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Представники українських церков 
увійшли в склад допомогового 

комітету Бразилії 
Курітіба. Бразилія (ПС 

ІСНОс). Останній З'їзд 
Ради Суспільної Служби 
СКВУ. який відбувся під 
час ІУ СКВУ в Торонто і в 
якому взяли участь нред-
ставники доиомоговнх ор-
ганізаиій Канади та ЗСА, 
виніс окрему постанову та' 
заклик до українського гро-
мадянства поспішити із все-
бічною допомогою norep– 
пілим в наслідок минуло-
рінчої великої повені ук-
раїнським селянам в Брази-
лії. 

Згідно з напрямними Сві-
тової Ради Суспільної Слу-
жби СКВУ всі лопомогові 
акції повинні бути сксрова-
иі та переслані на адресу 
Ольги Горачук, яка діє при 
Хліборобсько-Освітньому 
Союзі Бразилії, як рсферен-
тка суспільної служби. 

Допомоговий комітет, 
який створено при ХОС, 
очолює О. Горачук. а в 
склад Комітету ввійшли: 
ілярій Безручко, Ангелина 
Добрянська-Чечко. Євгенія 
Мазепа, д-р Зенон Сисак. і 
інж. Олександер Чечко. Пс-
тро Єлин. Марія Волошин. 
Марія Ковалюк, Тетяна Ба-
щин і Ліда Сдин. 

На початку квітня до Бра-
знлії прибув гоЛова Світо-
вої Координаційної Ради 
ІСНО Павло Дорожинеь-
кий. який разом з делегані-
єю Допомогового Комітс-
ту при ХОС, О. Горачук. 
Ілярісм Бсзручком. інж. 

Олександром Чечком і Пст-
ром Сдином були прийняті 
на авлісннІЇ Епархом Укра-
їнської Католицької Церк-
вн R Бразилії Сфрсмом 
Кривим. 

У висліді докладно обі о-
ворсної та на довший плян 
закроєної лопомргової ак-
ІІІІ пя по гребуючих україн-
ськпх хліборобів в Бразилії 
до складу вже існуючого 
Комітету буде призначений 
Владикою Є. Кривим пред-
сгавиик від УК Церкви. 

Дня 4-го квітня п.р. відбу-
то в цьому ж напрямі та-
кож розмо.ви з адміністра-
тором Української Автоке-
фальної Православної Цср-
кви на Бразилію о. Мнко-
лою Мндусем, який рівнож 
делеіуватимс представника 
від УАП Церкви до діючого 
вже Комітету. 

Поширений ДОПОМОГО" 
внй комітет при ХОС звср-
тається цією дорогою до 
української о громадянства 
із закликом-проханням по-
дати помічну руку нашим 
братам і сестрам, noiepiii– 
лим в наслідок мннулоріч-
ної повені. якнайжергвенні-
шу допомогу. 

Усі збіркові акції, як t po– 
шові (банкові чеки), так і 
пакунки слід висилати на 
адресу: Olga Horatchuk. Or– 
ganizacao Peminina, Uniao 
Argicola !nstruiiva. Rua Au– 
eusto Slellfeld 799, Caixa 
Postal 666, 80000 Curitiba, 
Parana, Brazil. 

Уляна Пінковська кандидує 
Міс Ню Джерзі 

Українець здобув нагороду 

на „ 
Джерзі Ситі. Н. Дж, - -

Редакцію ..Свободи" відві-
дала молода українська 
красуня Уляна Пінковська, 
яка 5-го травня ц. р. здобула 
перше місце на довгому і 
важкому шляху до контесту 
„Міс Америка", який від-
будеться в часі свята Дня 
Праці у вересні ц. р. 

У. Пінковська, студентка 
кляси фортепіяну музичної 
школи Джулліярд в Ню 
Йорку. вибрана з-поміж 42 
молодих кандидаток на 
„Міс Юніон Кавнті'.' буде в 
червні боротися за місце 
..Міс Ню Джерз і" , шо с 
другим ступенем до зма-
гань за звання „Міс Амерн-
кіі'на наступний рік. 

У розмові з редакторами 
„Свободи" молода, певна 
своїх стремліпь піяністка 
широко розповіла про спо-
сіб, як дійшло до її вибору в 
повіті Юніон та про свої 
пляни на майбутнє. Кожний 
з таких конкурсів вимагає 
від кандидаток не лише кра-
си та доброї зовнішньої 
постави, але також доказів 
мистецького талану та ба-
гато зусилля. Із 42 молодих 
кандидаток на Міс Юніон 
Кавнті" жюрі вибрало лише 
ІЗ до остаточної оцінки. Всі 
ІЗ мусіли, крім зовнішньої 
їх оцінки в купслевому КОС-
тюмі та вечірній сукні, дати 
доказ свого мистецького 
таланту. У. Пінковська, яка 
здобула вже неодну наго-
роду і вирізнена засвою гру 
на фортепіяні та б р а л а 
участь у 20 концертах. ви-
конала фантазію Шопена з 
великим успіхом. 

Здобуваючи титул „Міс 
Юніон Кавнті". У." Пінков-
ська отримала різні наго-
роди, а також стипендію в 
сумі 1,000 долярів на му-
зичні студії, які вона бажає 
закінчити ступенем бака-

,лавра та посвятитися му-
зичній кар'єрі. 

Вона почала науку гри на 
фортепіяні маючи 6 років, в 

Дюарте домагається більшої 
допомоги для Ель Сальвадору 

Українському Музичному 
Інституті, як учениця проф. 
Галі Клим і, маючи вже 
багато успіхів надому полі, 
поставила собі як життьову 
ціль здобути славу піяніст-
ки. „Я ніколи не принимаю 
відповіді ні в житті', — зая-
вила з певністю себе моло-
да красуня, а маючи таку 
життьову філософію, вона 
може справді іти далі по 
щаблях слави, як прсдстав-
нйця мололости, краси і 
мистецтва. 

Уляна має 20 років , є 
дочкою відомого українсь-
кого громадянина Мирона 
П с к о в с ь к о г о і є, як і її 
батько, членом 234 Відділу 
У НС. 

У окремому збірнику кра 
сунь з повіту Юніон, що 
появився перед конкурсом є 
ще одна українка, а саме. 
Марія Овчарів. яка також 
кандидувала. 

Під час роздачі нагород (зліва): президент Української 
Щадниці у ФіляДельфіі Марта Шнприкевич, Стефан 
Войновський, який одержав нагороду, і посадник міста 

Вілсон Гуд. 

Філядельфія. - Тут у ВІВ-
торок. 8-го травня ц.р.. від-
булася роздача нагород з 
нагоди створення гасла для 
Комісії мейора в справах 
письменности. 

Вступне слово мав посад-
ник міста Вілсон Груд, а 
представлення та роздачу 
нагород виконала прези-
дент Української Щадниці 
Марта Шнприкевич. 

В цьому конкурсі брало 
участь понад 70 членів -

представників різних мис-
тецьких шкіл з міста та 
околиці. Першу нагороду 
вручено Стсфанові Война-
ровському. який є учнем 
ГасІєн школи мистецтва. 

Українська Щалшшя віді-
грала важливу ролю спон-
зора цього конкурсу та уфу-
ндувала грошові нагороди з 
метою поліпшити та поши-
ритн освіту на вищому рівні 
у МІСТІ. 

Советська газета пише про 
„палення книг" в ЗСА 

. 9 
Київ. Київська газета 

„Молодь України" поміс-
тнла у числі з 28-го квітня 
п.р. коротеньку інформа-
цпо про палення книжок на 
публічних вогнищах в З'сд-
ианих Стейтах Америки. 

Для цієї інформації, яку 
совєтські автори написали 
під заголовком „Пересліду-
ється...книга", газета підіб-
рала- навіть драматичний 
вступ, який починається ось 
як: „Головною зброєю інк-
візнторів завжди був во-
гонь. У середні віки в нього 
КН.іа.ІН КНИГИ, ТВОрИ МИСТЄ-
цтва і людей, які їхстворюва 
ли. Цією зброєю користува-
лися гітлерівці. В 1933 році 
по всій Німеччині палали 
вогнища з книг прогресив-
ннх письменників. Здавало-
ся ті часи МИНУЛИ назавжди. 

