запорозь
кий мариГ. Учні з місцевої 
Школи Українознавства ре
цитували вірш ..65 років"; в 
збірній дсклямаиії виступа
ли: В. Палчннська. Т. Баб
ський. А Новак. М. Вари
вода та А. Я шин. Маестро 
Рейнарович при акомпань– 
менті мгр Соні Шерег про
співав три пісні - „Лети, 
моя думо" слова і музика 
Купчннського, „Баляда про 
мальви" музика В. Івасюка, 
та-ч. Пісня про рідний край" 
музика Третяка. Проартис 
пічне виконання не дово
диться багато говорити, бо 
всі ми знаємо Л. Рейнаро– 
внча не віднині, він же і ди
ригує нашим хором, але тут 
варто звернути увагу на 
виконання пісні про мальви 
іамученого бод ьшсвика ми 
композитора Володимира 
Івасюка. Виконання було 
дуже добре, до речі, вперше 
у нашій громаді, публіка 
прийняла його довго– 
іривалимн оплесками. 

Закінчив програму хор, 
що проспівав три пісні: „Ма 
рш молоді" муз. Третяка, 
„Старенька ненька", пісня 
У ПА. та „Слава, слава Ук
раїні", музичне оформлен
ня Л. Рейнаровнча. Програ 
ма була добре підготована і 
присутні прийняли її зі задо
воленням. Треба згадати, 
що всі, шо підготовляли 
програму, а саме: імпрезо– 
внй референт Б. Босак Ta`` 
Богдан Кармслюк та М. 
Новасад, що трудилися над 
технічним о ф о р м л е н н я м , 
вив'язалися зі свого завдан
ня задовільно, за що їм нл.те– 
жнться подяка. Цю успішну 
імпрезу закінчено націо
нальним гимном „Ще не 
вмерла Україна". 

ВЗ. 



Вшанування о. М. Кудановича з 
нагоди відходу на емеритуру 

Україна" танцює 

У своєму житті о. прот. М. 
Кудановичсві довелося про
йти чимало болючих та при
крих моментів у виноград
нику Божому та суспільно– 
громалській праці. Однак, 
на тому тернистому шляху 
були взнсслі і радісні хвили
ни у праці для добра і розви
тку нашої Української Авто
кефальної Православної 
Церкви та многостраждаль– 
ного українського народу. 
Вся та праця і діяльність 
випливала з серця, наповне
ного безмежною любовю і 
жертвенністю. а людина з 
такою любов'ю повністю 
заслуговує на назву повно-
вартісної людини-хрисз ня
нина. 

За ту любов до своєї Укра
їнської Православної Церк
ви і свого народу на о. М. Ку
дановича немило дивився 
польський уряд. І тільки зав
дяки вибуху війни Німеччи
ни -1 Польщею він оминув 
заарештувати? і непередба
чених наслідків. Нестало 
Польщі, і українські захід

ні землі опинилися під боль 
шевицькою окупацією. В 
той час Михайло Кудано– 
вич опинився в Кракові. Три
вожний це був час. бо збли
жався день вибуху Другої 
світової–22-го червня 1941 
року, який започаткував 
і різну боротьбу європейсь
ких держав, а згодом і Аме
рики за краще завтра для 
людства. 

Закінчилась 4-річна світо
ва війна, але не принесла 
вона нічого кращого для 
знелоленних народів. Поча
л и ' сунутися на Захід нез
численні валки втікачів від 
московсько-комуністично
го „блага". З тяжкими пере– 
noHV(f М. Кудановичюпини– 
вф у таборі для втікачів у 
Німеччині, де віддано пра
цював на церковній і суспі

льно-громадській ниві.В 
1947 році він емігрував до 
Бразилії вже зі своєю дружи
ною Галиною й поселився в 
Каетано до Сул, Сан Пав
ло'. 

^ а новому поселенні М. 
Ку.іаноі!ич не складав рук, а 
включився в активну й енер
гійну релігійну і націона– 
лй^о-громадську працю. В 
19^2 році в/ІІбулося у хаті М. 
Кудановича організаційне 
зібрання, на котрому зорга
нізовано Братство св. Арх. 
Михаїла. завданням якого 
було знайти та закупити 
зе^ілю під будову правосла
вного храму. Вже в 1953 ро– 
цизнайдено землю і набуто 
прірво будувати церкву. Цер
ковний терен був посвяче
ний і почалась жвава праця 
тафбирання фондів на будо– 
ву^храму. Цю збірку започа
ткував М. Куданович князів
ським даром, як на ті часи,в 
су^иі 5,000 круйзерів. або 
1,200 долярів. Грошові по
жертви напливали й зрос
тав ентузіязм, а ше більше 
піднесло братчиків на дусі, 
коли вЬни дістали вістку 
npU приїзддо Бразилії Мит– 
режолита нашої церкви Іоан– 
на-ІЗ прибуттям Владики до 
К а т а н о , до Сул відбулася 
архн єрейська Служба Бо
жа^ Це була пропам'ятна 
Служба Божа для М. Куда
новича, бо в той день він 
пішов за голосом Ісуса Хрн– 
с т і – „ і д и за мною", прийня
вши з рук великого Божого 
угодника Митрополита Іоа– 
нна душпастирські свячен
ня в сан диякона, а за тиж
день-священика. Здійсни
лося його бажання, яке ма
ло статися на Покрову в 19-
47 ропі, але через виїзд в 
червні до Бразилії не ста
лось так. як бажа лось. -

І956 рік був радісним ро– 

^^v``SsA^. 

Отець прот. М. Куданович 

ком. бо вже пишалася сво
єю красою і величчю викін
чена церква св. Володимира 
в Сан Каетано до Сул і 
завершено цю величаву по
дію ще й тим. що і вулиця 
була названа українською. 

Отець прот. Михайло Ку
данович весціло віддав себе 
праці, як голова Парафіяль
ної управи. Управи Братст
ва та заступника голови Ге
нерального Церковного Уп
равління У А ПЦ у Бразилії. 
Однак, навістила його тур
бота у зв'язку з хворобою 
його улюбленої донечки 
Ірини. і 

В надії на вилікування 
донечки, о. прот. М. Куда
нович в I960 році з дружи
ною Галиною, синами Іго
рем. Іваном та Мнроном. 
переселився до ЗСА. оселив
шись у Дітройті. Був насто
ятелем парафії в Дітройті 
та інших парафіях, де захо
дила конечна потреба душ– 
п ас гиря Після смертн до
нечки в 1966 році обійняв 
парафію свв. Володимира і 
Ольги в Сеіінт Пол. Мінне– 
сота. а відтак став настояте
лем парафії св. Архистрати– 
га Михаїла в Міннеаполісі в 
1974 році і був ним до кі шдя 
1983 року, коли з різних 
причин подався на пенсію 
на 66-му році свою життя. 
Тоді парафія втратила одно
го зі своїх кращих і лілових 
настоятелів. 

Крім своїх душ пастирсь
ких обов'язків,о. прот. М. 
Куданович знаходив час і 
на громадську працю. Вес
ніло й гармонійно співпра
цював з учителями Україн
ської Парафіяльної Школи, 
не згадуючи вже його бать
ківського відношення до 
учнів, за що всі учні любили 
та безмірно поважали його, 
як настоятеля і вчителя релі
гії. Немало свого часу при
святив о. прот. М. Кудано
вич для оформлення і зреда– 
гування .. Пропам'ятної 
Книги" з на і оди 50-ліття 
існування парафії св. Арх. 
Михаїла в Міннеаполісі. За 
цю гарну працю парафія от
римала з Консисторії пох
вальний лист. 

Щоб підкреслити великі 
заслуги о. прот. М. Кудано
вича для нашої парафії, кот
ру він поставив високо, 
гідно виховуючи дітей у 
релігійному і національно
му дусі, відбулася в парафії 
гарна імпреза: старанням 
культурно-освітнього рефе
рента Парафіяльно: управи 
Олександра Полеця та ди
ректорки нашої школи Ва
лентини Ярр і парафіян, які. 
пам'ятаючи слова Святого 
Писання, що добрий робіт

ник гідний своєї заплати", 
влаштовано в неділю, 29-го 

січня п.р^., святочне прнйнят– 
тя– обід. В цей день Літур
гію правив сам о. прот. М. 
Куданович у переповненій 
парафіянами та приятеля
ми церкві. На обличчях при
сутніх променіла радість і 
відчувалося вдоволення, 
що знову мали нагоду почу
ти Службу Божу з уст улюб–. 
леного душпастиря. який, 
на жаль , як сказано, йде на 
пенсію. 

Після Літургії вдячний 
Молебень відправили отці 
Микола Метулинський, Ми
кола Гбдинський та Степан 
Рспа і о. протдиякон Юрій 
Корсунь. Після церковних 
відправ відбулося багато
людне прийняття-обід вав– 
диторії парафії. За голов
ним столом сиділи о. прот. 
М. Куданович з панімат
кою Галиною, синами–Іго
рем, Іваном: отці Микола 
Метулинський. Микола Го– 
динський з паніматкою, та 
паніматки Ольга Антохій, 
Галина Лсвицька і Ольга 
Бутків. 

Обід почався молитвою: 
після молитви піднесено 
тост зі співом многоліття. 
Після обіду привітання ск

лали: голова Парафіяльної 
управи М. Каркоць. дирек
торка Української Право
славної Школи Валентина 
Ярр. яка яскраво підкресли
ла великий вклад о. прот. 
М. Кудановича у виховання 
наших дітей в релігійному і 
національному дусі та гар
монійну співпрацю з учите
лями. Від Української Пра
вославної Ліги промовляв 
М. Сімон; від Братства–В. 
Павлюк; від Українських 

Ветеранів– П. Шайда; від 
парафії свв. Володимира і 
ОльгнвСейнт П о л – П.Ко– 
валевськнй. Крім того,зво– 
рушливо привітала відабсо– 
львентів нашої школи з I98Z 
Зіна Полень; від теперіш
ніх учнів–Христина Тана– 
сійчук; від церковного хору– 
А. Гноєвнй. Теплим словом 
привітала отця-душпастиря 
п-і Кост юк. яка прибула на 
цю урочистість зі шпиталю 
на візочку. 

Отець М. Гординськнй. 
складаючи привіт, дивував
ся, що ше в такому відносно 
молодому віці о. М. Кудано
вич поДався на пенсію, але 
висловив віру, що підліку
вавши своє здоров'я, о. прот. 
М. Куданович знову повер
неться до своїх душиастир– 
ських обов'язків. Потім уч
ні старших кляс школи гар
но проспівали три пісні; доб
ре деклямував учень Пав– 
лусь П равдюк; був і сольо
вий виступ Зої Семенець , 
при акомпаньяменті Олега 
Левнцького. Привіти і мис
тецькі виступи присутні при
йняли гучними оплесками, 
а ще сильнішими самого 
отця М. Кудановича, коли 
його обдаровано гарними 
подарунками—дарами лю– 
бовн. 

В своєму слові до зібра
них на кінці прийняття о. 
прот. М. Куданович висло
вив сердечну подяку всім 
присут нім за привіти і щед -
рі подарунки й молив Гос
пода Бога, щоб і далі ця 
парафія високо несла слово 
Господне і виховувала мо
лоде покоління в релігійно
му і національному дусі. 

Прийняття закінчено мо
литвою, яку провів о. прот. 
М. Куданович. а всі присут
ні разом з хором відспівали 
мної оліття. Багато з прису– 
ініх приступали до Вссчес– 
ноіо о. прот. М. Куданови
ча і складали особисто йому 
найкращі побажання. 

П. В. 

Святочна імпреза в Гартфорді 

Заходом Управи Україн
ський Народний Д і м . 
якОго головою є Пеі ро Ти– 
ТОР. ШЄ ВІД І965 DOKV3 DOKN4-
в рік в.тапповуг український 
традиційний Святвечір, зі 
всіми його традиціями п 
..атрибутами". В |9Х4 ропі 
не' було Тих кольоричіо– 
тр^дипійннх вертепів , із 
сюжетом повстанців , бо 
молода талановита Ірсна 
Боржник зайнята малень
кого донею й не мої іа в цьо– 
му^році віддати свій „хист" 
громаді, щоб підготовити 
..Вертеп". 

Дле все таки 6-го січня 
вже від 8-ої вранці в Україн
ському Народному Домі 
рокчась метушня. Голова 
Петро Титор уже приїхав і 
віддалі 42 миль, а жінки при
готовляли, варили „кутю”й 
інші святочні 12 страв (не по– 
міщуємо прізвищ їх з браку 

місця у дописі). усім їм, 
чоловікам і жінкам, що від
дали свій час. працю і знан
ня,належиться велика подя
ка й признання. Ввечері з 
усіми святвечірнімн звичая
ми, якими наші діди й праді
ди століттями обходили й 
ними дорожили, а ми їх про 
довжуємо. щоб передати 
нашому новому поколінню' 
і далі плекати пі рідні наші 
і ра лин її 

Святвечір відкрив і олова 
І! І нюр. ладанній про на

ші звичаї, та передав даль
ше ведення святом Тиміше–' 
ні Мельникові 

М о лит вою поблагосло
вив Божі дари о. шамбелян 
С. Чомко; глибокозмістов
ну патріоіичну доповідь 
виголосила Софія Радіо. 
Громадський хор ..Діброва'1 

під диригуванням інж. О. 
Пришляка заколядував 

наші чудові колядки. А 
далі хто додому, а інші ще 
довго і уторили у своїй іар– 
ній громадській залі У НДо
му. 

З а к л и к ас м о у к раї нсь ку 
молодь, усі наші молодечі 
організації у наступних рог 
ках брати жвавішу й числе
ннішу участь у і ромадських 
традиційних і інших імпре
зах, бо молодь, яка народи
лася на поселеннях, зас
воює собі традиції наших 
дідів та й вправляється в ук
раїнській мові. З приємніс
тю згадуємо, що більше 
лесятка нашої молоді були 
не ліше гістьми, а обслуго
вували столи, за що належи
ться їм полякай признання 
від управи. 

( р о н и м Л о г у ш 

Танцювальний ансамбль „Україна' 

„Україна"-цс танцюва
льний ансамблі. Осередку 
СУМ ім. М. Павлушкова в 
Чикаго. Цей ансамбль був 
організований в 1978 році, а 
на мистецького керівника 
було запрошено Свгена Літ– 
вінова, шо прибув недавно 
з України. Він є глибоким 
знавцем українських народ
них танців, любить працю
вати з молоддю, а головне 
те, що він має Богом даний 
талант та уміння передати 
його іншим. 

За неповних шість років 
існування ансамблю під йо
го проводом, мистецьким 
керівництвом, згаданий ан
самбль зробив колосальний 
поступ, і як, наслідок нього, 
в днях від 26-го до ЗІ -го гру
дня 1983 року запрошений 
виступати чотири рази ден
но в Епкат. Дисні Ворял,Ор– 

ланло, Фльорида. Люди, ще 
відповідають за мистецьку 
програму цієї світової атра
кції в Епкат. дотримали 
слова: рскляма була дуже 
добра, на програмках, на 
видних місцях, світляна рск
ляма та оголошування що
півгодини через гучномовці 
Коли . появились наші 
; а нию рис мі в національних 
ст роях, то на тлі тих забудо– 
вань це створило фантасти
чно-мальовничу панораму. 