Всі дороги ведуть на Український Фестиваль . 
у Ню Джерзі 

Джерзі Ситі. Н. Дж.. 
(Т. Карадашннець). Дс-
када відданої наполегливої 
праці організаторів україн-
ськнх фестивалів в етейтї 
Ню Джерзі - цс неабиякий 
відтинок часу. Ця діяль-
ність невтомного гурту 
л ю д е й , ч а с т и н а яких 
народилися далеко від 
України, на поселеннях, 
у в і н ча ла с я ч и м а л и м 
успіхом, бо вони у свою 
працю для ширення відо-
мостей і доброго ім'я про 
культурно-мистецькі над-
бання українців вклали не 
тільки безконечні години 
праці, а й багато любови до 
культурної спадщини свого 
народу. 

Закінчуючи прнготуван-
ня ДО чергового 10-го 
щорічного Українського 
Фестивалю,"що відбудеться 
у суботу. 16-го червня ц.р., у 
прегарній околиці , де 
р о з т а ш о в а н и й Г а р д е н 
Стейт Артс Сснтср, в 
Голмде”лі. Н. Дж., прийшли 
до редакції , .Свобода" 
г о л о в а Ф е с т и в а л ь н о г о 
комітету і відповідальна за 
програму Квітка Семани-
шин та завідуюча ділянкою 
н а р о д н о г о м и с т е ц т в а 
Євгенія Харченко. 

Квітка Семанишин (зліва) і Свгенія Харченко в редакції 
„Свободи". 

„Втримати на протязі 10-
ти років щорічний Укра-
їнський Фестиваль, ми вва-
жасмо велимім досягнсн-
н я м " , - с к а з а л а К. 
С е м а н и ш и н . Р о з п о в і л а 
нона про тс. як багато часом 
нсочікуваних труднощів, 
непередбачених перепон, 
скільки , ,позакулісових" 
справ доводиться залаю? 

лжуватн. Цс вимагає багато 
доброї волі, і дипломатії, і 
використання особистих 
зв'язків, які за ці роки нав'я-
зали організатори, вироби-
вшн як у дирекції Артс Цен-
труч так і взагалі в стейті 
Добру і тривку репутацію 
про українців. 

(Закінгєння на trop. k') 

Та ні, у ЗСА зараз знову 
переслідують книги. Зви-
чайио не ті, шо проиовіду-
ють расизм, люлоненавис-
ництво, мілітаризм, секс, 
жахливі вбивства. Із шкіл 
та публічних бібліотек вик-
лючають твори класиків 
світової й американської 
літератури". 

Як звичайно це буває у 
совєтські пропаганді. тамо-
шні писаки все покликають-
ся на чуже джерело, бо цс 
вигідніше і така інформа-
цтя викликає більше довір'я 
у читача ло написаного ма-
теріялу. В цьому випадку 
„Молодь України" покли-
кала собі на допомогу про-
фесора університету Індія-
ни Е. Джснкінсона, який, 
мовляв, „нарахував сотні 
випадків глумління з друко-
ваного слова у ЗСА". У 
Каліфорнії, пише далі 
совєтська газета. в нсмй-
лість попав „Чорний ХЛОП-
чик" Ричарда Райта. УТек-
сасі словник англійської 
мови „Американська сиад-
щина". Властям і цензорам 
Фльориди чимось не СПОДО-
бались твори відомих кля-
сиків В. Вітмена. Г. Вілліям 
са. В. Вулфа, Е. Дікінсона. 
Д. Мілтона. „Дивує. пи-
ше газета. що в ЗСА поза 
законом оголошуються тво 
рн. які читає ввесь світ. Цс 
— „Над прірвою у житі" 
Ссллінджсра, „Вбити иерес 
мішника" Гарпсра Лі і на-
віть „Гаклберрі Фіни" Map– 
ка Твейна та „Венспіянсь-
кин купець" Шсксиіра. Кон-
ституція не забороняє це. А 
якби вона стала на захист 
шедеврів світової літерату-
ри, то й її мабуть, кинули б в 
вогонь. Для варварів закон, 
не писаний..." 

Дійсно, шо для варварів 
закон не писаний у будь-
якому столітті, бо московсь 
кі імперіялісти. білі і черво-
ні. займаються паленням 
книг, зокрема у поиеволе-
них країнах, на протязі сто-
літь. щоб таким чином за-
тирати сліди окремішностн 
і культури.захоплених ними 
народів. З найновіших, дій-
сно інквізиторських вогншп 

(Закінгєння на crop, k) 

Ваигіні іон. Новообра-
ний ішезидені Ель Сальва-
дору Хозе Наполеон Дюар-
тс. поміркований демократ, 
якого під час виборів мо-
ра:іьно підтримував ирезн-
лент Рональд Ретен і амсрн-
канські офіційні чинники 
взагалі, прибув до цієї краї-
ни ;гля зустрічі з нрезилсн-
гом Р. Регеном й іншими 
^ВДОВИМИ речниками. 

У драматичному звсрнен-
ні до Уряду. Конгресу й амс-
риканського народу ирсзи-
дент X. Дюарте просив і до-
магався від З'єднаних Стсй-
тів Америки збільшеної вій-
ськової і економічної ДОПО-
моги. потрібної для Пороть-
бн з марксистськими парти-
занач'.н.-,хія яких зброю і 
всякий військовий внря.т 
постачають Совгтський Со-
юз. Куба. Нікарагуа й інші 
комуністичні держави Схід-
ньоі Ги рипи. Дюарте-ду-
має. чю тим разом сальва-
дорська армія дасть йому, 
тобто новосформованому 
урядові, всяку можливу ІІІЛ-
трн.мку, щоб із допомогою 
ЗСА й інших заприязнених 
держав раз назавжди покін-
читн з підривною ліяль-
нісгю марксистів. Але од-
ночасно Дюарте заявив, що 
він знову найменує на ста-
новищс міністра оборони 
ген. Евісніо Відссл Каза-
ноа. якому раніше закнду-
ва.іи. що він пов'язаний з 
групою правих і її „коман-
до смертн", яке на протязі 
років тероризує цю малень-
ку і їси і ра. іьноамериканську 
державу, яка начисляє за-
лелвс 4.7 мільйона насслен-
ня. 

Президент Дюарте ncpe– 
конував амеракпських полі-
тичних і військових діячів, 
що атмосфера в армії змі-

нилася в користь демокра-
тії. доказом чого,..мовляв, є 
вибір його на президента у 
перших демократичних вн-
борах на протязі 50 років. 
Політичні спостерігачі й 
аналітики погоджуються в 
цьому відношенні з apry– 
ментами Дюарте. бо саль-
вадорська армія не має ін-
шого виходу. Без амсрнкан-
ської військової допомоги 
вона ледве чи зможе встоя-
ти проти зростаючих сил 
марксистів і їхніх сильних 
протекторів. 

Очевидно, в амсрикан-
ському Конгресі, зокрема в 
Палаті Репрезентантів. іс-
нує скептицизм щодо ЗДІ6-
ностн Дюарте закінчити 
громадянську війну в Ель 
Сальвадорі з двох причин: у 
першу чергу, він обраний на 
президента тільки невели-
кою більшістю голосів (54 
відсотки) і тому матиме 
труднощі у власному табо-
рі. та хто знає, чи не буде 
змушений вести боротьбу із 
СВОЇМ ПОЛІТИЧНИМ llpOTHB– 
ником. також претедентом 
на президентське крісло, 
правим політиком Робер-
том л'Буїссоном. СИЛИ ЯКО-
го ніяк не можна легкова-
жити. 

Уряд ЗСА і сам презн-
дент Р. Рег'ен вважають, 
однак, що Ель Сальвадоро-
ві потрібна негайна військо-
ва і господарська допомога, 
якщо ЗСА не бажають шс 
одної перемога комуністів в 
Центральній Америці. По-
кищо Уряд має до розпоря-
джения понад 62 мільйони 
ухваленої допомоги, а по-
тім. - кажуть політичні 
спостерігачі. залежатиме 
все віл президентських вн-
борів і їхнього висліду. 

В АМЕРИЦІ 
КОЛИШНІЙ АМБАСАДОР З'єднаних Стейтів Америки 
до Об'єднаних Націй, а тепер посадник Атланти Ендру 
Янг. виступаючи минулого тижня в Ню Йорку, закликав 
обидві великі групи - негрнтян і жидів шукати шляхів 
замирення і не поглиблювати антагонізму, який дуже 
легко може стати причиною справжньої нікому не 
потрібної конфронтації. Яш заявив, що він простягає 
„галузку миру" для посадника Ню Йорку Едварда Кача і 
закликає його, щоб він впливав на жидівську групу в 
позитивному сенсі, кажучи, що иегритянн і жиди повинні 
співпрацювати між собою і передвиборча рсторнка не 
повинна стати причиною ворожнечі поміж ними. Довілав-
шись про виступ Яша. посадник Е. Кач заявив, що він 
приймає „галузку миру" і повністю погоджується з apry– 
ме.нтацією А. Янга. 

СЕКРЕТАНА СЛУЖБА ЗСА, завданням икої є також 
охороняти Президента й інших урядових осіб, побоюється 
не так за життя президента Роналда Рсгсна. як за інших 
високих осіб з його оточення під час поїздки Президента на 
економічну конференцію до Лондону в червні п р. Лондон 
на думку епспіялістів з американської Цен і пальної Розвід-
чої Агенції (Сі-Ай-Ей). став тепер притягаючим містом 
для різного роду терористів, зокрема терористів з 
Близького Сходу, так. що вони готові робити заколоти під 
час конференції, хоч. як запевняють британські чинники 
їхня діяльність буде обмежена до мінімуму 

ПРЕЗИДЕНТ Р. РЕГЕН і взагалі Д ержавний "іепартамент 
дуже стурбовані розвитком подій на Близькому Сході, 
війною між Іраком і Іраном, а головно атакою на оливні 
танкери, побоюючись, що такі провокативні акти можуть 
дуже легко'причинитись до поширення війни в цьому 
районі світу і спараліжуватн доставу нафгн ло багатьох 
кррїн. Деякі країни, зокрема Японія і Европа залежні від 
достави нафти з країн Близького Сходу на 60 відсотків. 
Уряд ЗСА. враховуючи грізну ситуацію, яка витворилась в 
Перській затоці, готовий дати охорону для нафтових 
танкерів, але жадна з держав покищо не попросила про 
таку охорону. Речники Адміністрації у Вашінгтоні підтве-
рдили готовість Америки зробити все можливе, щоб 
забезпечити спокій у Перській затоні і уможливити усім 
країнам користуватися безпечними переїздами нафтових 
танкерів. Справу конфлікту в Перській затоці розглядати-
ме Рада Безпеки і Арабська ліга. 

m 

ПРОВІДНИХ ДЕМОКРАТІВ турбує думка, що їхнього 
улюбленого кандидата Волтера Мондейлгкне підтрнму-
ють незалежні делегати майже в жадномучетейті. Це 
вказувало б, що вони луже легко можуть перейти в табір 
сен. Гарі Гарта і тим самим перерішитн справу номінації 
кандидата на президента проти волі і бажання Крайового 
комітету Демократичної партії і деякої ..великої" преси. 

ДЖЕССІ ДЖЕКСОН, негритянський провідник і канди-
дат на президента від Демократичної партії. Намагався 
схилити президента Роналда Регена. щоб він вийшов з 
якоюсь ініціятивою у справі совітської відмови брати 
участь в цьогорічних літніх Олімпійських Ігрищах. Місія 
Джексона. була невдачною. але речники Адміністрації 
познайомили його з усіми справами пов'язаними з тією 
проблемою і погодились, щоб Джексон говорив з прсд-
ставниками СССР про цю справу. 

ЧИ ВИСТУПЛЯТЬ СПІЛЬНО Гері Гартт Джессі Джск-
сен проти Мондсйла на Конвенції? Це питання турбує 
багатьох провідних демократів. Існує, очевидно, така 
можливість і тому близькі співробітники кОльорадського 
сенатора цікавляться цією справою і пробують натякати на 
сформованій коаліції. Політичні спостерігачі і аналітики 
кажуть, що Дж. Джексон і біля 500 невтральннх делегатів 
могли б перерішитн справу в користь Г. Гарта. 

МОСКВА ПОГРОЖУЄ АМЕРИЦІ 
ВІДПЛАТНИМИ ДІЯМИ 

Москва. С J C P . - Мініс-
тер оборони СССР і мар-
шал Дімітрій УстІнов запо-
вів у неділю. 20-го травня. 
що Совгтський Союз збі.іь-
ІПІЖ число атомовнх під-
водних човнів у волах нав-
коло території З'єднаних^ 
Скит ів Америки і що ці 
підводні човни озброєні 
атомовнми ракетами, які 
досягнуть І знищать будь-
яку мішень у ЗСА на протя-
зіЛО хвилин. Маршал Усгі-
нов також сказав, цю кідь-
кісгь совєтськнх ракет се-
реднього засягу СС-20. які 
вегановлені в Совгтському 
Союзі, в Східній Німеччині 
й Чехо-Словаччині. буде 
також збільшена nponop– 
иійно ло планів ЗСА збі.іь-
іиуиаіи кількість ракет Пср-
шіні-2 і кружляючих ракет 
у Західній Европі (Англія. 
Західня Німеччина й lra– 
лія). 

Ці повідомлення Д. Усті-
нова передало офіційне пре-
совс агентство Тасс якраз у 
час. коли до Москви приї-

хав мінісгер закордонних 
справ Захілньоі Німеччини 
Ганс-Дітріх Геншер із cne– 
нія.іьною метою переко-
купати совєтськнх лідерів 
поверну іися до перерваних 
у Женеві рік і ому розмов 
про обмеження гброєнь у 
світі. Немов у відновіть на 
пі заохочування Г.-Д. Ген-
шера. Д. Устінов найбільш 
гострими слонами, які туї 
вже давно не лунали. екеро-
ваними проти ..аірссіГ Аме-
рикн. сказав, шо про IIOBO– 
рот до Женевських розмов 
не може бути мови. ПОКИ 
ЗСА не заберуть „нерешко-
ду" для цього, ракет Пер-
ийнг,, з тих трьох европсй-
с,.ких країн, де вони вже 
встановлені. 

Все це. кажу іьana.iirti– 
ки зовнішніх справ. вка-
зує на те. що СОВІ ні хочу ІГ. 
вплинути на ниє.lit upelii– 
лентських виборів у ЗСА. а 
гакож лати новий apiy– 
мент для різних і рун у За-
хідній Европі у їх про і и-
нуклеарних про і намери-
канських icvtoHct раніях 

„Правда" критикує політику 
ЗСА у відношенні до Афганістану 

Газета „Правда", орган 
Центрального Комітету 
КПСС. помітила у числі 
з 15-го травня ц.р.. коротку 
замітку свого пресового 
агентства ТАСС з Індії про 
відвідини Півдснно-Захід-
ньої Азії віцепрезидентом 
Джорджом Бушом. а го-
ловно його зустрічі З ПЗКІС-
таиськими державними чн-
нниками. „Правда" пише, 
що головною ціллю Дж. 
Буша в Іслямбалі було до-
говоритися з тамошнім уря-
дом про збільшення ДОС-
тави зброї і військового 
матеріялу призначеного 
для „афганських контрре-
волюціонерів і партизансь-
ких бацд на афганській те-
рнторіГ. 