Члени ансамблю ..Украї
на" були добре підготовані і 
старанно виконували свої 
ролі, і це дало добрі наслід
ки. Туристи сприймали кож
ний виступ ..України" бурх
ливими оплесками. Місця 
для фоторепортерів були 
під час кожного виступу пе
реповнені, були сотні запи
тань про працю ансамблю 

про культуру України, ніх
то не хотів вірити, шо тан
цюристи не є професіонала
ми. На протязі нього пам'ят
ного тижня ім'я Україна не 
сходило з гучномовців. Ук
раїнці з різних місць Амери
ки і Канади були майже на 
кожному виступі і всі ствер
джували, що українська ку
льтура була гідно зарепре– 
зентована. Тому за це всім 
членам ансамблю „Украї
на" належиться признання 
і гратуляції від української 
і ромади ті діяспорі. Цс ше 
один доказ, що наша мо
лодь не відстає від нас у 
поширенні, пропагуванні 
доброго імеин України. 

М. Яременко 

Петро Саварин в УНО 

У днях 20-22 січня ц.р. у 
Торонто перебував ново
обраний президент Світо
вого Конгресу1 Вільних Ук
раїнців адвокат Петро Са
варин з Едмонтону. Він та
кож виступав як головний 
доповідач на .академії для 
відзначення 66-нх роковин 
проголошення самостій
ності! України 22-го січня 
1918 року. З тієї нагоди П. 
Саварин стрінувся з члена
ми Президії Українського 
Національного Об'єднан
ня Канади у Бібліотеці фі
лії УНО в Торонто-місю 
вполудень у неділю. 22-го 
січня. 

Привітавши президента 
СКВУ. мгр Михайло Ро
мах, голова Презнлії УНО 
запитав президента СКВУ 
про його плини праці та 
взагалі напрямні на най
ближче майбутнє. Петро 
Саварин. який є також і 
канцлером Албсртського 
університету в Едмонтоні, 
заявив, що він. перш за все, 
хоче поставити канцелярію 
СКВУ на належній висоті і 
затрудити там принаймні 
ще одну, якшо не дві секре
тарки, щоб канцелярія мог
ла безперебійно і своєчасно 
виконувати доручену їіі ира 
цю. А добре наладнана ро
бота в канцелярії є першою 
головною передумовою ус
піху СКВУ як репрезента
тивного тіла українців у 
вільному світі. Щоб не осяг
нути треба обов'язково под
воїти, а то й потроїти схва
лений бюджет. За цей ко
роткий час йому вже вдало
ся роздобути дещо з фондів 
у себе, в Едмонтоні, ба на
віть тут. у Торонто, сьої од
ні вранпі його товариші 
пластуни вручили йому чек 
на суму більше ніж 5,000 
дол. на потреби СКВУ. В ос
новному, як не заявив П.Са 
варнн, він розраховує на' 
значну допомогу не і і.тьки т 
боку пластунів^ та дивізій– 
ииків, але також і від/біз
несменів та професіоналіс
тів. 

Друга важлива справа, 
яку він поставив собі за 
мсту, не наладнайня прияз
них стосунків з організова
ними иредставнннт вами емі 
і рацій ті схілньої Еврони. а 
головно сусідів України; ру
мунів, мадярів, чехів, поля
ків і зокрема жидів, на базі 
добросусідських відносин. 
Ми можемо тут із вільними 
представниками тих наро
дів "договоритися до того, 
що в разі якихось політич
них змін на сході Европн. 
ми не пот ребували б воюва
ти на всі сторони з усіма су
сідами, а мати вже деякі сп
рави полагоджені на базі 
договорсности. Бож ясно, що 
на наших міжусобицях із 

сусідами скористала б іно– 
ву .Москва, яка по одному 
здушила б нас усіх, але при 
спільних зусиллях нас усіх 
вона того зробиш не змо
же. 

Третьою справою, яку 
новообраний президент СК 
ВУ хоче наладнати не за
мирити українські політич
ні середовища, щоб вони не 
поборювали себе взаємно 
як вороги, але щоб конку
рували одні з одними як по
літичні опоненти речни
ки різних ідеолоіій. маючи 
на меті одну й ту саму ціль: 
самостійну і соборну укра
їнську державу. ЙДЄТЬСЯ !О– 
ловно про тс. щоб інші се
редовища не намагалися 
виступати назовні перед 
різними державними чин
никами країн нашого посе
лення, кожне зокрема, дек– 
ляруючн себе водночас єди
ним уповноваженим дія і и в 
імені цілого українського 
народу. 

П. Саварнн висловив жа
ль і розчарування, шо на ІУ 
Конгрес не були запрошені 
найновіші емігранти з Ук
раїни, видалені звідти оку
паційною владою як неба
жані дисиденти, а чей же во
ни найкраще обізнані із гс– 
перішнім станом в Україні. 
Сам факт, що президент 
ЗСА Роналд Регсн особис
то відмітив шосту річницю 
створення Української Гель 
сінкської Групи говорить 
дуже баї ато. Такі дисиден
ти як ген. П. Грнгорснко. 
Леонід Плющ. Надія Світ
личка, Валентин Мороз та 
інші, повинні бути разом з 
нами на конгресі, щоб заде– 
монструвати нашу єдність і 
непохитність, коли йде про 
права українського народу 
га його ідеал Самостійну 
й Соборну Українську Дер
жаву. Цього, на жаль, на ІУ 
Конгресі не виявлено, й то
му він поробить усі можли
ві заходи, щоб нього не 
повторено на У Конгресі в 
1988 ропі. 

На базі думок, висловле
них президентом СКВУ. 
адв. П. Саварином. вив'я
залася коротка дискусія, і 
голова Президії УНО. мгр 
М. Ромах запевнив П. Са– 
варина. що система УНО і 
Братні організації повніс– 

і ю підтримають заходи пре 
зидента СКВУ. М|стоголо-
ва Світової Координацій
ної Ради ІСНО повторивза– 
пенення М. Ромаха у відно
шенні до всіх складових ор– 
іанізаній. членів ІСНО. 

П рисут ній на зустрічі мгр 
Ярослав Білак. предсідник 
ІУ Конгресу й добре обізна
ний із статутовимн пробле
мами СКВУ. звернув увагу 
на те. шо дуже важливим є 
розвивати діяльність СКВУ 
в межах статуту, що є пере
думовою уникнення різних 
непорозумінь і небажаних 
прецедентів, які у майбут
ньому деякі члени СКВУ 
могли б використати для 
своїх вузькоиартійних ці
лей і торпедувати діяль
ність Президії СКВУ так,як 
цс було в попередній каден
ції. ,.Я не є членом жодного 
політичного середовища -
скатав Я. Білак і як такий 
можу запевнити вас. що всі 
інші, іакі як я. радо підтри
мають ваші заходи у здійс
нюванні висловлених вами 
плянів". 

В обговорюванні заторк– 
нених питань новообраний 
президент СКВУ виявив ве
лику дозу оптнмізу й віри у 
можливість здійснення йо
го плянів. що вже само со
бою становить важливу пе
редумову на шляху до успі
ху. 

На жаль, зустріч треба 
було перервати, бо за кіль
ка хвилин мало бути підне
сення українського прапора 
перед міською ратушею, на 
якому мав бути присутнім і 
президент СКВУ. А після 
іого починалася академія 
для відзначення світлих днів 
22-го січня 1918 і 1919 років, 
на якій Пет ро Саварнн мав 
ГОЛОВНУ доповідь. Як би во
но не було, але нам залиша– 
єіься тільки побажати пре
зидентові СКВУ якнайскор– 
іпих успіхів, а при тому за
котити рукави й допомага
ти де слід і коли слід, а зок
рема повести кампанію се
ред членства У Н О . щоб 
воно матеріяльно підтри
мало нашу найвищу україн
ську установу - Світовий 
Конгрес Вільних Українців. 

В. В-га 
.Ливші Шлях" 

^ ^ ^ ^ 
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З дій комітету проти совстських 
свідчень 

Клівленд, Огайо. - У неді
лю, 22-го січня ц.р.. в авли– 
торії української православ
ної Свято-Володимирської 
парафії у Пармі відбулось 
14-тс із черги Громадське 
віче, скликане Комітетом 
проти совєтських свідчень в 
американських судах, щоб 
поінформувати украінську 
спільноту про перебіг пер
шої сесії депортаційного су
ду у справі Івана Дсм'янюка, 

Програму віча започат
ковано спільною молитвою, 
що її провів настоятель Свя– 
то-Троїцької української 
православної парафії, о. Св– 
ген Богуславський. 

У вступному слові голова 
Комітету інж. Юрко Самій– 
ленко склав подяку настоя
телеві о. Степанові Ганксви– 
чеві. проводові й парафія
нам Свято-Воподнмнрсько– 
го собору за кожночасну під
тримку праці Комітету й за 
дбайливу фінансову допо
могу для справи правної 
оборони І. Дем'янюка. на 
яку пожертвували поважні 
суми, а останньо позичили 
на цю ціль 25.000 долярів. 
Голова Свято-Троїької па
рафії склав подяку за кілька^ 
тисячні пожертви. Вміжчасі 
приходили теж пожертви на 
Фонд правної оборони від 
деяких організацій та уста
нов, у.тому від Ліги проти 
знеславнлення українців 
8.000 долярів. від Т-ва Укра
їнських Професіоналістів 
1.500 долярів. від кредит Ів– 
ки „Самопоміч" 1.000 дол., 
як також від приватних гро
мадян , які склали на цю 
ціль свої датки. Коли б не їх
нє зрозуміння цієї справи і 
своєчасна фінансова підтри
мка нових заходів правію 
оборони, які вимагають сот
ні тисяч долярів, годі було б 
зрушити з місця. 

Із таких міркувань, в оста
нніх тижнях 1983 року Ко
мітет розіслав до українсь
ких парафій обох віровиз
нань інформативні матерія– 
лн і прохання, щоб вони 
жертвували на Фонд прав
ної оборони відповідні суми,. 
Коли б так кожна українсь
ка парафія жертвувала на цс 
поважні суми, справу прав
ної оборони можна було б 
поставити на належній рі
вень, а так із-за браку фон
дів, ці заходи недостатні, 
щоб могли належно і всесто– 
ронньо висвітлити провака– 
ції КГБ-івської машини 

Далі інж. Самійлснко ск– . 
лав признання й подяку усім 
громадянам, які. не зважаю
чи на дошкульний холод, 
проводили дводенні демон
страції проти совєтських 
свідчень 16-го і 17-го січня 
н. р. Такі демонстрації й 
масове роздавання летючок 
та інших інформат ивних ма– 
теріялів мають великий вп
лив на формування публіч
ної опінії американського 
загалу й тому в таких демон– 
ст раціях потрібна численна 
участь громадян. 

У дальшому ході програ
ми члени Президії Коміте
ту П. Мені рип та В. Німи– 
лович подали короткий звіт 
із першої сесії суду І. Дсм'я
нюка від І6-годо20 січня 
ц.р. Наступна сесія цього су. 
ду мас продовжуватися від 
6-го лютого ц. р. У висліді 
судових розправ, суддя іміг
рацій ного суду А. Анджел– 
зіллі вирішить, чи І. Дсм'я– 
нюк одержить право азилю 
у ЗСА у висліді факту, що на 
випадок депортації до СС– 
СР йому загрожує смерть. 
Зізнання проф. д-ра Михай
ла Папа з Джан Ксррол 
університету включали стве
рдження, що І. Дем'янюк, 
як колишній вояк Червоної 
армії, який у 1941 році по
пав у німецький полон, під
падає під карний кодекс 
совстського права, в очах 
якого кожен вояк, що попав 
у полон,не поповнивши са
могубства, являється дизер– 
тиром і зрадником СССР. 
за що загрожує карасмерти. 
Потім проф. М. Пап зая

вив, що совєтські чинники 
відомі з підробки докумен
т і і цю техніку зручно зас

тосовують проти американ
ських горожан східньоевро– 
пейського походження, щоб 
застрашити їх та поменши
ти їхню антикомуністичну 
активність у ЗСА. Це також 
служить їхнім плянам роз
палювати поміж етнічними 
групами ненависть і антого– 
нізм та створити ат мосферу 
антисемітизму у висліді цих 
совєтських судів в Америці, 
які дають обвинуваченим 
змогу себе належно оборо
няти. 

Другим свідким був коли
шній урядовець ІРО Дже– 
ром Брснтар, який ствердив, 
що при виповнюванні аплі

кацій на в'їздовіїпзи доЗСА 
багато воєнних утікачів Із 
Східньої Евроии. щоб захо
ронюй себе від насильної 
реиатріяції до СССР. пода
вали себе уродженнями кра
їн поза кордонами СССР. 
щоб не попасти п р.уки совєт– 
ської рспатріяційно; комісії, 
яка мала доступ до карто
тек переміщених осіб на 
терені Західньої Европи. То– , 
му подана місцевість народ
ження І. Дем'янюка в Поль 
щі не є чимось особливим, 
таких випадків тисячі. Д. 
Брентар також ствердив, 
що він тількишо повернув
ся з Польщі, де був в околи
ці Трсблінки й розмовляв із 
місцевим населенням і оче
видцями тих подій.якіолно– 
згідно заявили, шо в Тремб– 
лінці був Іван, який оруду
вав газовими камерами, але 
під час жидівського повстан
ня в Треблінці він згинув. 
Про це написано теж у кни

жці Штайнсра ..Треблінка". 
Черговим свідком був 

Франк Валюс. який теж був 
недавно в Треблінці і зая
вив, що там ніколи не бу
ло ..Івана Грозного", та що 
ніде в Польщі немає на 
списках воєних злочинців 
припиши Дем'янюк. Далі 
свідчив працівник табору 
..Требл'щка" От то Райс. 
який показував посвідки, 
які там видавались, одначе, 
такого документу, як доста– 
влений'совєтами документ. 
він ніколи не бачив. На то
му документі немає ні дати, 
ні місця, а під підписом не
має ранги урядуючоїо стар
шини. На тому закінчено 
звітування. 

Головну доповідь на ге
му ,. Правозахисинй рух 
там і тут" виголосила Ніна 
Строката-Караванська. Во
на накреслила етапи право– 
за.хненого рулу в Україні, де 
жертвами КГБ 
ставав кожен, хто не подо
бався владі. Тоді відбували
ся суди над членами прово– 
захненого руху, при чому 
підробка документів була 
щоденним явищем. Тепер ці 
методи КҐБ намагається 
перекинути на американсь
кий терен. Проте тут все та
ки вільна країна і є змога 
добиватись своїх прав. Пот
рібна об'єднана дія всієї гро
мади, щоб іпроітндіятн цим 
намаганням. Український 
народ ворожі чинники нама
гаються очорнити і вже по 
школах показують,докумен– 
тальний" фільм про І. Дем'я
нюка, який глибоко обра– 
жус гідність кожної україн
ської людини. Цс впаде зго
дом на наших дітей і внуків, 
якшо ми тепер не дамо нале
жної відсічі: конечні пожер
тви на Фонд правної оборо
ни. організація пляновнх 
протидіянь і спільна молит
ва усіх у цьому змагу за на
ші людські й національні 
права. Тому жодна українсь
ка людина не може стояти 
осторонь цього руху. Допо
відь прелегентки викликала 
загальне захоплення і ова
цію понад трьох сотень слу
хачів. 