„Роздмухуючи антиаф-
ганську кампанію. З'єднані 

' Стсйтн Америки, як відомо, 
підтнмуют ь 4хонтрреволю-
ційні банди в Пакістані. які 
ведуть війну з легальним 
урядом в Афганістані. Під 
теперішню нору. пише 
далі ..Правда". У:іяд 
ЗСА намагається створити 
"за кордоном так званий 
афганський екзнльннй уряд, 
складений з представників 
різних афганських банд, 
головним осідком яких є 
місто Пашавар в Пакістані". 

Взагалі в останньому часі 
совє гські газети й інші засо-

би масової інформації. по-
ніирюють в і с т к и , що 
поїздки до Південно-захіЛ-
ньої Азії секретаря Дспар-
таменту оборони ЗСА Kac– 
пара, Вайнбергера і віцепре-
зндента Дж. Буша здійсню-
ються з метою створення 
там „агресивного, бльоку 
держдв - - Ваиіінгтон -
Токіо; - Сеуль, поширення 
впливів ЗСА в ньому районі 
світу і побудови летунської 
бази в Белюджістані. яку 
ЗСА використовуватимуть 
для агресивних цілей". 

У цьому числі „Правди" 
пишеться також про загос-
рення відносин і прикорлон-
ні сутички між арміями Ки-
тайської Народної Ресиуб-
ліки і В'єтнамом, Лаосом і 
Камбоджею. Причиною 
нього напруження і зударів. 
каже совєтська газета, є змі-
нена політика Пекіну, наці-
лена на скріплення змови з 
Вашінгтоном і посилення 
конфронтації між країнами 
Індокитаю і прозахіднього 
бльоку держав на чолі із 
ЗСА. Треба с к а з а т и , що 
обидва американські реч-
ники - К Вайнбергер і ві-
цепрезидент Дж. Буш від-
давна знаходяться під об-
стрілом совєтської npona– 
ганди у пов'язаній з їхніми 
поїздками до країн Азії. 

У СВІТІ 
ПОЛЬСЬКІ ВЕТЕРАНИ Другої світової війни, що боро-
лися в рядах аліянтських військ в армії Андерса. зТхалися 
численно до Італії, щоб там відзначити 40 -річя славної 
битви під Монте Касіно. в якій армія Андерса перемогла 
німців. При нагоді тих святкувань ветерани, в більшості 
мешканці ЗСА і Західньої Е в ропи, відвідали Папу Івана 
Павла П, а кардинал Юзеф Ґлемп, який приїхав на ці 
святкування, відправив Службу Божу. 

СЕКРЕТАР ДЕПАРТАМЕНТУ СКАРБУ Доиалл Т. 
Ріген. що перебуває на нарадах у Парижі, відкинув npono– 
зицїю західньо-европейськнх держав, що є занепокоєні 
сильно теперішньою відсотковою стопою в ЗСА. 

В'ЄТНАМСЬКА ПОЛІЦІЯ ЗВІЛЬНИЛА зв'язшші моло-
дого американця після того, як його родина заплатила за 
нього кару 10.000 долярів. Фредерік Грегем з Каліфорнії 
разом із товаришем Ричардом Найтом з Великої Британії 
перебували на одному з островів біля В'єтнаму,шукаючи 
там за скарбами, які буцімто заховані там ще з ХУП 
сторіччя легендарним піратом капітаном Кіддом. Там 
захопили їх в'єтнамські війська у червні минулого року. 
Товариш Г'рсгема залишився ув'язнений тому, що не міг 
зібрати такої суми грошей, яку треба заплатити як окуті. 

ПРОВІДНИК ОПОЗИЦІЇ дсГ президента Фердінанда Е. 
Маркоса на Філіцінах закидає йому фальшування голосів 
в недавніх виборах. Повний вислід голосування все ще неє 
поданий до загального відома, але опозиція уважає, що 
їхні кандидати одержали більше голосів як прихильники 
президента Маркоса. 

В Щ Е П Р Е З И Д Е Н Т Д Ж О Р Д Ж БУШ, перебуваючи у 
Пакістані, відвідав граничні пости в годину після того, як 
на другій стороні границі в Афганістані, на віддалі семи 
миль совєтські літаки зрівняли зі землею одно село. 

АМЕРИКАНСЬКА МЕДИЧНА ШКОЛА св.Юрія, що 
мала свій осідок на Гренаді і яку евакували частинно після 
подій в жовтні минулого року, мас частину своїх студентів 
на острові Барбадос, що викликало сильний спротив 
місцевих медичних кіл. Школі закидають низький рівень 
навчання, який пошкодить репутації медичної професії на 
Караібськнх островах та може погіршити здоровиш! стан 
мешканців. Адміністратор школи д-р Дейвид Леннон 
борониться тим, що все це закиди неправдиві, а рівень 
студій в школі рівний тому, що в ЗСА. 

www.svoboda-news.com

http://www.svoboda-news.com


СВОБОДА, ВІВТОРОК, 22-го ТРАВНЯ 1984 Ч. 96 

CBOEOAAjfeSvOBODA 
ММІМСМГМЙ ІЧОДІНННЙ ^ И Р ' U U t i ' D ' H 4 1 

FOUN0ED 1893 . ' 
Svoboda USPS (30-4201SSN 0274-6964) is published daily except Sun-
days. Mondays, and holidays by the Ukrainian National Association. 

-̂  inc. at 30 Montgomery Street Jersey City. N J 07302 ^ ^ ' ^ 
Subscription 1 year - S40 00, 6 months -– S22 00. 3 months - S12 00 
UNA members S7 50 - 6 months. S15 00 - і year.,Change of address 

- S1 00. Make check or money order payable to "Svoboda". 
Postmaster Send address changes to 

"Svoboda" " PO Box 346 " Jersey City. NJ 07303 

Second Class Postage paid at Jersey City, N.J 

Статті і дописи підписані авторами, не мусять відповідатіГ погпя-
дам Редакції. Редакція застерігає собі право а потребі виправпяти 
І скорочувати надіслані матеріали Незамовпені матеріяпи noeep– 
тається тільки тоді, копи автор собі ие виразно застеріг. долучив-
ши заадресовану ковер.ту з відповідною поштовою оплатою -

За зміст оголошень Редакція не відповідає 

Передппата на рік 54000. ма півроку - 52200. на3місяці - S12 00 
Для членів УНСоюзу S7.50 на 6-місяців. S15 00 - на рік За кожну 

зміну адреси - 51 00 
Чеки і "money orders" виставляти на "Svoboda". 

Р О Box 346 Jersey City, NJ 07303 

Як не хочуть, то й не треба 

Як цього можна було сподіватися, Совєт-
ський Союз відмовився від участи у ХХІІІ літніх 
Олімпійських Ігрищах, потягаючи за собою 
ланцюг щораз то зростаючого числа країн, які є 
під контролею Москви і мусять виконувати, її 
Волю. 

З одного боку - це кривдяче для спортовців 
рішення, хоча б тому, що вони не мають нічого до 
сказання, а мусять підкоритися політичним 
директивам центрального уряду в Москві. Але й 
серед тих спортовців є напевно такі, що нерадо 
змагаються в сорочинках з червоною зіркою на 
грудях чи імперськими літерами ,,СССР", не 
маючи змоги репрезентувати свої власні країни 

І— Україну, Грузію, Білорусь чи Естонію. 

Немає сумніву, що Москва давно рішила не 
брати участи в Олімпіяді в Лос Анджелесі і тим 
самим відплатитися ЗСА за бойкот Олімпіяди в 
Москві чотири роки тому, хоч обставини тоді 
(нескрита інвазія Афганістану совєтськими 

;військами) поставили своєрідний моральний 
імператив перед ЗСА і Заходом взагалі не брати 
участи в ігрищах, коли країна-господар повела 
відкриту агресію проти свого сусіда. Передвіс-
ником плянової відмови Москви і її „союзників" 
була відносно мала участь змагунів східнього 
бльоку у різних міжнародних змаганнях. Тож 
мова тепер про побоювання про безпеку змагу-

:нів в Лос Анджелесі - це звичайний викрут, а 
-вже на межі безличности була вимога Москви, 
щоб Уряд ЗСА відмовив права азилю потен-
ціяльним залишенцям. А таких напевно було б 
багато і то не тільки з „країни рад". 

Не менш важливим моментом в цій суматосі 
є постійне намагання Кремлю ,,підкосити ноги" 

j президентові Реґенові у цьому виборчому році, 
-хоча ЙЙВ-цьому випадку—ця спроба може стати 
своєрідним бумерангом для Москви. 

Але є й інші причини цієї відмови, про які 
американська преса, зокрема ліберальна, нічого 
не пише. Фактом є, що змагуни СССР за два 
останні роки не позначились індивідуально і 
колективно ніякими успіхами на міжнародній 
арені. Москва; не зважаючи на „большую тре-
ніровку" своїх професійно школених атлетів, -
що їх, до речі, вже давно не повинен Міжнарод-
ний Олімпійський Комітет допустити до І грищ-
не має під цю пору ні однієї змагунки чи змагуна 
справді світового калібру. Отже в Лос Андже-
лесі прийшлося б пасти задніх за американцями 
чи східніми німцями, тому найкраще не їхати, а 
ще й до того позбавити східньонімецьких змагу-
нів можливости"добитися медаль. 

І ще одна причина спортового характеру. 
Відомо, що від кількох років совєтських змагунів 
годують стероїдами і іншими середниками, що є 
на листі заборонених стимулянтів. Коли взяти до 
уваги строгість перевірок на минулорічних Пан-
Американських Ігрищах і таке ж послідовне 
примінення на цьогорічній літній'Олімпіяді, той 
не диво, що Москва побоялась дискваліфікацій 
неслави і скандалів. 

Тут і там можна почути голоси членів МОК-у 
чи спортових коментаторів, що відсутність 
„росіян" і змагунів із Східньої Европи матиме 
негативний вплив на завзятість змагу в пооди-
ноких видах спорту. Це може відноситися тільки 
до дружинових змагань, в яких СССР і так не має 
нічого до сказання, бо в більшості популярних 
видів спорту змагуни змагаються проти віддалі, 
проти часу і за оцінку суддів. Це підтвердив 
американський кандидат на чотири золоті 
медалі Карп Луїс, який сказав: „Я не дбаю чи зі 
мною бігтиме совєтський змагун, чи баран, моя 
мета - пробігти 100 і 200 метрів в найкоротшому 
часі і скочити якнайдалі". 

Отже нема чого панам з МОК-у викручува-
тися і вгинатися перед червоними вельможа-
ми - не хочуть приїхати, то й не треба. 

АЛЬМАНАХ УНС НА 1985 РІК 

' Редакція ..і ішошкі" вже почала підготову uamc– 
ріялів і)о Альманахи УНСонну на 1985рік. Частин-
но він буде присвячений подіям після закінчення 
Длуугої світової війни, тобто перебування україпнів-
втікачів в таборах ДІ-ПІ. а відтак великого ісходу 
до країн нового поселення. Матерія,ш про ці та інші 
події українською і анг.ііііськоні мовами проситься 
авторів надсилати до 20-гб червня ц.р. fed. 

Цього року приходить 
нам на думку подія всеукра-
їнського значення - 70-
річчя збройного виступу 
Українських Січових Стріль-
ців на боротьбу проти віко-
вічного ворога — Москви. 
Толойною історичною зас-
лугою Легіону УСС було 
задокументування, що ук-
раїнське громадянство пор-
вало з дотогочасним лег-
коваженням, а то й зневаж-
ливим підходом до війська, 
як окремого суспільного 
стану, і як до збройної сили, 
без якої не можна здобути 
власної держави. Був це час, 
коли психіка нашого наро-
ду змірилась. Летарг війсь-
кової пасивности перервали 
вже на кілька років перед 
вибухом 1-ої світової війни 
творці стрілецької ІДЄОЛО-
гії, у висліді-чого наші Усу-
суси взяли участь у війні. 

Завершенням Шевченко-
вого ювілею в 1914 році 
були військові вправи УСС 
на здвигоВій площі. Під 
проводом сотника К. Ґут-
ковського окремі стрілецькі 
відділи зі Львова, Борнс-
лава і Яворова виконали 
військові бойові вправи й 
таким чином УСС склали 
успішно іспит із своєї напо-
легливої праці. На здвизі у 
Львові 1914 року відбувся 
перший публічний виступ 
Українських Січових Стріль' 
ців в одностроях і з крісами 
в руках. Поява їх на площі 
„Сокола Батька" викликала 
серед стотисячної публіки 
небувалий досі ентузіязм 
радостн. Це було саме 28-
го червня 1914 року, коли в 
Сараєві вбито австрійсько-
го престолонаслідника й це 
спричинило вибух війни. Ці 

Іван Боднарук 

У 70-ЛІТТЯ 
ЗБРОЙНОГО ВИСТУПУ УСС 

настрої описано гарно виз-
начним поетом УСС Рома-
ном Купчинським: 

Нібисниться: заквітчана 
площа. 

Ріки прапорів, море голов, 
-А та пісня — з усіх 

найдорожча. 
І те серце, роздвоєне 

знов. 
1 нараз все затихло, 

як камінь, 
Тільки сонце на кожнім 

.ШЦІ." 
Перед ними не вправи 

вінками, , 
Але кріси. багнетц, 

стрільці!.. 

Австрійська військова ко-
манда видала УСС-ам із 
своїх магазинів тяжкі ста-
рої системи кріси Верндля 
на один стріл і то в невис-
тачальній кількості. Для 
багатьох добровольців заб-
ракло одягу' і взуттям вихо-
дили на вправи в подертих 
черевиках. Над Усусусами 
вже з самого початку завис-
ла поважна небезпека змсн-
шення їхньої сили до нез-
начної кільйости. З кінцем 
серпня підійшли москалі 
під Львів, тому 30-го серпня 
1914 року Стрільці, зібрані 
у Львові, переїхали на но-
вий постій до Стрия. Зіб-
ралося їх там до 10 тисяч (а 
всіх згблосилося понад 25 
тисяч), одначе австрійська 
влада за польськими під-
шептами та інтригами доз-

волила тільки на дві й пін. 
тисячі. Дня 3 вересня із 
Стрия переїхали стрільці на 
Закарпаття до сіл Стребичів 
й Ґоронда під Мукачсвом 
на перевишкіл. 

Свідомі великих подій 
українські політичні партії 
об'єдналися 2-го серпня 19 
14 року і створили Го-
ловну Українську Раду під 
проводом д-ра К. Левиць-
кого для ведення на час 
війни однозг ідної політики; 
покликано окрему БОЙОВУ 
Управу УСС у складі: К. 
Трильовський. В. Crapo– 
сольський, С. Томашівсь-
.кий, Т. Кормош, Л. Цегель-
ський, В. Темнинький і Д. 
Катамай, що мала займа-
тися організацією українсь-
кого війська. Дня 10-го ве-
ресня 1914 року вийшла з 
Коша на фронт перша Сот-
ня УСС (Дідушка)а 17-го 
вересня друга сотня під ко-
мандою О. Семенюка - під 
Верецьке Нижнє в Kapna– 
тах, і там 27-28 вересня 
відбувся перший бій. 

Найбільше вславилися 
наші Усусуси в боях за гору 
Маківку. Вночі з 28.на 29 
квітня 1915 року несподіва-
но розпочався на Маківці 
важкий бій москалів з авет-
рійцями. Москалі не жалу-
вали людей ні технічного 
матеріялу. щоб здійснити 
свій намічений плян. Ко-
манда ХХУ корпусу кинула 
до оборони Маківки, крім 
невеличкої 'Частини 35-го 

полку красвої оборони, два 
й ні в куреня Усусусів. Уп-
родовж 4-денного бою з 
переважаючими московсь-
кимн силами наші стрільці 
виявили пвдивугідну вит-
ривалість і вийшли nepe– 
МОЖЦЯМИ НЄ ЛИШе у ВІДНО-
u ієн ні до москалів, але ще 
більше у відношенні до за-
маскованих ворогів серед 
австрійців і поляків. ABCT– 
рійськнй комендант 55-ої 
дивізії, в склад якої входили 
наиіі Усусуси, видав наказ, 
в якому сказав: „З великою 
гордістю можете глядіти на 
ваш найновіший геройсь-
кий подвиг". 