Фінансовий референт Ко
мітету В. Німнловнч апелю
вав до присутніх, щоб не 
шкодували датків на цю 
важливу ціль. Тільки силь
ною фінансовою базою і з 
допомогою відповідно пос
тавленої прані правної обо
рони зможемо побороти 
ворожі наклепи, доказуючи 
їхню безпідставність. Опіс
ля були голоси з публіки, 
які зголошували великі дат
ки і закликали всіх робити 
те саме. 

Після віча відбулось вис
вітлення двох фільмів: пер
шим демонстровано пропа– 
гандивний і жидівський фі

льм, який приписує Дем'я– 
нюковІ трохи не всі злочини 
поповнені в Другій світовій 
війні та очорнюс українців. 
Тому треба негайної реакції 
наших репрезентантацій, 
установ і та громадян, щоб 
вказати на безпідставне зне
славлювання українців, тим 
більше тепер, коли справа 
І. Дем'янюка ще не закінче
на. 

З другого боку, показано 
матеріяли до фільму, що їх 
збирає Комітет для опрацю
вання документального фі
льму, який опрокидуватиме 
ворожу пропаганду. 

Після висвітлення філь
мів відбулась зустріч грома
дянства з д-р Н. Строкатою– 
Караванською. 

Листування й пожертви 
слід висилати на адресу Ко– 
мітету проти СОВСТСМ(ЯХ , 
свідчень в американськкх–^ 
судах: CAUSE, P.O. Box 
29058, Cleveland, O h i o , -
44129. 
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Європейське турне ,, Верховини ” 
Писати про рухливу, ви 

сокомистеиьку. працьовиту 
та корисну мистецьку гру^ 
ну. яка проіснувала понад 
ЗО років.справа нелегка. Не 
легка тому, що події, які 
пройіили у житт і нього тріо. 
можна б списати радше на 
сторінках книжки, ніж вміс– 
титм її у рамки однієї стат ті. 
Все ж таки хоч загально вар 
т о запізнат и українців в Ан
глії з „Верховиною", яка 
приїде сюди у березні нього 
року, щоб поділитися з на
ми своїми знаннями і про– 
дсмонструвати українську 
пісню у мистецькому вико
нанні. 

Автор цих– рядків понад 
10 років старається, щоб 
..Верховина" виступила в 
А н г л і ї , але завжди були 
якісь перешкоди, тому те
пер, коли до їхнього приїз
ду ділить нас небагато часу, 
пишу ні рядки з приємністю 
бо знаю, що ..Верховина" 
буде у нас атракцією, мати
ме успіх, нас розвеселить, 
розважить і. як то кажеться, 
око і вухо матимуть насо
лоду, в чому я зовсім не 
сумніваюся. Теперішнс тріо 
. .Верховина ' з Т о р о н т о , 
Канада. це трійка з квар
тету ,.Верхов”йна". який про 
існував понад ЗО років, як 
самостійна мистецька оди
ниця. 

У чому популярн ість і 
довгот рнвалість цієї жіно
чої мистецької групи? У пер
шу чергу в доброму викона
нні різноманітного репер
туару (клясичні, релігійні, 
па і ріот ичні. народні та p o v 
вагові пісні), далі сама 
потреба такої 'групи, як про 
не писав рецензент Т. Юсь– 
ків-Терен: коротко: існу
вання ..Верховини" - це 
життєва потреба наших 
днів". 

Одначе, найголовнішою 
причиною такого довгого 
існування ..Верховини" є її 
мистецький керівник Олена 
Глібович. видатна сусиіль– 
но-громадська діячка у То
ронто, дружина відомого 
сусиільно-громадського ді
яча доктора Пет ра Глібови 
ча. О. Глібовнч зуміла по
в'язати любов до українсь
кої пісні з тонким зрозумін
ням інтерпретації, великою 
м у з и ч н о ю та особистою 
культурами, з дійсно вели
ким серцем, без якого не 
можна нічого так довготри
валого і гарного створити, 
провадити і ввесь час. так 
би мовити, обгортати теп
лотою та потрібним балян– 
сом вирозуміння. 

У Празі пані Глібович 
училася музики і співу у про 
фесорів: Яковенка. Дніст
рянської. Нагірної, Росіне– 
вич-Щуровської. Навчала
ся також у Берлінській кон
серваторії, і там же у Берлі
ні була помічницею проф. 
А. Ґнатишина, і коли цей 
останній повернувся до Від
ня, пані Глібович провади
ла після нього Церковним 
хором. Любов до театру 
вщепили їй професори: І . 
Пасічник. Ю. йіерсгійу Пра 

зі та Лукіяненко у Бурі дор^ 
фі. Німеччина. Переїхавши 
у 1948 ропі до Канади, дири 
гус хором ..Арфа, а від 1952 
року до тепер провадить 
..Верховиною". Немає, ма
буть, ніякого національно
го свята, важливих імпрез 
чи міжнародних фестивалів, 
у яких ..Верховина" не бра
ла б участи. Це вже не зви
чайний вокальний гурток, а 
певного ролу і нституц ія , 
яка виправдала себе своєю 
безперервною в ідданою 
працею, посвятою колиш
ніх і теперішніх співачок та 
піяністок в ім'я пропаганди 
укра їнського вокального 
мистецтва. 

Від 1952 року ..Верхови
на" мала у своїх складах 16 
співачок і декілька піяніс– 
ю к . У 1982 році квартет від
значив своє 30-ліття юві
лейним коннерюм у Торон– 

Тріо „Верховина" під час виступу на ( о т липі в 1983 році. 

но. на якому усі попередні 
співачки і піаністки брали 
участь. ..Верховину" знаю я 
від 1966 року, але ближче 
познайомився з ними під 
час спільного виступу на 1-
му С К В У у Гілтон готелі в 
Н ю Йорку в 1967 році. ..Вер 
ховнна" виступала також на 
бенкеті ІУ- го С К В У у То
ронто. До їхніх важливих 
виступів треба зарахувати 
численні концерти і записи 
по радіо СБС. чСі-Фар-Бі . 
телевізійні передачі із різ
них станцій. їхня участь у 
кінопродукції „Скарби Ук
раїни", виступи на Світовій 
Конференції. Жінок Профе 
сіоналісток. у фестивалях 
Страт форду, в Будинку Пар 
ляменту. де співали вони 
перед прем'єром Канади і 
губернатором провінції Он
таріо; з рамени Канадської 
Ради для християн і жидів 
„Верховина" дала цілий ряд 
концерт ів перед канадсь
кою публікою. В останніх 
роках бере участь у програ
мах „Українського Дня Спад 
ш и н и " , як і в ідбуваються 
кожного року у величезно
му комплечсі „Онтаріо 
Плейс". перед тисячними ма
сами слухачів і т.д. Англо
мовна преса, як ось. наприк
лад. „Торонто Дсйлі Стар". 
„ Ґ л о б енд Мсйл" , „Телег
рам" та інші у своїх заміт
ках і рецензіях підкреслю
вали велику музикальність, 
гармонійність, інтерпрета
цію цікавого міжнароного 
репертуару „Верховини". 

Коли мова про українсь
ку пресу, т о слід на вест и хоч 
деякі голоси. Відомий укра
їнський актор і театральний 
рецензент Ярослав Климов 
ський писав у „Свободі" , 
між іншим, таке: „Вже по 
першій пісні ..Верховина" 
зриває бурхлив і оплески 
численної публіки... З класи 
ки подобалися „Серенада" 
Шубсрта. а ще більше „Си 
ній Дунай" Штравса...". Св. 
п. маестро Ярослав Барннч. 
відомий композитор опе
реток, хорових і інструмен
тальних творів та сольвих 
пісень, який жив і творив у 
Кл івленд і . ЗСА. писав у 
„Свободі" : Велика робо
та, яку проведено з кварте
том, впадає у вічі чиста ін
тонація, рівність голосів, 
рнт м. динаміка, а передусім 
дикція...". На сторінках'тісї 
ж „Свободи" Іван Кедрин. 
„патріярх" українських жур 
папістів у світі, писав: „ „ ж і 
ночий квартет „Верховина" 
підніс поважний успіх своїм 
кон церт ом ,.. ви кли куюч и 
захоплення своєю зіспіван– 
ністю. гарними 'голосами. 
інтерпретац ією пісень та 
з о в н і ш н і м в и г л я д о м " . А . 
Курдилик. музичний кри
тик із Вінніпегу, на сторін
ках .. Поступу" написав.,Кяа' 
ртст поруч своєї дисциплі
ни, майстерности співу! сле 
гаїшії та милої зовнішності! 
творить найкращий квар
тет у Канаді" і т.д. І в Кана
лі голоси різних рецензен
тів і критиків підкреслюва
ли високий мистецький рі
вень „Верховини". Для при 
кладу наведу слова Петра 
Хомииа. українського кри
тика, тонкого знавця укра
їнської пісні, який писав. 

що: Українську музику 
репрезентував квартер „Вер 
ховнна"... виконанням сво– 
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їх точок здобув собі загаль
не признання численно зіб
раної публіки. Блискучі го
лоси звучали рівно, а інтер
претація була дуже дбайли
ва і столяла на високому рів 
н і " ( „Наша Мста"). 

„Верховина" може, між 
іншим, похвалитися також і 
своїми гарними платівка
ми, а також платівкою іди 
дітей „Курочка" , яка втіша
ється великим успіхом се
ред наших найменших. Пох 
вальними можна назвати 
виступи „ В е р х о в и н и " по 
українських католицьких і 
православних церквах у пе
ріоди Великоднів і т.п. 

Усе сказане, віддзерка
лює три десятки років ДІ
ЯЛЬНОСТІ! квартету, який 
після ювілейного концерту 
у грудні 1982 року офіційно 
оформився у тріо у такому 
складі: Надія Коханська, 
Оксана Макогон та Богда
на Ігнатовнч. Піян істкоює 
Адріяна Раделицька. У цьо
му складі „Верховина" за 
один рік відбула ряд над
звичайно успішних концер
тів по різних містах Канади 
і ЗСА. Тепер підготовляєть
ся нова платівка, доповню
ється репертуар, одним сло
вом, праця продовжується з 
невпинним ентузіазмом і та 
великою відданістю вико
навців, які дуже добре розу
міють, що їхня праця для 
прослави української пісні 
потрібна, що цс завдання 
j місія українських мистнів 
у діаспорі невпинно працю
вати для дальшого розвит
ку української культури. 

Через т рудиоші технічно
го порядку! піаністка Адрі 
яна Раделицька не буде су п– 
роводжатн . .Верховину " 
під час їхнього турне по Ан
глії. Акомпаньюватнме тріо 
Михайло Бубна, таланови– 
гий піаніст, майстер музи
ки. ЯКИЙ тепер є постійним 
акомианьяюром відомого 
чоловічого хору „Бурлака" 
у Торонто. 

Маючи нагоду слухати 
тріо „Верховина"' у червні 
минулого року у Торонто, 
хочу додати свій скромний 
голос до т их вже висловле
них. Тріо „Верховина" спі
ває чарівно, збалансовані 
голоси, знаменита динамі
ка, добрий ритм, гарні чіт
к і , свіжі голоси з приємни
ми тембрами оцсатрнбу– 
ти „Верховини". 

Я певний, що „Верхови
на" зачарує українців на цьо 
му острові і. Що невеликі 
залі відділів С У Б у містах 
будуть переповнені по бере
ги: у Лондоні в п'ятницю. 9-
го березня: у Брадфорді 10-
го березня: в Манчестері 11-
го березня: Галіфаксі у вів
торок, і 3-го березня. Бол– 
тоні -– 14-го. Дарбі 15-го. 
Ковентрі 16-го. Лєтері 
17-го. та останній концерт у 
неділю. 18-го березня у По
т іш амі. Це ж бо .можливо, 
неповторна нагода побува
ти на концертах „Верхови
ни". Д о нас приїжджають 
надзвичайні гості, і томд у 
надзвичайно щирий і гости
нний спосіб ми їх привітає
мо та створимо таку атмос
феру, щоб вони почували 
себе добре, свобілно і весе
ло, як це буває у родині. 

Володимир Луців 

IUAUIIIOAM, 
U K R A I N I A N 
C O O K E R Y 

(TRADITIONAL UKRAINIAN COOKERY 
by Savclla Stechishin 

(Handling and postage charges 
included) - S 14.00 

SYOOODA BOOK ilORf 
30 Mofitfenwy S U M ! 
JWWJ C.t, H 1 07302 

Проф. О. ГІріцак доповідав 
на Иросфорі церкви Христа Царя 

у Бостоні 
Бостон. Масс.–-У неділю 

22-го січня ц.р.. відбулася за
ходом парафіян церкви Хри
ста Царя, в церковній залі 
при вулиці 146 Форсст Гилл 
спільна Просфора. По Свя
тій Літург і ї , котру відслужи
ли о. декан Петро Огірко і 
диякон Богдан Тарнавсь–. 
кий. співав хор під дириген– 
турою Олеся Кузьми. 

Після Святої Літург і ї всі 
зійшлися у церковній залі 
на спільну традиційну різд
вяну nooc(boDV. котру від
крив голова Церковного ко
мітету Михайло Возний. 
Вітаючи присутніх, він поба
жав всім щасливого Нового 
Року, та попросив о. декана 
Петра Огірка провести мо

литву. Пот ім голова К о м і 
тету передав провід ведення 
вечором д-рові Іванові Д і -
дюкові , котрий виконував 
ролю майстра церемонії. 

Д-р І. Д ідюк привітав при
сутніх: гостей, голів і предс
тавників товариств і органі
зацій та представив гостям 
осіб, які сиділи за головним 
столом: о. декана Петра 
Огірка, диякона о. Богдана 
Тарнавського і його дружи
ну, проф. Омеляна Пріцака, 
голову Церковного коміте
ту Михайла Возьного і д-ра 
І. Д ідюка. 

Обід, що його приготува
ло церковне Сестрнцтво, 
розпочато посвяченою про– 
сфорою і різдвяною кутею; 
о. П . О г і р к о пояснив її 
значення і побажав, щоб за
панував мир у родинах і 
громаді. 

, Під час обіду д-р І .Дідюк 
коротко розповів, як поста
ли фонди Катедр Україно
знавства, що їх створила 
мала горстка українських 
студентів. Завдяки їх завзя
т ій праці сталося чудо– 
створено на одну, а три Ка– 
тедрн Укра їнознавства і 
Науковий Інститут при Гар
вардському університеті в 
Бостоні, котрі працюють 
вже 16 років.Згадав І. Д ідюк 
і про нововисвяченою о. 
диякона церкви Христа Ца
ря в Бостоні Богдана Тарна
вського. який ю н і іі роки і 
багато сил та здоров'я вклав 
у створення Українського 
Гарварду, роз'їжджаючи по 
цілій Америці і Канаді, та 
збираючи гроші д і я цього. 