В кривавих боях від 28 
квітня до 2-го травня УСС-
и втратили 42 забитими, 76 
ранених і 35 полонених. 
Імена иоляглих героїв уві-
ковічнив артнет-різьбар 
Литвиненко на таблиці, яку 
вмуровано в церкві в Тухлі. 
З того часу Маківка стала 
святошами народу. 1 хоч 
большевики зарівнюють 
стрілецькі могили на Ма-
ківіїі, імена поляглих жн-
тимуть у серцях народу. В 
битві на Маківці, а пізніше 
на Лисоні та в інших місцях 
Січове Стрілецтво здобуло 
собі безсмертну славу. 

Після битв під Болехо-
вом, в Лисовичах. Галичі й 
Завадові Усусуси зупинили-
ся майже на один рік над 
Стрипою. В Пресовій Ква-
тирі УСС зосередилося тут 
духове, культурне життя 
Стрілецтва - література, 
малярство й музика. Одним 
із діяльних організаторів 
Пресової Кватири був мис-
тець Юліян Буцманюк. Виз-

Закінченнянаст. 4. 

ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я 
Л-р Ростислав Сочинський 

Чи старість дійсно не радість? 

У 1983 році відійшло від 
нас у вічність декілька визт 
начних канадців українсь-
кого походження, які своєю 
працею вклали свій внесок у 
розвиток історії українців 
Канади. Надходить рік 19 
91, в якому припадає від-
значення століття першої 
іміграційної хвилі україн-
ських поселенців до- Кана-
ди. Цей ювілей спричинить 
появу великої КІЛЬКОСТИ ВИ-
дань на тему українського 
життя в Канаді. Ці події 
минулого і майбутнього, 
прискорюють невідкладне 
завдання'- зберігати і за-
хищати .'архівні записи на-
ших громадських діячів, як 
і взагалі всіх українців Ка-
нади.4 

Ми стоїмо на порозі від-
значення сторічної історії 
українців у Канаді. Це при-
вело багато українців у Ка-
наді до усвідомлення важ-
ливости їхніх архівних за-
писів, які, мабуть, є найваж-
ливішою частиною їхньої 
культурної спадщини. 

Що означає українська 
архівна спадщина? В біль-
шості кожна людина за все 
своє життя нагромаджує 
свій власний архів приват-
ної кореспонденції, офіцій-
них документів, денників, 
листів, фотографій, і вся-
кого роду записного мате-
ріялу в якому заховуєть-
ся вартісна інформація про 
їхнє минуле життя. Різні 
організації і товариства та-
кож зберігають записки евсь 
їх сходин та діяльности, 
зберігають різну кореспон-
денцію, звіти тощо, для 
майбутньої потреби. Збе-

Мирон Момрик 

УКРАЇНСЬКІ АРХІВИ В КАНАДІ 

і. 

рігання таких записів є нор-
мальним явищем кожного 
людського чи громадсько-
го життя. Наші українські 
поселенці, приїхавши до 
Канади, привезли із собою 
рідкісний архівний мате-
ріял, (як наприклад: полі-
тичні памфлети, газети, фо-
тографії) який сьогодні ста-
иовить поважну частину 
української архівної спад-
щини в Канаді. Всякий цін-
ний матеріял, який допов-
нює наше знання українсь-
кої чи українсько-канадсь-
кої історії, уважасться час-

тиною української архівної 
спадщини. В багатьох^ ви-
падках архівні записки за-
лишаються єдиним постій-
ним пам'ятником, який сні. і 
чить про досягнення І ЗДО-
бутки людини, організації 
чи громади, після того, як 
всі інші докази про їхнє 
життя з бігом часу затира-
ються. 

Чому нам потрібно збе-
рігати нашу архівну спад-
щину? Досі ціла історія Ка-
нади до великої міри ще 
недописана, тому що. ка-
надці українського поход-
ження та інші стно-куль-
турні групи не присвятили 
цій справі належної уваги. 
До теперішнього дня, всі 
написані історичні праці 
про українське життя в Ка-
наді від 1891 року, дають 

нам багато потрібного іс-
торичного матеріялу, але. 
на жаль, більшість з тих 
праць є політичного. релі-
гійного, та громадського 
характеру. Нам потрібно 
інформативної, об'єктивної 
точної історії, яка користу-
валася би сучасною, істо-
рнчною мет одологісю. Гака 
історія ще не написана, че-
рез брак історичних дже-
рсл. Збс'реження архівних 
записів українців, про їхній 
внесок у розбудову Канади 
в минулому столітті, про їх 
досягнення і жергвснність, є 
необхідним для наших май-
бутніх поколінь, щоб вони 
відчули свої здобуті права, 
як канадці. Сподіваємося, 
що вони будуть продовжу-
вати зберігати і розвивати 
українську культуру та її 
спадщину. 

Як приступати до збере-
ження української архівної 
спадщини? Перед усім. дог-
ляд над збереженням і забез 
печенням документів Є ВІД-
повідальністю тієї особи чи 
організації, яка є власником 
його. В теперішньому часі, 
багато людей та організа-
цій. заклопотані щоденни-
мн проблемами, часто, не 
звертають належної уварі 
на свої архівні записи. В 
наслідок^ цього, рідко вжи-
вані документи часто занед-
буються. про них забува-

сться і з бігом часу вони 
помалу пропадають. Сьо-
годні є випадки, де вартіс-
ний архівний матеріял за-
ховусться по коморах і під-
валах. Бувають ще інші ви-
падки, коли після смерти 
батьків, цінний архівний 
матеріял їхні діти чи внуки 
викидають, бо вони або не 
розуміли історичної вар-
тостн такого матеріялу, або 
не цікавилися „старими ре-
чами" чи українською спад-
щиною. Такий недогляд до-
водить до великої npora– 
лини в історичних записах 
всіх українців Канади. 
- До справи збереження 
українських записів можна 
приступити з двох сторін -
зі сторони короткотерміно-
вого і далекотермінового 
збереження. Якщо ГОВО-
риться про короткотермі-
нове збереження, слід дог-
лянутн, щоб весь архівний 
матеріял. документи, фо-
тографії тощо, були належ-
но упорядковані та позна-
чені. Такий матеріял повн-
нен зберігатися в паперових 
обкладинках (file folders) j 
відповідних картонках, чи 

скринях і заховуватися у 
сухому приміщенні, де не-
має ні пороху, ні великих 
змін у температурі. Доступ 
до архівних матеріялів по-
винен бути контрольова-
ннй. щоб забезпечити проти 
всяких випадків, крадежі,і 
подібного. Деякі особи та 
організації, які розуміють 
історичну вартість архівних 
записів, створили відповід-
ні списки своїх збірок. 

(Продовження буде) 

' Різні чинники, про які 
писатимемо в подробицях 
пізніше, в останніх дссятн-
літтях впливали на те. шо 
середня довжина людського 
життя сьогодні значно зрос-
ла. Через це число старших 
віком пацієнтів у майже 
кожній ділянці медицини 
зростає з року в рік. 

Медичне піклування над 
людьми похилого віку - це 
дуже пекуча суспільна й 
економічна проблема май-
же в усіх індустріальних 
країнах. -

Дуже відрадним явищем 
є факт, що українські лікарі 
не „пасуть задніх" і дбають 
про доповнення своїх знань 
у ділянках геріятрії та ге-
ронтологіг. щоб корисно 
служити своїй громаді. 

Як приклад можс.послу-
житн XX Науковий З'їзд 
Українського Лікарського 
Товариства Північної Амс-
рики, який відбувся від 30-
го вересня до 2-го жовтня 
1982 року у Сан Франсіско. 
Майже всі 20 відчитів (npor– 
раму на дуже високому иау-
ковому рівні зорганізував 
д-р Ігор Воєвідка) торкалн-
ся недуг людей старшого 
віку. 

Досить занедбана ділян-
ка в літературі та публіцис-
тиці української діяспори -
це здоровна освіта стар-
ших віком громадян. Свого 
часу деякі українські часо-
писи і журнали, а зокрема 
,,Свобода", помішували 
статті на популярно-медич-
ні теми (наприклад: короткі 
дописи автора цих рядків в 
роках 1950-65, або д-р Ми-
хайла Данилюка в роках 
1967-75). Також частиною 
зустрічей деяких українсь-
ких організацій (НТШ, УВ-
АН, „Самопоміч" тощо), 
хоч дуже рідко, були ДОПО-
віді на здоровні теми. Од-
наче вони були призначені 
для слухачів різного, але 
найменше чггаршого віку'. 
Щойно недавно, а саме під. 
час кількох минулорічних 
зустрічей українських сень-
йорів. які влаштувала Ко-
місія Суспільної Опіки Ук-
раїнського Інституту Аме-
рики, що її очолює Лідія 
Савойка, мали відчити на 
теми проблем старіння на-
ші лікарі д-р Роман Осін-
чук; д-р Климентій Poro– 
зинський . Та все це — за-
мало. Щоб виповнити цю 

прогалину, починаючи сьо-
годнішнїм числом, иоміша-
іймемо періодично короткі 
статті на здоровні геми, 
зокрема такі, які найбільше 
цікавитимуть наших гро-
мадян літньої о віку. 

Багато старших людей, 
обложених низкою преріз-
ннх недомагань і позбав-
лешіх цілесирямованосги й 
ирисмностей МОЛОДОСТІ!, 
без ВІДПОВІДНОЇ ДО їхнього 
віку пошани, вважають себе 
безкорисними нспотрібами 
і часто тратять віру в до-
цільність дальшого -життя. 

З другого боку молоді 
люди, обсервуючи незавид-
не не раз бупя старших, 
рідко коли тастановляють-
ся над тим, то й їх це саме 
чекає. Вони живуть і дня на 
день, втішаючись здо-
ров'ям та іншими принада-
ми молодости. не думаючи 
про майбутнє. Але і вони 
могли б мати змог? упрн-
емнити, „золоту ociitb"'ix– 
нього життя у пізнішому 
віцк якщо б уже тепер без 
труднощів засічку вали пев; 
ні правила й методи запо-
біжного характеру. 

У моїй понад 40-літнііі 
лікарській практиці пжре-
ма в останньому десяги-
літті мав я імоіу обсерву-
ватн панігнгів віком понад 
75 і більше років, які вгіша-
лись відносно добрим ду-
ховим і фізичним 'ЗДО-
ров'ям. Вглядаючи у їхні 
минуле, виявлялось, то но'-
ни доцільно, а іноді нідсві-
домо вже замолоду ni;n.n– 
товляли себе до за гнійної о. 
спокійного, задовільного і 
навіть продуктивного жнг-
тя у пізніших роках. 

Для тих у старшому віці, 
які вищезгаданих метод і 
правил поступування не зас 
тосовували, ще не шпізно 
направити втрачене. 

Фізіологічний процес ста-
ріння - це явише. якого не 
можна уникнути. Старшії 
вік має різні хиби та нсдо-
магання. З багатьма з них 
можна впоратись. створю-
ючи навколо себе такий 
світ, де пі вади завдають 
найменше клопоту. Цей 
світ -- цс духове й фізичне 
наставлення даної особи до 
життя. Старшої людини не 
можна відмолодити, але пі 
роки можна уприємнити, 
дотримуючись певних за-
сад, про які ми в подроби-
цях незабаром напишемо. 

Автори книжок і видавництва, які бажають, щоб про 
їхні книжкові видання були в щоденнику помішені 
бібліографічні нотатки, вістки та огляди, повинні 
присилати'разом з двома примірниками одного іко 
ру до редакції ..Свободи" тако^ адресу, тс іаку цуб-

лікаиію можна набутії, та її нінч. 

Дописи з життя громад, установ, організацій чи осіб 
мають бути не довші за три сторінки машинопису, 
писані через два інтервали і лише на одному боці лис-
тка паперу. Якщо допис писаний рукою, слід також 
дотримуватися великих відступів поміж рядками й 
писати розбірливо. Дописи слід надсилаї и до десятії" 
днів після відбуття даної події. Редакція застерігас іа 
собою право скорочувати дописи й правити мову. 
Просимо дописувачів подавати повні імена і прізви-
ша. не скорочуючії їх. У випадку англійських імен чи 

назв треба дати в дужках і їх., 

Ярослав Па дох 

СПОМИНИ ПРО 
МИКОЛУ НЕДІЛКА 

(У п'ятиріччя смерти) 

1. 

Принагідні біографи великого маляра Миколи 
Неділка відмічують чотири доби Його мистецької твор-
чости й росту: львівську, німецьку, аргентинську й 
американську. Була в нього ще й рання доба київські, але з 
неї на Заході немає ніяких картин. 

Із загальної біографії цієї доби відомо, що Микола 
Неділко народився у селі Ющенківка, на Сумщині, 
23-го листопада 1902 року в сім'ї лікаря Семена і Стефанії 
Мурашко. Всупереч бажанню батька, Микола після 
закінчення початкової й середньої шкіл не захотів 
студіювати медицини, але з 1922 роком студіював 
мистецтво в Українській Академії Мистецтв, зчасом 
переміненої на Інститут Пластичного Мистецтва, а згодом 
з 1924 р. у Художньому Інституті, який він закінчив в 1928 
році. Був учнем великих майстрів і вчителів Михайла 
Бойчука і Федора Кричевського. 

ПІеля академічних студій, оминувши переслідування 
й арешт, М. Неділко працював як декоратор у київських 
театрах музичної комедії й опери. В 1929 році там же 
одружився з артисткою Оксаною Чумак, з якою і прожив 
цілий свій вік. 

Коли совєти в 1939 році зайняли Галичину, йому 
пощастило дістати скерування до Львова, куди прибув з 
групою передових українських мистців, до якої належали 
також відомі малярі Микола Азовський, Михайло 
Дмитренко й інші. Після німецької окупації Львова в 1941 
році, заховавшись від примусової евакуації, залишився у 

ньому з названими малярями й з багатьма іншими )Львові й 
зразу став членом Спілки Прані Українських Образотвор-
чих Мистців (СПУОМ), головою якої став львов'янин 
Михайло Осінчук, а рік пізніше Іван Іванець. Спілка зразу 
взялася до організування мистецького життя й вже в 
грудні 1941 року влаштувала свою першу загальну 
виставку, після якої слідували подібні ж виставки в червні 
1942 р. і в грудні 1943 р, Крім цих загальних, в червні 
1942 року відбулася у Львові ретроспективна „виставка 
чотирьох" - І. Труша, О. Новаківського, П. Хо-
лодного-старшого і П. Ковжуна: в травні 1943 року 
Холодного-старшого і П. Ковжуна та в травні 1943 року 
також ретроспективна виставка Олени Кульчицької. На 
окрему загадку заслуговує виставка творів Труша. Львів в 
останніх десятиліттях не бачив такої повної збірки картин 
Труша, серед'яких вирізнявся великий краєвид з підписом 
мистця у польській мові „Краєвид кримський", який досі 
знаходиться у нашій домашній колекції. ^ v 

У всіх згаданих трьох загальних виставках брав 
участь Микола Неділко, здобувши відразу дуже прихильні 
оцінки виставлених творів. Згадуючи про ці виставки, 
вдумливий критик і мистець-маляр Антін Малюца, у 
„Свободі" з 22-го червня 1966 року, написав таке: „В 1941 
році, не працюючи (більше) для театрів, Неділко 
поставив собі завдання будувати картину на драматичних 
контрастах яснотемннх і рівночасно кольорових; це йому' 
блискуче вдавалося і успіх був великий. Перші його 
картини того роду мотиви із Стрийського Парку у Львові 
знаходяться у п. Падохів". 