Пот ім д-р \. Д ідюк пред
ставив доповідача професо– 

Володимир Барагура 
МЕЧ і КНИГА 

Ілюстрації П. Андрусева 
І М. Михалевича 
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11-і С'труж перелаг проф. О. IIріпакові різдвяний колач і 
ки і пню колосків пшениці: та ними стоїть о. лекан Петро 

Ог ірко і ( справа ) л-р Іван Д і д ю к 

Валентин Мороз у Каліфорнії 

ра л-ра Омеляна Пріцака. 
котрого присутні привітали 
бурхливими оплесками, 
вставній з місць. 

Доповідач говорив про 
тисячолітні ювілей христи
янства в Україні : він підкре
слив, ідо ми мало тим ціка
вимося і мало зробили в 
цьому напрямку, хоч навіть 
Свяііпінй Отець кілька ро
ків тому пригадував україн
цям про цей ювілей, Проф. 
О. Пріпак згаддв про те. як 
наші вороги перекручують 
українську церковну істо
рію, стараючись иерекона– 
іи світ, що не Україна прий
мала християнство, а т о це 
була Росія. Він скачав, що 
слід стати в обороні нашої 
церковної історії, шо ми. 
українці, повинні створити 
додаткову катедру. котра 

зайнялася б іс і оріс ю церкви 
і ставала в ;; обороні. Над 
п і н о поважною справою 
повинні зас і анови і ися наші 
церковні провідники. 

Після іакінчения допові
ді відбулася коротенька дис
кусія, під час якої проф. О. 
Пріпак лавав відповіді на 

запитання. 
Потім хор під диригент у– 

рою Олеся Кузьми проспі
вав кілька колядок. На залі– 
нчення майстер церемонії д– 
р І. Д ідюк поляку вав проф. 
П ріпакові за його доповідь, 

сестрпптву за приготова
ний обіл і всім прнсухнім. 
Традиційну різдвяну Прос– 
фору закінчено молитвою і 
колядою ,,Бої Предв іч 
ний" 

Д-р Іван Дідюк 

Сан Д і є ю . Каліф. (о.с). 
Запрошений українсь

кою громадою Сан Діего як 
гість та головний доповілач 
у цьогорічних свят куваннях 
проголошення державнос
т і ! і соборности України, ві
домий дисидент л-р Вален
тин Мороз нризсмліівся2І-
го січня на міському лето– 
виші. де ного зустріли пред
ставники місцевої громади. 

22-го січня у залі міської о 
Балбоа Парку біля 200 осіб 
були учасниками свята, що 
розпочалося американсь
ким гимно.м у виконанні'На 
родиого хоруліід керівницт
вом Сергія Гейзлера. 

Відкриваючі: свято, голо
ва громади Роман Олекси– 
шин представив д-ра В. Mo -
рота, якого присутні нриві– 
іали теплими оплесками та 
вставанням із місць. 

Доповідь п реле і ента мож 
на б окреслити - „виводом 
прав України" Історнк-ана– 
літнк. він перелнетав сто
рінки минулого, вказавши 
на пройдені етапи нанії в 
дорозі до незалежності. Ст
верджуючи неминучість рот 
паду совстсько-російської 
імперії, д-р В. Мороз наго
лосив необхідність держав– 
нотворчого ..маоїста . - л і 
дера із кваліфікаціями і ха– 
ризмою всенаніонального 
провідника. 

Промовляє він легко, ди
намічно і цікаво, користую
чись лишень стрижнем тезу 
замітках. Доповідь приєм
но вирізняється від устале
них зразків способом вис
лову і своєрідністю інтерпре– 
таці ї і сторичних явиш із 
пост піним спінет авденням 
до вимог і умов сучасності!. 

Майсіерною дсклямаці– 
сю Т. Il l ІНШІ поеми Миколи 
Руденка ..Моєму народові" 

розпочалася мистецька час
тина із виступів бандурис– 
іа Андрія Китастого та спі
вом патр іотичних пісень 
місцевим хором під кермом 
диригента С. Гейзлера. 

Свято зак інчилось сп і 
вом національного гимну, 
після чого за склянкою кави 
до пізнього вечора тривала 
товариська зустріч і обмін 
думок із гостем з Торонто, 
л-ром В. Морозом. 

Використовуючи прйбут– 
ія широковідомої особис
тості! на відзначення роко
вин 22-і о січня, місцева гро
мада розіслала пресове ио– 
відомлення. у наслідок чого 
роковини державності! Ук
раїни і приїзд В. Мороза 
інайшли широкий відгук у 
місцевій пресі та радіо. Про 
його приїзд інформували ча
сопис , .Трібюн" та локаль
не видання „Лос Днджелес 
Тайме", Широку, майже од
носторінкову вістку про В. 
Мороза і ні лав на першій 
с т о р і н ц і м:ирокочи к іний 
..Сан Д і є ю Юи іо і ґ . Подав 
ши велику світлину д-ра В. 
Мороза поруч мани Украї
ни у її сьогоднішніх грани
цях , часопис надрукував 
обширні відомості про лиси 
лента. його особистий дос
від та ув'язнення за оборону 
людських і національних 
прав поневоленої батьків
щини. На гадку місцевих ук 
раїннів. лише заради такої 
статті-інформації про Ук
раїни, варто було зусиль 
..сировадження" д-ра В. Мо 
роза. 

Наступної неділі. 29-го січ
ня. Валентин Мороз мав 
теплу й успішну зустріч із 
українцями міста Лос Анд– 
желесу. яку там назвали 
..розмороженням Мороза". 

УВАГА! 
ДО ВСІХ УКРАЇНЦІВ У вільному СВІТІ! 

МИ ПОТРЕБУЄМО ВАШОЇ ПОМОЧІ— 
Це наше тисячоліття 

988 - 1988 
Тисяча років тому, ми українці стали християнами під проводом нашого великого Святого , князя Володи
мира Великого. Це й причина великого святкування. Ми не можемо позво'– і ти , щоб ця подія була поминеш, 
зменшена або усунена. і 

ЦЕ НАША СПАДЩИНА. 
Ми українці були наділені багатою релігійною і культурною спадщиною. Це 
не прийшло нам легко. Наші предки, наші родини, мусіли за цс боротися, 
вони віддали за це своє ж и т т я . Для нас українців не остає нічого іншого, як 
живучи в вільні країні практикувати свою реліг ію і тим самим спричинитися 
до збільшення иеї спадщини для наших дітей і грядущих поколінь. Секретаріят 
Тисячоліття бажає розвинути Й іберегти цю спадщину. Та ми потребуємо 
вашої помочі . 

ЦЕ Н А Ш А К У Л Ь Т У РА 
Ми є гордовитий нарід. Ми гордимося нашою культурою–співаємо, танцю
ємо. Наша пожива иеперевершенна. Ми маємо великих артистів, великих 
мислителів. Тепер коли го приходить хвилина радостн й віднови, стараймося створити різні твори, щоб 
прославляти дари Божі зглядом нас. Секретаріят бажає замовити артистів, щоб змалювали гарні ікони. 
Повинна бути написана опера, шо представляла б хрещення українського народу. Треба б написати історію 
християнства в Україні , історію Української Католицької Церкви в вільному св іт і , більше число релігійних 
творів у відношенні до Тисячоліття—все це для того, щоб передати наступним поколінням багатство нашої 
спадщини. Та ми потребуємо вашої помочі. 

ЦЕ Н А Ш А Р Е Л І Г І Я . 
і і о ю Святість, Папа Іван Павло I I , ось гак описав цю велику подію у своєму листі до Кардинала Йосифа 
Сліпого при і іаіоді оголошення тисячоліття: 

Гак приходимо до року 988, коди князь Володимир, внук блаженної 
Ольги, почав поширяти християнську віру серед усього населення 
своїх городів, і він гсж зарядив, щоб усі мешканці його столичною 
юролу перед ним, його.родиною і грецьким духовенством публнчно 
і спільно охрестились в ріпі Дн іпро. Таким , отже , чином почав 
пін поширення віри, найперше в межах свого князівства, а потім 
аж до крайніх місцевостей своєї країни мРусьп. 

Приходить час великого святкування, а ще більше час духової обнови. Найважливіше іавдання Секретаріату 
Тисячоліття це помогти українському народові в цій духовній обнові. Секретаріят бажає помагати парохіям 
планами, пропозиціями, і всякою літературою, щоб зміцнити духові сили. Вложсно окремий Молебень, і 
ювілейний гімн появиться вневловзі. Та ми потребуємо вашої помочі . 

З ' Є Д Н А Й М О С Я РАЗОМ! 
Допоможіть нахі зробиш це Тисячолії їй славним для українців де б вони не були. Ми іверіасмося J прось
бою до кожної родини в вільному світ і , щоб вона своєю жертвою причинилася до відсвяі кування Тисячо
ліття; не станеться, коли піддержимо Центральний Ювілейний Комітет для збереження української спадщини. 

РАЗОМ МОЖЕМО ВЧИНИТИ ЩОСЬ ВЕЛИКОГО! 
П О Д Б А Й Т Е В И К О Н А Т И Т А К І З О Б О В Я З А Н Н Я : 

І. Подбайте, щоб стати членом, що підтримує Lien тральний Ювілейний Кох і і іет . Членська вкладка 
виноснії. 25.00 на 1984, 1985. 1986. 1987 і 1988 р. Платити можна по 25.00 кожного року, або зап
л а т і м однораюво суму 100.00. 
Старайтеся нррдовжати свою духову й культурну працю в своїй нарохії прій о і овлмючись до Тися– з 
ЧОЛІ І їм. 

1ритягніть свою родину й приятелів до прані повнзаноі J Тисячолії ІЯХ І . Вашої помочі потребує 
Центральний Ювілейний К о м і і є і як також Епархіильний Комітет; 

4. Заохочуй і є інших, щоб підтримували Центральний Ювілейний Комітет, , 
r v Золота Членська Карта буде видана веіхі відданим членам з благословен

ням Високопреосвяшеинішого Митрополита Макеима Германюка, Ч Н І . , 
що є головою приготувань Тисячоліття, як також з підписами преоса. 
Кир Михаїла Гринчишина, Ч Н І . , Генерального Секретаря ювілейних при– 
тоїувань Тисячоліття, та вир. о. Т. Кравчука, ЧНІ . . .Помічника Генераль
ного Секретаря приготувань до Тисячоліття. 

Приготовляйтеся тепер до Ювілею Українського Тисячоліття, 1988. 
Не відкладайте! Виповніть і вишліть цю форму, щоб стати членом, що підтримує Центральний 

Ювілейний Ком і тет . 
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„Думка" і НТШ у поклоні 
Т. Г. Шевченкові 

Мало коїра мистецька 
одиниця на поселеннях мо
же похвали і ися своїм НО– 
нал 30-річннм бечисрерв– 
ним існуванням. Роки інтен
сивно; прані для підготовки 
безлічі концертів, головним 
чином, лля українсько; іро– 
мали. як геж і лля неукраїн
сько! публіки, лаюгь луже 
успішні ВИСЛІДИ. Іскра, тагіа– 
лена ентупястамн хору „Ду
мка", на чолі л „Льоньом" 
Круше;іьнипькнм не - гас
не. Ті полум'я безнастанно 

. підсилюють своїми задума
ми та запалом Давні хорис– 
іи. як іеж нові члени хору. 
Серед ряду добрих, музич
но обдарованих провідни
ків хору, які чергувались на 
стійці лиригентів, місне 
зайняв про t яг "очі останніх 
вже майже десяти років та
лановитий та працьовитий 
Семен Комірний, який, як 
відносно новий емігрант і 
України, вніс баї ато нової о 
н чл шчну інтерпретацію ви
конуваних іворів. 

Ряди хору доповнюються 
молодими силами, а лока– 
юм цьої о є ге. т о в 1983 ро
ці аж двом молодим парам, 
які познайомились'У „Дум
ні", задзвонили весільні 
дзвони. ' 

В часі Різдва хор висту
пив т концертом коляд в пра
вославній і католицькій цер
квах в Ню Норку, призначу
ючи дохід на потреби" цер
ков і парохіяльних шкіл. 

Виступ ..Думки", спільно 
з хором із Вашіїп тону та Ка
пелою Бандуристів ім. Т. 
Шевченка з Д п р о й т у на 
баї а і о.йодному величавому 
Меморіяльному концерті 
для відзначення пам'яті 
жертв 50-річчн Українсько^ 
і о юлокосту 1932-33 років 
у Kencdy Center, був надзви
чайно влалим завершенням 
виступів хору в 19X3 ропі. 
До численних рецензій про 
не'іі концерт маніфеста
цій) \ Вашінгтоні. можна 
шс лолати кілька слів, ню 
віддзеркалююіь почування 
членів хору . .Думка" на 
сцені. Зворушені до сліз ва– 
гою хвилини та словами 
безсмертної Кантати Шев– 
ченка–Лисснка ..Б'юіь но 
ро! и": на тім стену 

скрізь могили стоять ta су
мують", чи ..Слава не поля

же, а розкаже, шо лія– 
лось в світі, чия правда, чия 
кривда і чиї ми .тіїn'V хо
р и с т н шилися духом З 
повної t) ентузіазму з три– 
іисячиою громадою на іаді 
в одну цілість. 

Хор залюбки виконує і но
ри до слів I Шевченка, а в 
ньому ропі якраз сповняг– 
іься І 70 років з дня народ
ження Великого Пророка 
України, як теж сповнилося 
в 1983 році 110-річчя одної з 
наших найстарших та рес– 
пектованих іистніуцій. 
якою і Наукове 1 оварнст во 
і чі Шевченка. 

Тому хор ..Думка" вирі
шив спільно з членами НТ– 
Ш поклонитися Великому 
Генієві та виїдати йому ша
ну своїми піснями. Голова 
НІ Ш Ярослав Па дох виго
лосить святочну промову. 
Як соліст, в рамнях хору і в 
самостійних точках, висту
пить Ед Іванко, тенор, со
ліст Міської опери в Ню 
Норку. Уродженець Кана
ли, відомий із виступів на 
канадійських і американсь
ких сненах,зокрема на слав
ному Бродвеї. Іванко радо 
співас перед українською 
громадою. ” Дскляматор– 
кою буде відома вже із своїх 
виступів рецстаторка. коли
шня учсииня Олімпії Добро– 
вольської, артистка україн
ської енсни Оля Кириченко– 
Шуган. членка хору .Думка? 

В репертуарі хору—цінні 
твори таких українських 
композиторів як Лисенко, 
Рсвуц'ький. Гнатншин та 
інші, і виключно до слів 
Тараса Шевченка або до на
писаних в його честь. Кон
церти відбудуться 4-і о бе
резня в \1ю Корку і ІІ-го 
березня у Філадельфії. Ініиі– 
ятори концертів і їх внконав– 
иі шнро запрошують все 
українське громадянст во, 
без різНИЦІ політичних пере 
конань і поглядів. Щоб із 
ними спільно і величаво від
святкували Шевченківське 
свято, бо чи не заслужив со
бі найбільший син України, 
шоб у 170 річчя його на ро
дин ми поклонилися Кобза
реві України спільно, з'єд
нані силою його пророчого 
духу. 

О. І -на 

Вінніпег будує пам'ятник жертвам голодомору в Україні 
Зорганізована українська , 

громада Вінніпегу може 
вже офіційно повідомити 
своїх земляків у Каналі . 
ЗСЛ н у всьому світі, що. по
чинаючи від 19-го грудня 
1983 року .почалася повним 
ходом підготова будови па– 
м'ятника жертвам голодо
мору України 1932-33 років 
і сподіваємося відкрити йо
го не пізніше, ніж у кінці тра
вня 1984 року. 

Про 19-тс грудня 1983 ро
ку згадуємо, не тому, шо в 
той лень почалися заходи 
чи оріанізовано вирішено 
поставити такий пам'ятник. 
Ні. Рішення закріпити па
м'ять МІЛЬЙОНОВІ! X ЖСрТВ. 
до подробиць продуманого і 
з садизмом провслсного 
Москвою голодомору 1932-
33 років в Україні, прийшло 
в висліді масової, баїатоти– 
сячної і багатої відгомоном 
серед своїх і чужих маніфес
тації у роковини цієї найбі
льшої трагедії українського 
народу, що під проводом 
вінніиезького Відділу Комі
тету Українців Канади та з 
повною підтримкою всіх 
українських церков і органі
зацій відбулася ще в неділю. 
9-го жовтня 1983 року. 

Повний успіх цієї націо
нальної маніфестації і вияв
лене тоді міською владою 
та урядом провінції Маніто– 
бн зрозуміння для українсь
кої громади заставили Діло
вий комітет маніфестації 
зробнт и чергові заходи, тоб
то подбати, шоб нам'ять 
про жертви Великого голо
домору не минулася з мані
фестацією, але була закріп
лена насамперед відповід
ним і належної форми па
м'ятником! що постійно при
гадував би українцям та їх 
співгромадянам, до чого 
здібна Москва і чого слід 
сподіватись тим, які обду
рюють себе можливостю 
співжиття з нею чи під її опі
кою. Згодом комітет вирі
шив добитися, шоб у навчан
ня у школах Манітоби вве
дено повну інформацію про 
голодомор України та шоб 
відповідними публікаціями 
насвітлити цей історичний 
факт професійним і інтелек
туальним колам всіх спів
громадян. 

Діставши повне одобрен– 
ня управи Відділу і Центра
лі КУК. Діловий комітет 

Проект пам'ятника жертвам і олодомору у Вінніпегу, що 
його виконав мистець Р. Коваль. 

маніфестації 9-го жові ня м. 
р. доповнив своє членство 
представниками всіх у країн, 
ських організації!, відбув 
ряд нарад і поробив заходи, 
шоб дістати згоду влади та 
місце під пам'ятник; знайти 
мистня. який взявся б ство
рити такий пам'ятник, та 
подбати про потрібні для 
будови пам'ятника га і.їм 
дальших плянів комітету 
фонди. 

Дякуючи енергійній діяль
ності всіх без вийнятку чле
нів Діловє)го комітету пам'я 
пінка, що їх очолює Григор 
Дмнтрншнн. можна сьогод
ні говорити про перші й 
основні успіхи в цій справі. 

Інтервенції та заходи в 

Миколая 19-го грудня м. р. 
на внесення міського радно
го К. Лоренса вся рада 
чиста Вінніпегу одноголос
но схвалила п ідтримати 
побудову пам'ятника і при
значила для нього місце під 
головним будинком Місь
кої ради, де стоять машти 
прапорів, та на центрально
му зеленці напроти коннерто 
воі будівлі століття Канади, 
при вулиці Мсйн.по якій без–' 
перервно вдень і вночі їдуть І" 
йдуть і псячі людей Кращо
го місця, як поголилися всі 
члени комітету, не можна 
було собі й вимріяти 

Проект пам'ятника вико
нав мистець Роман Коваль, 
і Вінніпегу, яким ло речі. 

міській раді Вінніпегу дали `^6VB співавтором памяїни– 
швидко внелід. У день св. ка Тарасові Шевченкові пе

ред легїслятурою. Піл його 
доглядом проходитиме и 
побудова пам'ятника. Висо
та його– коло 15 стін; зобра 
жено на ньому дві кам'яні 
стіни, які давлять жінку-ук– 
раїнку. що рукою розпачли
во намагається затримати 
цей тиск, а до матері конву
льсійно хапається півжива 
ти ПІН.і Пам'ятник буде зро
блений з граніту, середина 
його з постаттями буде від
лита з бронзи, а вертикаль
на основа-сталеві стовпи. 
На трьох цоколях основи 
пам'ятника написи українсь
кою, англійською і францу
зькою мовами. 

Не буде труднощів і з 
потрібними для пам'ятника 
та інших проектів Ділового 
комітету фондами, які обра
ховано на майже 100,000 
долярів. Без розголосу, вла
сним зусиллям Комітет зміг 
уже роздобути більш ніж 
третину згаданої суми. Дві 
ТреТИНИ,— КОМІТСТ ПЄВНИЙ.— 
збере і подасть комітетові 
українська громада Вінніпе
гу, до якої пішли та підуть 
відповідні з'ясування та інст
рукції. Немає сумніву, що 
серед українців Вінніпегу не 
буде такого,який не приклав 
би свої пожертви до побудо
ви пам'ятника жертвам го
лодомору України. І у пев
ності цього, Комітет почав 
уже основні переговори з 
відповідними урядовими та 
технічно-будівельннми фір
мами. 

Пам'ятник жертвам го
лодомору України в само
му серці Вінніпегу не спра
ва чести всієї нашої грома
ди і кожного з нас зокрема. 
Він буде відкритті у визна
чений час і постійно нагаду
ватиме про Україну та тих. 
що їх московський кат вимо
рдував жорстокою ГОЛОДО
ВОК) емері ю. за їх любов до 
рідної землі та за їх змаган
ня жити життям вільної 
людини. 
Розраховуючи на допомогу 

українців Вінніпегу, ми ігсв– 
ні. що всі разом завершимо 
як слід цс чергове велике на
ше діло для України. 

' І ак ) 

Комітет Побудови 
Пам'ятника Голодомору 

України у Вінніпегу 

Пам'яті д-ра Якова Зозулі 
У понеділок. 6-го лютого 

1984 року, після довгої і тяж
кої недуги помер Яків М. 
Зозуля, правиик за фахом і 
медик. У 1917-18 роках він 
був членом українського 
революційного иарляменту 
Української Центральної 
Ради, шо відновила україн
ську самостійну державу у 
формі Української Народ
ної Республіки. 

Яків Зозуля був у молодо
му віці військовим лікарсь
ким помічником (фельдше
ром). Під час війни У HP з 
Москвою, у січні 19IX року, 
заступник військового міні
стра У HP призначив Я. Зо
зулю керівником медичної 
частини армії У HP з правом 
мобілізації медичного пер
соналу. На цс призначення 
вплинуло те, шо Яків Зозу
ля мав стаж військового 
медика і був членом Центра
льної Ради від партії соція– 
лістів-революціонерів. ТІро 
це він детально розповів у 
своїй статті и. з. . , Про сані
тарно-медичну службу в 
У HP''., Вісті Комбатанта" 
ч. 4, 1972 ). 

На еміграції Я. Зозуля 
скінчив правничий факуль
тет Празького університе
ту і на початку 1930-их років 
почав працювати в адвокат
ській канцелярії д-ра Стань– 
ка в Хусті на Закарпатській 
Україні, тодішній Підкар
патській Русі. Працював 
там аж до приходу мадярів 
у березні 1939 року. 

У Хусті д-р Зозуля слідку
вав за всіма проявами націо
нального руху на Закарпат
ті, шо саме тоді набирав 
сили. Як і всі українські 
емігранти, шо не мали чехо
словацького державного 
горожанства. він ніде не 
виступав публічно, але де 
тільки міг. сприяв і доиомо– 
гав Тому рухові. Зокрема 
цінну працю виконав він 
при організації Української 
Православної Церкви. Ця 

прапя відбувалась у склад
них умовах юрисдикційно– 
го спору та переслідування 
чеською адміністрацією 
православних священиків, 
що були основниками тієї 
Церкви. 

В 1934 році було створено 
у Тячові Синодальний Комі
тет, д-р Зозуля виконав усю 
правничу підготовку для 
його заснування; висилав 

від імени і о ю Комітету різ
ні .меморандуми до і зв 
Земського Уряду в Ужі оро– 
ді. до губерна і ора т onto. За 
часів автономної Карпатсь
кої України у 1938-39 роках 
Синодальний Комітет роз
винув жваву діяльність, і д– 
р Я. Зозуля був йою 
юрисконсультом, від нього 
автор цих рядків перебрав і 
архів Синодального Коміїе– 
і\ і а ще й досі вірить, що йо
го використає в науковій 
праці. 

В Лмернні Яків Зозуля 
був активним у громадсько^ 
науковому житті. Він був 
дійсним членом УВЛН у 
Ню Норку. Під фірмою 
цієї установи видана дуже 
цінна книга ..Календар істо– 
ри.чни.х подій за лютий 1917 
року березень 1918 року". 
Упорядником пьою Кален–" 
дари був Яків Зозуля, а в 
редакційній Комісії, крім 
нього, були ще проф. Б.Мар– 
тос. полк. В. Кедровськнй. 
інж. К. Гуркало і сотії. 3. 
Стефанів. Друге видання 
цієї книги вийшло в Ню 
Йорку 1967 року. Разом з 
проф. Ь. Марюсом Я. Зозу
ля написав ираНю п. з. „Гро
ші української держави", 
Мюнхен. 1972. У цій книжні 
другий розділ під заголов
ком „Гривня і карбованець 
в українськії! грошовій сис
темі" написав Я. Зозуля. 
С ше йою праця підзаголов
ком „Кінець російської вла
ди в Україні". Ці згадки про 
писані прані Покійного є 
лише принагідні, завдяки 
джерелам, шо автор них 
рядків мав під руками. 

Бібліографію праць св. п. 
Я. Зозулі ше треба буде 
написати. Він був. головно, 
практичним діячем. Ще в 
1917 ропі став на українську 
політичну ниву, був учасни
ком творення У HP та боро
тьби за неї. Мало вже лиши
лось тих учасників, і відхід 
у вічність кожного з них 
зменшує зв'язок між нашою 
історією і сучасністю. 

Покійний л-р Я. Зозуля 
прожив майже91 рік, браку
вало до повного нього чис
ла лише тиждень; народив
ся ЗІ березня 1893 року, по
мер 6-го лютого 1984 року. 

Микола Кушніренко 

- к . 
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ВЗАЄМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: УНС ЗАБЕЗ
ПЕЧУЄ МАЙБУТНЄ МОЛОДІ, МОЛОДЬ 

ЗАБЕЗПЕЧУЄ МАЙБУТНЄ УНС 

\шшшштавтатттштюш9ШШ(шншшттш. 

У теперішній організаційній кампанії Українського Народно
го Союзу окрему увагу віддається організації молоді. Забезпечен
ня молоді в УНСоюзі має вітальну вартість, як для самої молоді, 
так і для УНСоюзу та всієї нашої української громади на північно
американському континенті, для їх взаємного майбутнього. 
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ДЕБЮТАНТКИ ТРАДИЦІЙНІ ВЕЧЕРНИЦІ 

„ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ" 
1984 РОКУ 

ДЕБЮТАНТКИ 1984 Балева заля: 
Roosevelt Hotel, Madison Avenue, at 45th Street, New York, N.Y. 

Субота, 3-го березня 1984 року. Початок година 9-та веч. 
Презентація дебютанток точно о год. 10-ій 

Гратимуть дві оркестри: БОГДАНА ГІРНЯКА" і „ХЛОПЦІ ЗІ ЛЬВОВА 
Знова цього року перед публікою виступлять нові дебютантки, яких лред– 

ПІД ЗНАКОМ „ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ" ставлятимуть ІВАННА ГАНКЕВИЧ І ОРЕСТ КЕБАЛО. Дебютанток привітає ХРИ– 
Важливуролю в житті народу відіграє традиція. ВечерницІ,,Червоної Кали–. СТЯ НАВРОЦЬКА - голова цьогорічного Комітету Вечерниць. Гратимуть дві 

ни" мають за собою традицію перевезену зі Львова. В Ню Йорку здобули собі по̂  оркестри: БОГДАНА ГІРНЯКА, з якою співає ІГОР РАКОВСЬКИЙ І „ХЛОПЦІ ЗІ 
важне місце в товариському житті. ЛЬВОВА", які привезли свіжий подих з рідного краю. 
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Марте Бехтопд 
New York. N.Y 

Мирося Драгам 
Cos Cob, Conn 

Христина Гошко 
Piscataway. N J 

Тамара Христина Галло 
Brookfield. Conn. 

Христина Мотря Нога-Ґілберт 
North Miami. Florida 

-
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Христина Ольга Ґной 

Clifton. N.J. 
Лариса Катрочко 

Orange. Conn. 
Христина. Таня Мандич 

Orange, Conn. 

Надя Ірані Ратич 
Edison, N.J. 

Адріяна Ольга Титла 
Hasbrouck Heights, N.J. 
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Аня Христина. Титла 

Hasbrouck Heights. N.J. 

Гпнп Юрчау Хлисти Хсомсвсьхя 
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Ч. 35. СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 24-го ЛЮТОГО 1984 

f Чи Ви зложили вже свій даток на УКРАЇНСЬКИЙ в 

t -н 

Чи Ви зложили вже свій даток на УКРАЇНСЬКИЙ 
ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД у 1984 році? 
ВИШЛІТЬ ЙОГО НЕГАЙНО! 

UKRAINIAN AMERICAN COORDINATING COUNCIL, 
140 Second Avenue, New York, N.Y. 10003 
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Нема то як на Союзівці! 

;Щ^ж 

: 

Оселі 
Українського 

Народного 
Союзу 

в Кетскильських горах 
біля м. Кергонксон, Н. Й. 

СОЮЗІВКА - 1984 
УВАГА, МОЛОДІ МУЗИКИ 

Якщо ви зацікавлені у заробітку грошей, здобуванню 
досвіду і перебуванню влітку на оселі УНС - на СОЮ
ЗІВЦІ - разом з Іншими українськими молодими 
людьми, тоді цей плян Дирекції Оселі є для вас. Ди

рекція Союзівки оголошує набір до 
ОРКЕСТРИ НА ЛІТО 1984 РОКУ 

для чого я означеному часі відбудеться проба 
МУЗИЧНОГО ВМІННЯ АПЛІКАНТІВ 

За інформаціями слід звертатися до 
ANYA DYDYK 
с/о UNA Home Office, 
ЗО Montgomery St.. 
Jersey City, N. J. 07302 
Tel.:(201) 451-2200. 

ОСТАННІЙ РЕЧЕНЕЦЬ ПРИСИЛАННЯ АПЛІКАЦІЙ -
20-го БЕРЕЗНЯ 1984 РОКУ. 

Уоооооооооооор^+вооо^оооооооо^ 

Мейппвуд 
Закінчення зі ст. 3. 

во про значення, цього свята 
привітав присутніх з ним, 
побажавши нашому понево
леному народові в Україні 
якнайскоршого визволення 
з-під кормиги московсько-
комуністичної неволі. Цер
ковний хор відспівав націо
нальний гимн „Ще не вмер
ла Україна". Потім всі п о в с 
рнулися до ціеркви на Бого– 
служиння. 

Після Служби Божої бу
ло відправлено о. 1. Наконе
чним з обслугою чотирьох 
вівтарних хлопців Благода– 
рс і ненинії Молебень за ук
раїнський уряд в екзилі, 
український нарід як в рідно
му краю, так і на поселен
нях, а хор відспівав „М ного 
ліття". Перед цим о. Іван 
сказав слово про день 22-го 
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ФУНДАЦІЯ f 
УКРАЇНСЬКОГО ІЕ 

ВІЛЬНОГО Е 
УНІВЕРСИТЕТУ І 

53АСЛУГОВУЄ НА ВАШУ Е 
І ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУ! Е 
Е UFU Foundation. Inc. Щ 
З 203 Second Avenue Е 
І New York. N.Y. 10003 Е 
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ЗАГАЛЬНІ РІЧНІ ЗБОРИ 
ЧЛЕНІВ 

ФЕДЕРАЛЬНОЇ КРЕДИТОВОЇ КООПЕРАТИВИ 

„САМОПОМІЧ" 
в Ню Йорку 

відбудуться в неділю, 18-го березня 1984 року 
у великій залі Академії св. Юра при 215 Схід 6-та вул., 

Н ю Йорк, Н. Й. 
Початок точно о год. 2:30 по пол. 

ПОРЯДОК НАРАД: 
І. Відкриття Зборів 

І 2. Відчитання протоколу з попередніх Річних Зборів 
3. Звіт Управи 
4. Звіт Скарбника 
5. Звіт Кредитового Комітету 
6. Звіт Контрольної Комісії 
7. Обговорення Звітів 
8. Вибір трьох членів Управи 
9. Різне 

10. Закриття Зборів 

Управненими до голосу є тільки члени. Доказом членства є ошадностева 
книжечка, яку треба мати зі собою. 

У випадках спільного конта - тільки перша особа є управнена до голосу. 
Ніхто з фізичних членів не має права голосувати через повновласника. 

Тільки організації можуть голосувати через свого представника на підставі пи
семного уповноваження. Ні опікун, ні інша особа, шо діє в репрезентативному 
характері, не мають права голосу як такі. , 

адв. Роман Гуглевич 
Президент 

д-р Іван Флис 
Секретар 

Now available 

THE GREAT 
FAMINE 
IN UKRAINE: 
THE UNKNOWN 
HOLOCAUST 
Compiled and edited by 
the editors of 
The Ukrainian Weekly 
Published by 
the Ukrainian National Association 

Featuring: 

DR. OMEUAN PRITSAK: Foreword 

DR. JAMES E. MACE: The man-made famine of 1932-33: what happened and why 

DR. MYRON B. KUROPAS: America's "Red Decade" and the Great Famine cover-up 

MARCO CARYNNYK: Malcolm Muggeridge"on Stalin's famine: "deliberate" and "diabolical" 
starvation 

EYEWITNESS RECOLLECTIONS 

DISSIDENTS ON THE FAMINE ^ 

Available only from SVOBODA PRESS, 30 Montgomery St., Jersey City, N J . 07302 
Price: 
1-9 copies 53.00 per copy, plus SI 00 postage and handling per order 
10 19 copies S2.50 per copy, plus S2.00 postage and handling per order 
20 or more copies S2.50 per copy, plus 53.00 postage and handling per order 

ALL ORDERS MUST BE PREPAID. MAKE CHECKS PAYABLE TO SVOBODA PRESS. 

січня. Була стійка з прапора
ми Товариства Прихильни 
ків Д Ц У HP і церкви Свято
го Вознсссння. 

На прохання Товариства 
було переведено збірку на 
потреби Державного Цент
ру У HP, яка принесла 104 
дол. Ця збірка проводиться 
в церкві Святого Вознесіння 
в день свята української дер– 
жавности систематично по
над 20 років. 

Скромна урочистість від
значення 66-ої річниці про
голошення української са
мостійної держави і 65-та 
річниця злуки всіх українсь– 
ких земель в одну соборну 
самост ійну і ні від кого 
незалежну українську дер
жаву—Українську Народну 
Республіку в церкві Святого 
Вознесення у присутності 
великої кількости парафіян 
і гостей була закінчена. 

В цей день прапори висі
ли також на будинку свяще
ника і деяких парафіян цер
кви Се . Вознесіння. 

К. Степовий 

Конкурс бібліотеки Пласту 
і,, Рідної Школи" 

Бібліотека Пласту і ..Рід
ної Школи", що її ведуть у 
Філадельфії Курені УС П і 
У ПС „Чортополохи" з на
годи свого 25-річчя прого
лошує конкурс на ілюстра
цію до прочитаних україн
ських обов'язкових лектур 
для окремих кляс. До учас
ти в конкурсі запрошуємо 
учнів всіх українських шкіл 
віл 3-ої кляси в наступних 
групах: кляси 3-4. 5-6-7.8-
9. 10-11-12. Ілюстрація чор
но-біла або кольорова мо
же бути викопана довіль
ною технікою. 

Нагороди призначить пе
реможцям конкурсу жюрі, в 
склад якого запрошено мис 
тців: Юрія Гуру. Любу Ма– 
зяр і Зенона Фещака. Пред
ставницею шкіл с член комі
тету конкурсу, учителька 
школи св. Василія пл. сен. 
Галя Прасіцька. 

Ілюстрацію належить 
прислати найпізніше до 13-
го квітня 1984 року иа пода
ну внизу адресу голови комі 
тсту конкурсу. На марг інссі 
ілюстрації подати: псевдо
нім виконавця, заголовок 

Вдень ЗОЛОТОГО ЮВІЛЕЮ 
наших Дорогих Батьків, Дідуся і Бабусі, 

Назаря і Олександри 
П РАС КІВ 

висловлюємо найщиріші побажання: 
кріпкого здоров'я, Божих Ласк, і багато років 

щасливого життя! 
Донька - МАРІЯ з чоловіком 

ҐРЕҐОМ, дітьми - ОЛЕНОЮ 
і ОЛЕКСАНДРОМ 

сини: 
МИКОЛА з дружиною ОЛЬГОЮ, 
дітьми - КАТЕРИНОЮ 
і ОКСАНОЮ 
ІВАН з дружиною 
ПАРАСКЕВОЮ 

Г,ГЛУ'Ш ? /еОеотм im` /e` A` гд. . / t w 

ҐАЛЕРІЯ МАЯНА 
21 Схід 7-ма аул., Ню йорк, Н. й. 10003. Ten.: 212/477-2714 

ВИСТАВКА ПРАЦЬ 
С Л А В И Ґ Е Р У Л Я К 
О М Е Л Я Н А М А З У Р И К А 
М И Х А Й Л А С Т А Ф И Н Я К А 
Витинаний В ІРИ В О В К 

Неділя, 26-го лютого 1984 p., год. 1-6-та по пол. 

Ьв, ШьШ jm. 

З В Е Р Н Е Н Н Я 
ДО УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ 
УКРАЇНЦІ! 

Підтримайте законопроект ч. 4459. що його 
внесли 60 конгресменів. Цей закон створить Ко
місію, оплачувану державними фондами, для 
дослідження причин і наслідків голокосту в 
Україні в 1932-33 роках. 

Організація Американці в Обороні Люд
ських Прав в Україні (АОЛПУ) започаткувала 
масову акцію листами до американських зако
нодавців у цій справі. Включіться в це діло. Ва
ша фінансова, або активна участь необхідна. 

Посилайте Ваші пожертви та звертайтеся 
за інформаціями до: 

AMERICANS FOR HUMAN RIGHTS 
IN UKRAINE 

43 Midland Place u Newark. NJ 07106 

Наукове Товариство їм. Шевченка, і 
Українська Вільна Академія Наук t 
І Польське Наукове Товариство t 

переведуть ( 

в суботу, Ю-го березня 1984 року j 
у Польському Науковому Інституті 

59 Іст 6в-та вул. у МангеттенІ, Ню Йорк 

СПІЛЬНУ І. 

НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ І 
ПРИСВЯЧЕНУ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИМ - І 

ВІДНОСИНАМ 
Учасниками з українського боку є професори 

ГРИГОР ГРАБОВИМ. Гарвард. ) 
МАРТА БОГАЧЕВСЬКА-ХОМЯК, Мангеттенвіл коледж ) 
ОРЕСТ СУБТЕЛЬНИЙ, Йорк-універсітет, Канада 

Доповідачі з польської сторони професори: І 
ФЕЛІКС ҐРОСС, директор ПНІнституту \ 
СТАНІСЛАВ БАПАНЬЧАК, Гарвард 1 
і ВЛОДЗІМЄЖ БОНЧКОВСКІ \ 

Предсідники: \ 

проф. ТАДЕУШ ГРОМАДА, ПНТ j 
і ред. ІВАН КЕДРИН, НТШ \ 

Початок Конференції о год. 10:30 перед пол. J 
Доповіді допускальні у трьох мовах - англійській, украТн– ) 

ській і польській. \ 
Це оголошення рівнозначне з персональним запрошенням. \ 

Лист з Бразилії 

лектури і клясу. 
Залучити в окремому за

клеєному конверті: псевдо
нім. Своє справжнє ім'я та 
прізвище, адресу та назву 
школи виконавця ілюстра
ції. 

Матеріяли. отримані піс
ля реченая, не будуть вклю
чені в конкурс. 

Проголошення внеліду 
конкурсу і роздачі нагород 
відбудеться у ФілядельфіІ в 
п'ятницю. 27-го квітня І984 
року,в Українському Освіт– 
ньо-Культурному Цент рі 
при 700 Сідар Ровд в Абіні -
тоні. 

Запрошуємо зацікавле
них учнів українських шкіл 
до участи в нашому конкур
сі; 

Адреса голови комітету, 
иа яку висилати ілюстрації: 
Mrs. Halyna Filinska. 6М0 N-
I3th Street. Philadelphia, 
Pa. I9126. 

ДОПОВІДЬ Ю. ЛІВЕРА 
В УВАН 

Ню Йорк. Українська 
Вільна Академія Науквлаш 
товує тут в неділю. 26-го 
лютого ц.р., о год. 2-ій по 
полудні, у власному примі
щенні при 206 100-та вулиця 
доповідь Юрія Лібера, док
торанта історичних наук 
Колюмбійського універси
тету на тему. ..Українізація 
і урбанізація УССР. 1920-
1933". Доповідь буде виго
лошена англійською мо
вою: після короткого укра
їнського резюме, відбудеть
ся дискусія іго-українськй. 

Багатолюдна... 
Закінчення зі ст. 1 

ли Понеділка, передвчасну 
смерть якого сд. п. І. Кер– 
ницькнн ніколи не міг пере
боліти. 

Закінчила похоронні від
прави традиційна українсь
ка тризна, якою проводила 
рел. О. Кузьмович. За почес 
ним столом призначеним 
для родини тим разом засі
ли о. ігумен Пашак. голови 
„Слова" і СУЖА. земляки з 
Бібреііького повіту, з якого 
родом був сл п. І. Ксрннць– 
кнн: Лина Лаба. Марія Ша– 
рабура і Данило Мох. редак 
тор-смернт Антін Драгви, 
рел. Василь Качмар. маест
ро Михайло Мороз і ті. які 
Найбільше клопоталися усі– 
мн справами зв'язаними із 
наглою недугою та смертю 
І. Керницького, заступаючи 
найближчих: ред. Уляна 
Любовпч. Ліда Савойка, і 
Ярослав Ilaf TVH1CHKO. Піс
ля молитви, що її змовив о, 
П. Пашак ще раз згадали 
теплим словом Ікера ред. 
Володимир Барагура від 
дитячого журналу ..Весел
ка" і ОПДЛ. підкреслюючи 
творчість Ікера для дітей і 
молоді та підготовану але 
вже не видану ним збірку 
. .Для дітей і про дітей". 
Христнна Навроцька від 64-
го Відділу Союзу Українок 
Америки, дійсним прияте
лем якого був Покійний. Ми
кола Турецький, від Т-ва 
..Бойківщина”,ред. А. Дра
гаи говорив про нього як лов 
голітнього співробітника що 
денника . .Свобода" і д-р 
Микола Щпитко. На закін
чення коротко розповіла 
присутнім про останні ІНІ 
та недугу Ікера ред. Уляна 
Любович. а'Д-р О. Тарнавсь 
кий подякував гим^дцовло– 
жилн стільки труду і серця, 
шоб перевести гідно і дос
тойно це прощання з Ікером 
української громади, яка за 
слонами о. нароха П. Па– 
шака ..адоптувала нашого 
письменника і журналіста, 
заступаючи йому родину, 
якої він тут ніколи не мав". 

Д і я вшанування пам'яті 
Покійного проголошено збі
рку на Допомоговнй Фонд 
„Слова", що його головою 
був сл, и. І. Ксрницькнй. 
Збірку під час гризни перс– 
аела Віра Савойка. Для іих, 
що не мали нагоди нього 
зробити подано до відома 
чекове конто „Самопомочі" 
ч. 3727 в Ню Йорку. де мож
на складати пожертви. 

Ще довго після закінчен
ня тризни молитвою, при
сутні друзі Ікера не роз'їжд– 
жаднсь домів, згадуючи йо
го і шукаючи одні в одних 
розради. 

Манітобська Філія Суспі
льної Служби Українців 
Канади вислала недавно на 
руки Григорія Гордія, голо
ви Філії Хліборобсько-Осві– 
тнього Союзу в Унія да 
Вікторія. Бразилія, таку гро 
шову допомогу: 12-і о 1983 -
року 100 кап. дол.. 27-го 
грудня 1983 року 300 кан.. 
дол.. і 24-го січня 1984 року– 
250 кан. дол. на потреби 
потерпілих від повени на
ших поселенців тієї околиці. 
Наведений нижче лист напи
саний після отримання на
шого друї ого листа. Як вид
но І т і о лис і а. поміч зама
ла , шоб хоч м і н і м а л ь н о 
обдарувати всіх потребую
чих. 

Ценіраля Суспільної Ук
раїнців Канади вислала в 
листопаді 1983 року кілька 
тисяч лолярів готівкою до 
Централі Хліборобсько-Ос– 
віт нього Союзу в Курнтибі. 
Бразилія, і незабаром знову 
вишле кілька тисяч, включа
ючи поважну суму, зібрану 
манітобською Філіпо. Не 
знаємо, чи Ценіраля ХОС 
дістає допомогу з інших дже 
рел і чи буде мати що розда
вати потерпілим віл повені 
членам. Нехай над цим зас
тановляння всі-люди доб
рої волі, в кого ше б'ється 
патріотичне українське сер
пе. А ось повний текст листа 
з Бразилії з 15 січня н. р. 

„Ми одержали листа з 27-
го грудня і чек на 300 канад
ських лолярів. за що Вам 
сердечно дякуємо. Дякуг'мо 
особливо Степанові Янків– 
ському з Вінніпег) за іаку 

. гарну жертву. З часом напи

шу листа особистого зо 
нього і ло інших жертво іав– 
иів. Пакунок і одежею по
кищо ми не.отримали. 

Шановні– Панове, ціпам 
іс як ми використали Нами 
ніслану допомогу. Я скли
кав відділ ФІЛІЇ, прочитав 
лисій, поцілував чеки і іан– 
лакав. і ніс на сніп добрі 
люди! 

Ми радили і нічої о не 
врадили. Покривджених 
членів Філії і 70. а всіх пок
ривджених потопом україн
ських родин с більше t`00 і 
всі хотіли б щось дістати. В 
нас один кілограм м'яса 
коштує 2.000 наших крутс– 
рів. Покищо нема чим діли 
їй. 

Голова ХОСрюзу. пан 
Бсзручко з Куриіиби. був у 
нашій Філії з л-ром Пав
лом Дорожинськнм. було 
скликано збори і зійшлося 
багато людей. П. Дорожнії 
ськніі обіцяв, мовляй, буде
мо говорити, писати, проси
ти якусь допомогу для нас. і 
і олова Цент ралі сказав спи
сати всіх і подати списки до 
Централі. Ми виконалипе– 
списади і иісдадп. До і спер 
немає покищо жадної відпо
віді від П. ДорожинськоIn 
Люди, т о чули на зборад 
про обіцяну допомогу, іе– 
пер приходять кожного дня 
до мене і питають, чи вже 
прийшли і роші." 

Суспільна Служба 
Українців Капали 

Студії УВУ в 1984 році 
Ректорат УВУ повідом

ляє, шо в літніх місяцях 
1984 року відбудуться такі 
виклади: 

І). Літній семестр філосо
фічного факультету та факу
льтету права й суспільно-
економічних наук почнеть
ся 2-го липня і триватиме до 
ЗІ-і о серпня. 

На філософічному факу
льтеті передбачені такі гру
пи: мовно-л пера турив; істо– 
рично– г-ографічна; філосо
фія, психологія, педагогіка: 
.соціологія і культура. На 
факультеті права й суспіль– 
но-скономічних наук є такі 
відділи: Правничий. Еконо
мічний. Політичних наук. 

Оплата іа семестр вино
сить 800 німецьких марок. 
Під час семестру можна 

осягну і и 9 до 12 кредитів. 
Студії в УВУ можна завер
шити магістерським, згляд– 
но докторським дипломом. 

2). Педагогічні курси для 
вчиіелів українських шкіл і 
виховників молодечих орга
нізацій з узглядненням ди
дактики га методики викла
дання українознавчих пред
метів. Вони триватимуть 
чотири тижні від23-голип
ня до 17-го серпня. Оплата 
виносить 350 нім. марок 
Учасники цих курсів мо
щі ь здобути до 6 кредитів. 
які в міру потреби будуть 
зараховані в їхніх загаль
них студіях. Крім того,вони 

отримують ПОСВІДКИ н ір.іН 
скрипти для іншим універси 
!СТІВ. 

3). Курси Українознавст
ва для поширення й І!ОІ лнб– 
лення знання про Україну в 
її сучасном\ і минулому. Во
ни відбуватимуться від 23-
ю липня ло ІО-го серпня 
іри тижні. Оплата виносить 
І00 ній. марок На ці курси 
можуть вступній ие лише 
студенти, але іі учні виших 
кляс середніх шкіл. Після 
закінчення курсанти т р и 
муЮть посвідку' V В\ 

4). Курс українські); мини 
(нижчий рівень) відбувати
муться від 23-і о липня до 10 
-го серпня. Нін матиме45 і о– 
дин навчання і передбаче
ний для іих. хіо не пки або 
слабо володіє українською 
мовою. Опдаіа курсу 300 
нім. марок. 

Сіудснін V'BN чанчі. шн– 
жену піну гуртожитку Ріл-
МОІ Школи на кошмі про
житку в Мюнхені Повне 
утримання і харчунаїшим 
ІШНОСІИІ. K̀O нім. марок 
іижнено 

Докладні відомості про 
УВ) і цьогорічні виклади 
подаємо у програмі ннк.іа– 
іів N НУ Хто хоин би майї 

нашу програму або to лажо
ві інформаш;. може зкерта– 
іися на таку адресу: 
' І kraintschc Freie Гппег– 
міаі. Pien/enauerstr. 15. D-
хоог– Munchen 80: id. (089i 
UX-O`K:K 

t 
Ділимося сумною шісткою з Приятелями І Знайомими, 
що дня 6-го лютого 1984 p., по довгій І тяжкій недузі 

спочив у БозІ 
наш БАТЬКО, ДІДУСЬ І ПРАДІД 

бл. п. проф. д-р 
ЯКІВ ЗОЗУЛЯ 

член Уряду Української Народної Республіки, професор 
Технічного Господарського Інституту, адвокат а Карпат

ській Україні, юріс-консуп Карпатської СІЧІ. 

У СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ 
буде вГдлраалена 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
в суботу, 17-го березня 1984 p., о 7-ій год. веч. 

в церкві св. Андрія Первозванного 
в Лос Анджелес, Каліф. 

До ласкавої участив Богослуженні та про молитви 
за душу Покійного просять: 

син - ОРЕСТ ЗОЗУЛЯ з дружиною ОКСАНОЮ 
внуки: 

ВОЛОДИМИР ЗОЗУЛЯ з дружиною КОЛІН 
ЮРІЙ ЗОЗУЛЯ 

правнуки - ШЕЙН, АНДРЕЯ, ЕРІКА 



8 СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 24-го ЛЮТОГО 1984 Ч. 35. 
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Український Відділ Голосу Америки 
шукає і 

КАНДИДАТІВ на ПРАЦЮ 
з з професійним досвщом у вмиванні української мови і з ра– З 

діомурнатстияними здібностями. Е 
"і Представники Голосу Америки будуть у НюЙорку від 22-го з 
В до 24-го лютого для проведення Інтерв'ю Із зацікашлвнн– з 
| . ми в такій праці. і 

Праця полягає переважмо у перекладах матеріялів з ан-– З 
З г пінської на українську мову і в писанні репортажів на різні ^ 
Ц теми. Крім бездоганного знання української і англійської І 
2 мов. кандидати повинні мати також голосові дані і диктор– І 
3 ські здібності, відповідні для передач на коротких хвилях, і |Е 
J обізнаність з важливішими потомними подіями у світі, особли' І 
Щ во. що стосується американсько-радянських відносин. щ 
І Ус: кандидати мусять пройти письмовий і дикторський Щ 
З іспит. Початкова заробітня платня 20.965 - 25,366 дол.. за– ss 
В лежно від кваліфікацій. g 
І ' 5 
З Зацікавлених, просимо тепеф. до Еда Кулаковського у В 
І Персональному Відділі Голосу Америки, тол.(202) 485-8117. Е 
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Увага! НОВЕ ВИДАННЯ Увага/1 

ІЛЮСТРОВАНА БІБЛІЯ 
ДЛЯ МОЛОДИХ 
Старий і Новий Завіти 
УНІКАЛЬНА КНИГА МАЄ: 

Розмір: 10 х 7V4. Стор.: 520. Тверда обгортка. Мали. 
Кольорові ілюстрації. Ціна: 20.00 дол. 

Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 
8 ^ стейтового податку. 

ЗАМОВЛЯТИ: 

SVOBODA BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street є Jersey City. N.J. 07302 
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ТІЛЬКИ 2 ЦЕНТИ ДЕННО 
коштує 

Ф5.000 - яо,ооо 
забезпечення 

АКЦИДЕНТОВОЮ ГРАМОТОЮ 
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. 
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Накпад 
АЛЬМАНАХА 

Українського Народного 
Союзу на 1984 рік 

вичерпується 
Спішіть зі замовленням! 
Ціна S8.00 з пересилкою. 

Мешканців Ню Джерзі зобов'язує 64fc стейтового податку. 
Замовляти: 

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

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
Адміністрації „Свободи" 

ПОВІДОМЛЯЄМО ВСІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
І ПООДИНОКІ ОСОБИ. 

ЩО АДМІНІСТРАЦІЯ 
НЕ БУДЕ ПОМІШУВАТИ ЖАДНИХ 

ОГОЛОШЕНЬ 
якщо попередні рахунки 
НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ 

Окремих писі їв в тій справі не будеться 
відписувати. 

ВСІ РАХУНКИ МУСЯТЬ БУТИ ЗАПЛАЧЕНІ 
10 15 ДНІВ ВІД ДНЯ ПОЯВкІ 

Ц Ш — W — Ш И Ш И И М М М 

Редагує Омелян Твардоаський 

Т Р И Д Ц Я Т Ь П'ЯТЬ РОКІВ ТОМУ 
(5:1) 

На весні 1948 року з 
ініціятиви ..Ради Фізичної 
Культури" в Німеччині, го
л о в о ю якої був п р о ф . І. 
Красник. було створено 
футбольну репрезентацію 
„Україна", яка мала змага
тися в рамках так званої 
„Олімтііяди Д П И В склад 
цих репрезентацій входили: 
..Україна". ..Польща", „Ма– 
д я р щ и н а " , . .Югославія" . 
„Литва" і „Естонія". 

Покликано найкращих в 
той час українських футбо
лістів. Зв'язковим капіта
ном назначено мгра Крав– 
чишина. а тренером В. Коб– 
зяра. Осідок репрезентації 
„Україна" був у таборі Ґан– 
гегоферзідлюнг - Рсгенс– 
бурґ. Посадник табору Я. 
Сербин. а також ціла табо
рова управа, поставилася 
д о нас, змагунів. дуже при
хильно. Всі змагуни лістали 
житлові приміщення. Поча
лися тренінгн і спарінгові 
змагання, а потім олімпій; 
ські змагання: 

Україна - Югославія 5:1 
(Ляндсгут) 

Україна - Мадярщнна 5:1 
(Регенсбург) 

Україна - Польща 1:1 
(Авгсбург) 

Україна - Литва 4:4 
(Авгсбург) 

Україна - Естонія 3:0 
(воковер). 

Україна втратила дві точ
ки. На щастя , П о л ь щ а і 
Литва також втратили по 
дв і т о ч к и . О л і м п і й с ь к и й 
комітет зарядив всім трьом 
дружинам розіграти двци– 
дуючі змагання за перше 
м і с ц е . Р е ч е н е ц ь з м а г а н ь 
назначено на п'ятницю 12 і 
суботу 13-го листопада 1948 
року в Мюнхені на площі 
Гохшульпляц при Унгерер– 
штрассе. В четвер, 1-го лис
топада в пополудневих го
динах приїжджаємо д о 
Мюнхену і розміщуємося в 
Українському Червоному 
Хрест і на нічліг. Ввечері 
мали ще приїхати: Б.Куцан, 
І. Горський, Я. Мікльош і В. 
Закалужний. На жаль, при
був тільки В. Закалужний. 
Наше керівництво б у л о 
примушене зробити зміни в 
складі дружини. Довелося 
ще В. Кобзяреві натягати 
футболівки. Настрої серед 
змагунів не були оптиміс
тичні (брак таких змагунів 
зродив сумнів). Кобзяр за
рядив, всім змагунам піти в 

-кіно, щоб себе відпружнти 
перед такими відповідаль
ними змаганнями. 

Збірна „Україна", яка здобула перше місце і золоту 
медалю „Олімпіяди Д і ї " в Німеччині 1948 року. Клячать 
(зліва): С. Ходань, М. Касіян, Л. Стасюк; другий ряд 
(зліва): Б. Кутний І. Медведчук, С. Лютак; третій ряд 
(зліва): Б. Савка, В. Гараснм, В. Кобзяр, капітан, В. Зака

лужний. Р. Маркевич. 

Цс був чудовий музичний 
фільм, назва якого була 
„ Д е р У н б е к а н т е Зінгер". 
Головну ролю грав італій
ський співак Джіно Россі. 
Повертаючися, всі ми під
співували італійські мело
дії. Наступного дня. у п'ят
ницю, 12-го листопада, по 
полудні стали на площі пе
ред суддею німцем Цімсом 
виструнчені під м е л о д і ю 
українського і польського 
гимнів збірна „України" і 
„Польщі". Свисток судді, і 
почалися ці надзвичайно 
важливі змагання, в складі: 

М. Касіян, Л. Стасюк. С. 
Ходань, М. Дсйчаківський. 
І. Медведчук. С. Лютак, Р. 
Маркевич. В. Закалужний. 
В. Кобзяр. В. Гарасим, Б. 
Савка. 

Змагання почалися дуже 
нервово, одначе, скоро при
йшло до зрівноваженої гри. 
під час якої було багато 
чудових акцій. Суддя закін
чив змагання 5:1 в користь 
„України". Традиції з Ляид– 
сгуту і Регснсбургу додер– 
жано. Ворота в тих змаган
нях здобули Кобзяр 2, Зака
лужний 2, Маркевич 1. 

Наступного дня 13-го ли
стопада, відбулися змаган
ня „Україна" „Литва". 
Д о цих змагань „Україна" 
виступила в тому самому 
складі, що й проти „Поль
щі", тільки за контуженого 
Дейчаківського грав Кут
ний. Змагання були гострі. 
Литовці час від часу допус
калися д о дуже гострої гри. 

Воротар збірної „Україна' 
Микола Касіян 

Змагання добігали до кінця, 
а на показнику виднів вис– 
лід - 5:0 для „України". Цс 
гарний внелід, але псував 
традицію наших перемог 
5:1. Прихильником тради
ції ВИЯВИВСЯ МДВЄДЧУК, ЯК:і'Й 
п р о т я г о м ц і л и х з м а г а н ь 
цілковито „затикав" литов
ських напасників. За його 
руку на карному полі суддя 
дав 11-ку. яку литовці замі
нили на голь. Не маємо за 
це претсисій до Медведчу– 
ка, адже хтось мусів дбати 
за традицію, коли всі за неї 
забули. Почувся останній 
сюрчок судді, змагуни поп
рощалися, публіка залила 
грище, а серед натовпу з'я
вилися сині й жовті кольори 
к о с т ю м і в змагун ів , пере
можців „Олімпіяди ДП", 

яких глядачі винесли у трі– 
юмфі з площі. Ворота в цих 
змаганнях здобули Марке
вич 3, Закалужний 1, Лютак 
І. У Висліді ніхто з наших 
суперників „Олімпіяди Д П " 
не міг пох налитися, що діс
тав менше ніж 5:1. Тільки 
естонці вийшли краще (во
ковер 3:0 врятував їх від 
,,п'ятірочноГ' порції). Поп
рощалися з симпатиками 
футболу і від'їхали д о Ре– 
генсбургу , де нас чекали 
змагання „Січ" — „Гоген– 
фельс" (поляки). Поляки, 
довідавшись, що майже всі 
змагуни „Січі" грали в збір
ній „Україна" і, змучені по 
двох змаганнях, навряд чи 
зможуть ногами, не хотіли 
перекладати тієї зустрічі на 
інший день. Ми приїхали д о 
Регенсбургу пізно вночі. 
Захоплено вітали нас меш
канці табору на чолі з по
садником Я. Сербином. На
ступного дня публіка вщерть 
заповнила площу, щоб по
бачити, як ми справимося у 
трьох змаганнях. Ми з р о : 

били своїм симпатинам ве
лику приємність. Вислід 
змагань не інший, а 5:1 . 
Втретє за порядком! 

Після закінчення олімпій
ських змагань преса писала 
про збірну „Україна" так: 
„Чи може бути краща пох
вала за цю почесну назву л 
Нашим ф у т б о л і с т а м , щ о 
п е р е м о г л и : ю ґ о с л а в і в , у– 
горців. поляків і литовців, 
що в т-ти важких змаган
нях здобули для нас зо 

лоту медалю „Олімпіяди 
Д П " . с к л а д а є м о від усієї 
української спортоаої гро
мади щиру подяку. Вони 
виконали своє завдання." 

Так, т е був тріюмф укра
їнського футболу на емігра
ції; тільки насувалася дум
ка, чому цей переможний 
приїзд до Регснсбургу не 
був у К и є в і , Л ь в о в і а б о 
Ужгороді з вислідом 5:1 ? 

Микола Касіян 

it в) а 

У статті О. Твардовсько– 
го п. заг. „Визначні спор– 
товці УСВТ „Чорноморсь
ка Січ" - Тенісист Данило 
Нагірний" („Свобода" ч. ЗІ 
з 17-го лютого ц.р.) помил
ково названо визначну юна
чку „Ч. Січі" Оленку Мат– 
ківську сестрою Данила На
гірного. Оленка — сестра 
Еріка Нагірного. — Ред„ 

Завдання... Іван Керницький... 
Закінчення зі ст. 2. 

доступу д о всіх Департа– тику щодо Совстського Со– 
ментів американського Ур
яду в пошуках потрібних 
документів. 

Праця комісії має трива
ти три роки. її виданнями 
зможуть користуватися всі 
пресові агентства, шкіль
ництво, бібліотеки, урядові 
чинники, Конгрес та при
ватні о с о б и . Всі кошти, 
пов'язані зі створенням і 
діяльністю комісії, будуть 
покриті з державних фон
дів. 

Це вперше в історії укра
їнського поселення в ЗСА 
виникла реальна нагода 
одержати державні фонди 
для дослідження певного 
періоду української історії. 
Це не тільки заповнить про
галину історії, але й прак
тично дасть нагоду амери
канцям краще й вірніше 
зрозуміти советську систе
му та ідеологію - її нелюд
ськість і брутальність, щоб 
творити закордонну полі– 

,–, яШ^І\ УКРАЇНСЬКЕ БЮРО 
О і П | И Г / ПОДОРОЖЕЙ 
V / v l Марійки Гепьбіґ 
s c o p e trcaweL inc 

(201 ) 371-4004 - 845 Sanford Ave.. Newark, N.J. 0 7 1 0 6 

НАЙДЕШЕВШІ ТУРИ в УКРАЇНУ 
на 1984 рік 

'0 Днів JZ від S 999.00 
17 днів від 51299.00 

Please forward your 1984 TOURS TO UKRAINE brochure: 

Name 

Address 

Tel.:( ) -„ 

юзу без жадних ілюзій. 
Завданням української 

громади в ЗСА у 1984 році є 
сконцентрування уваги і 
в і д п о в і д н о г о натиску на 
американських законодав
ців, щоб законопроект конг
ресмена Дж. Флоріо про 
створення голодової комісії 
став дійсністю. Тому усім 
особам - американцям ук
ра їнського п о х о д ж е н н я , 
слід писати, телефонувати, 
посилати телеграми і мей– 
леграми д о конгресменів та 
сенаторів, відвідувати міс
цеві бюра в їхніх виборчих 
районах, їхні бюра у Ва– 
ш і н г т о н і , д о м а г а ю ч и с ь , 
щоб вони були спонзорами 
Законопроекту число 4459 
та активно працювали за 
його впровадження. 

Організація Американці 
в Обороні Людських Прав в 
Україні приготувала спе
ціальний інформаційний па
кет з інструкціями і зраз
ками листів до американсь
ких законодавців. Зацікав
лені особи, які хочуть от
римати цей інформаційний 
пакет, можуть звертатися 
до: Americans for Human 
Rights in Ukraine, 43 Mid
land PL, Newark. N. J.07106 

І фоспльдан 

Закінчення зі ст. 2. 
життя якщо не бідував, то гурт старої,„грамотноі 
не плавав у достатках. Най
краще велося йому, як його 
вуйко і його дружина, які 
спровадили його д о Амери
ки, за життя дали йому своє 
помешкання в Н ю Йорку і 
залишили невеликий гріш, 
за який він зараз же видав 
нову свою книжку. 

за журналістичним жарго
ном — гвардії з передвоєн
ного Львова. Але Ікер зали
шиться тривко в історії укра
їнської літератури й історії 

Едвард Козак (Еко), Уля– 
на Любович-Старосольсь– 
ка, Лідія Савойка, Степан 
Крижанівський, Ярослав 
Пастушенко і Йосип Гірняк 
н а л е ж а л и д о гурту й о г о 
найближчих друзів. Його 
найсердечніший приятель 
Микола Понеділок давно 
перенісся на той світ. Ікер 
був невід'ємно пов'язаний з 
Гантером, де св. п. Володи
мир Кобзяр і вдова по ньому 
пані Оля вважали, що немає 
літнього сезону на „Кобзя– 
рівці" без Ікера. Найближ
чий тамошній літній сезон 
вже не побачить Ікера і не 
буде його виступу, як що
річно, на відкритті нової 
індивідуальної виставки об
раз ів Е д в а р д а Козака; в 
останніх роках також його 
двох синів Юрія й Яреми. 

Скорчився знов маленький 

української преси. Зали
шиться в пам'яті його ще 
передвоєнних друзів, яких 
уже так мало і які відходять 
приспішеною х о д о ю . 

t 
ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 

МИХАЙЛО ЛЕБІДЬ, ч и н 
У НС Відд. 434-го Т-вя „Пласт" 
у Монтреа.ті, Kmч. помер 22-і о 
грудня 1983 року на 86-му році 
життя. Нар. І9-і о вересня 1896 
року в Сколю. Захілня Украї
на. Членом УНС став 1961 ро
ку. Залишив у смутку лружнну 
Анастазію. дочку Іроілу Вин
ницьку з мужем Іваном, внуків 
Оксану, Романа і Михайлика. 
Похорон відбувся 28-і о груд
ня 1983 року на цвинтарі Мавнт 
Роял в Монтреалі, Кве. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Олександра Дольннцька. ескр. 

МИКОЛА СВЕТ, член УНС 
Відд. 230-го їм. Івана Хрести
теля в Які С КІННІ. Оіайо. по
мер 24-го і рудня 1926 року в 
Я ні і і а пні, Огайо. Членом 
УНС став в 1975 році. Залишив 
у смутку дружину Джозі, сина 
Миколу, доньку Патрншу. 
брата Івана та шість сестер. 
Похорон відбувся 28-го груд
ня 1983 року на цвинтарі Каль– 
варія у Mm с і лині. Огайо. 

Секретар. 

ОНОФРЕЙ БУСЬКО, член 
УНС Відд. 263-го Т-ва „Запо
розька Січ" у Фултоні, Н.Й., 
помер 29-го грулня 1983 року 
на 89-му році життя. Нар. 1894 
року в селі Гниловодах, повії 
Підгайці, Західня Україна. 
Членом УНС став 1924 року. 
Залишив у смутку дочку Анну 
Дженкінс, брата Антона; чоти
ри внуки, шість правнуків, 
двох братів і чотири сесіри, 
приятелів іа знайомих. Похо
рон відбувся 31-го грудня 1983 
року па цвинтарі Св. Марії у 
Фултоні. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Петро Сумик, ескр. 

МАРІЯ ЖМУДЬ, член УНС 
Відд. 57-го їм. свв. Петра і Пав
ла в Коговзі, Н.Й., померла 
30-го грудня 1983 року на 86-
му році життя. Нар. Ю-ю жов
тня 1897 року в Західній Укра
їні. Членом УНС стала 1953 
року. Залишила в смутку мужа 
Петра. Похорон відбувся на 
цвинтарі свв. Петра і Паяла у 
Вотерфорді, Н.Й. 

Вічна їй Пам'ять! 
М. Савків, ескр. 

МАРІЯ СВЕРИДА, член УНС 
Відд.2!7-го в Рочестері. Н.И., 
померла 11-го січня 1984 року 
на 87-му році життя. Нар. 8-го 
червня 1897 року в селі Даннль– 
че, повіт Рогатин, Західня 
Україна. Членом УНС стала 
1943 року. Залишила в смутку 
сина Марвіна. дві доньки -
Алісіто Вочаску і Стефаніто 
Доббелер, брата Володимира 
Гавриляка, Ю внуків і четверо 
правнуків, ближчу і дальшу 
родину в Україні і Америці. 
Похорон відбувся 14-го січня 
1984 року на цвинтарі св. Гро
бу в Рочестері, Н.Й. 

Вічна їй Пам'ять! 
С. Приймак, секр. 

МИКОЛА Б Е Д Н А Р Ч У К, 
член УНС Відд. 334-го їм. 
Івана Франка в Клівленді, Ога
йо, помер 11-го січня 1984року 
ня 69-му році життя. Нар. 1914 
року в Пенснльванії. Членом 
УНС став 1949 року. Залишив 
у смутку дві доньки - Катери
ну МекИеб і Карол Гараніч, 
четверо внуків, матір Анну і 
дві сестри. Похорон відбувся 
14-го січня 1984 року на цвин
тарі Бруклнн Гайте в Клівлен
ді, Огайо. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Стефанія Бохонок, секр. 

ВЕЛИКДЕНЬ в РИМІ 
- Л Ю Р Д 

19-го квітня до 2-го травня 1984 року 
Відлет з Ню Йорку PAN AMERICAN 
Провідниця: ОКСАНА БЕРЕЖНИЦЬКА 
РИМ є АССІСІ ^ ФЛЬОРЕНЦІЯ є НІЦЕЯ ' 
Реєстрація до 12-го березня 1984 р. 

МАРІЯ ЗЛІ О Р Д . Ч . І І ' І І . М І ( 
Ві м . 2 7 - г о 1-ва , . О р . п г к ^ л 
Нніарку. І І Д Ж І . померла 5-го 
січня 1984 року на 58-му році 
жигтя. Нар. 1927 року у Вели
кій Паи.іінпі. Україна. Членом 
> НС стада 1976 року. Іа.іиіни– 
ля в смутку синів Ярос іава і 

'Юрія. Почорни відбувся НІ-го 
січня 1984 року на ивнніарі св. 
Індрія в Бавнл Бруку. I I .Дж. 

Вічна їй пам'ять! 
( екретяр. 

ІВАН І А Й Д О Ш . член УНС 
Відд. 2б4-іо І-на „Українсь
кий Гріпу'о" и Кярнегі, Па., 
помер 2 - ю січня 1984 року на 
52-му ропі ж и м я. Паро и і пси н 
Карнеї і. Па., а членом .УНС 
с і а н 1949 р о к у . Іа.ііііііпи у 
ему псу сестер Марію І а н ю н і і 
Анну Гурій, племінниці, і пле
мінників. Похорон вілбувся на 
цвинтарі сни. Нсіра і Пан.і.і в 
Скат і І.ІННИІІП. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Секретар. 

І А Н Н А ФОЦЯ. член У Н С 
Відд. 259-і о їм. Пречистої Діай 

і Марії в Чикаго. Іл.і.. померла 
16-і о січня ІVX4 року НІ 7Л-му 
році ЖИїтя. Нар. 16-1 о січня 
1913 року в \Ію ДжерзІ. Ч.іе– 

( н и м У Н С стала 1933 р о к у . 
Залишила в ему іку брат)в Ми
хайла і Івана, племінників і 
племінниць. Похорон нітбувся 
10-і о січня 19X4 року на нвнн– 
і арі сн. Воскрсчччиїя н Д ж а с і і с , 
І.ІЛ. 

Вічна їй Пам'ять! 
Ю. Гул лик. ескр. 

” ' REAL ESTATE ш 
ЗАЦІКАВЛЕНІ ФЛЬОРИДОЮ 

Якшо бажаєте поселитись. 
або інвестувати в реальностях у 
півдемно-східній Фпьориді 
(Ft. Lauderdale. Hollywood. 

Miami) Зверніться до -–-
М. Андрійовича. 

Century 21 . Hansen Realty Inc. 
3010 L. Commercial 01 vd 
Ft. Lauderdale. П. 33308 

Bus: (305) 776-5400 
Home: (305) 7 7 1 - 8 4 5 5 

' FUNERAL DIRECTORS ^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 
NEW YORK і ОКОЛИЦАХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

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

(212) 674-2568 

LYTWYN 8 LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

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

світу 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue. 

(corner Stanley Terr.) 
UNION. N.J. 07083 

(201) 964-4222 

S1.759.00 
ЛЮРД 

Увага! Увага! 
ІЗ НОВИХ ВИДАНЬ 

ЗБІРКА ПОЕЗІЙ 
Обкладинка роботи мистця 

БОГДАНА ТИТЛИ 
74 сторінки 

Ціна: J4 90 з пересилкою 
Vi-u.p j"u в стейту Ню Диер)і юбо– 

e'wyt 64k стейтового податку 
ЗАМОВЛЯТИ;' 
SVOBODA 

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

ОБЕРАММЕРҐАУ 
- ЛЮРД 

Драма Страстей Христоаих " 
17-го серпня до 1-го вересня 1984 року 
Чартерові лети: Н ю Й о р к / М ю н х е н - П а р и ж / Н ю йорк 

Провідник: ОРЕСТ КЕБАЛО S1.960.00 
ОБЕРАММЕРҐАУ ^ МЮНХЕН - КОНСТАНЦА 
ЛЮЦЕРНА ^ ЖЕНЕВА - ЛЮРД " П А Р И Ж 
Реєстрація до 7-го травня 1984 р. 

Ціни включають літаки, готелі, всю транспортацію на турах, більшість харчів, 
оглядини міст, обслуги провідників, наливне. 

KOBASniUK TRAVEL, INC. 
157 Second Avenue, Mew York, H.Y. 10003 

(212) 2548779 
Vera Kowbesnluk-Shumeyko, President 