Ці дві картини, про які згадують і які вирізнюють 
майже всі дотеперішні рецензенти Неділкових творів, як 
початок його нової доби (по київській невідомій) ми з 
дружиною набули на виставці СПУОМ, вибравши їх з-
поміж соток творів відомих майстрів, можна, сказати, 
спонтанно. Може в цьому грала ролю радість із недавньо-
го повороту з еміграції до Львова й його парків, а може 
дуже' позитивна опінія нашого стрийського приятеля 
Едварда Козака про невідомого мистця, якому він дав 
високу оцінку. Славний^сьогодні Еко брав участь у 
виставці й був одним із П організаторів. Побіч Неділка, 
критики прихильно відмітили також Його виставлені 
твори. 

Наше задоволення зі свіжого набутку започаткувало 
давне знайомство і приязнь з їхнім творцем, який зі своєї 
(сказали б психологи) доглибинноїскромности дивувався, 
що знайшлися купці на його „маловартні картини", ще й 
до того дві нараз. Він підмітив, що це є його перші образи, 
які він у своїм житті продав. Він навіть намагався обнизити 
ціну, яку настановила організаційна комісія, щоб нас не 
пограбувати... 

Микола Неділко був невисокого росту і людиною 
спокійної вдачі та надміру скромною, хоча в нього був 
непересічний тадант. Любив природу, а зокрема котів 
якоюсь первісною любов'ю, а всіх людей уважав своїми 
приятелями, яким радо віддав би не лише свій останній 
образ, але й останній кусок хліба. Перебуваючи з ним на 
воєнній скитальщині, ми мали нагоду цс перевірити в 
практиці. Не було в ньому ні крихітки не тільки зарозумі-
лости, але й самовпевнености: не був ніколи задоволений 
своїми творами. Ми були свідками, як він, малюючи цілий 
день картину над потоком коло Союзівки, раптом її 
замазав, а згодом цілком знищив. Багато його добрих 
картин не побачили світу після їх наманювання. 

Його скромність мали ми з дружиною нагоду згли-
бити до дна декілька місяців після його виставки. Ранньою 
весною зайшов він до нашого дому й з великим ваганням j 
майже дитячою несміливістю звірився зі своїх плянів. що 
перебуваючи донедавна під чужою командою, він врешті 
бажає стати вільною людиною, без нічиїх наказів,! 
віддатися тільки своєму мистецтву. Вершком його щастя 
під цю пору було б виїхати з міста на село, в природу, 
найкраще до Заліщиків, щоб над Дністром малювати! 
малювати Й малювати. „Мені не потрібно багато, -
несміливо і неначе засоромлено говорив він, - щоб лише 
мати за що купити фарби й полотно (цс був воєнний час!) 
та хліб і молоко". Здобувши потрібну, до речі,скромну 
суму з наддатком, він довго відмовлявся від неї'й 
попрощався, видима щасливий і більше заклопотаний і 
несміливий. Запевнював нас, що йому не залежить на 
образах, лише на змозі малювати,та що все, що намалює, 
належатиме нам! Це, мабуть, уперше в житті він старався 
про підмогу. Може й останньо. 

^ Продовження буде) 



4.96. СВОБОДА. ВІВТОРОК. 22-го ТРАВНЯ 1984 

Ювілейні святкування 50-ліття 
МУНО в Канаді 

Цього' року минає 50 літ і 
того часу, коли в липні 1934 
рогу в Саскатуні, Саскт. ос-
новано Федерацію Молодь 
Украінського.Національно-. 
ге Об'єднання (МУ НО). яку 
очолив тоді як її перший пре 
іиде.нт. сьогодні сенатор Па 
вло Юзик. 

На протязі цього півсто-
ліття МУНО охопила opra– 
нізаційно майже всі центри 
українського поселення в 
Каналі, закладаючи там 

свої відділи, гуртуючи в них 
тисячі української молоді 
та даючи їй національне і 
громадське виховання. Ці-
гю діяльністю МУНО носе 
редньо причинилася також 
до скріплення багатокуль-
турного суспільства Кана-
ди. 

Молодь Українського На 
ціонального Об'єднання., 
виростаючи в любови до У к 
раїни та приготовляючись 
стати послідовниками своїх 

МІСЯЦЬ ТРАВЕНЬ - МІСЯЦЬ СКВУ! 
ДЖЕРЕЛОМ ФІНАНСОВИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТИ СКВУ НА МІЖНАРОДНИХ ФО-
РУМАХ Є ВИКЛЮЧНО ЖЕРТВЕННІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА В ДІАСПОРІ. 

ПАМ'ЯТАЙМО ПРО ЦЕ ЗОКРЕМА В МІСЯЦІ ТРАВНІ - МІСЯЦІ СКВУ! 

к wuwswfi w ; i t o e л'.л^о”'.л”':л^:.іл. ̂ '.лЩ 

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ЇМ. ШЕВЧЕНКА 
повідомляє, шо 

11 с у б о т у , 2 6 - г о т р а в н я 1984 p., о г о д . 5 - ій веч. 
В Д О М І Н Т Ш при 63 Четверта Авеню В Н Ю Й о р к у 
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ВІДПУСТ 
ПРИ 

МОНАСТИРІ С В . Й О С А Ф А Т А 
Іст Біч Драйв 

Ґлен Ков, Лонґ Айленл, Ню Йорк 

В Н Е Д І Л Ю 3-го ЧЕРВНЯ 1984 

ПРОГРАМА 
8:00 Служба Божа в Каплиці 

9:30 Служба Божа на Площі 

11:00 Архиерейська Служба Божа 

1 00 Служба Божа на Площі 

2:00 'Водосвяття 

3:00 Молебень 

Сповіді від 8:00 год. рано 

батьків в рядах УНО в 
боротьбі за наші найвищі на 
тональні ідеали, на протязі 
цього довгого періоду бра-
ла також ввесь час активну 
участь в різних загальнона-
ціональних акціях та куль-
турних імпрезах і громадсь 
ких маніфестаціях, записую 
чи в той спосіб пропам'ятно 
ім'я МУНО в історії україн-
ськоі громади в Канаді. 

ДІЛОВИЙ КОМІТеТ ЮВІЛЄЙ-
них святкувань 50-ліття МУ 
НО в Канаді очолює Натал-
ка Бундза. колишній прези-
дент Крайової Управи МУ-
НО в 1963 році. Ювілейні 
святкування 50-ліття МУН-
О відбудуться 5-го-8-го 
жовтня 1984 року із багато-
гранною програмою, в яку. 
між іншим, включено: npor– 
рамово-організаційні ссмі-
нарн,зустріч колишніх муні 
вмів, бенкет і баль у Ulcpc– 
тон Сентер та ювілейна інс-
ценізація, в якій візьмуть 
участь хор ім. О. Кошиця з 
Вімніпегу і збірні танцюваль 
ні ансамблі МУ НОз Канади 

Комітет прохає українсь-
кі товариства і організації, 
головно в Торонто І ОКОЛИ-

Ш, здержатися в цих днях 
від мистецьких імпрез, а все 
українське громадянство, 
особливо молодь, запро-
шуе щиро до численної учас 
ти в цих ювілейних святку-
ваннях, щоб гідно відзначи-
ти цю важливу дату в історії 
МУНО та вшанувати грома 
дою всіх тих, що на протязі 
цього довгого півстоліття 
трудилися над вихованням 
української молоді, народ-
женої в Канаді, в українсь-
кій національній духовості.' 

Комітет просить також 
всіх колишніх членів МУН-
О подати йому свої точні 
адреси та зголошуватися до 
активної співпраці для"кра-
щого зорганізовання цих 
ювілейних святкувань. 

Гідно і велично всією гро 
малою відзначимо півсто-
ліття національного росту 
української молоді в Каналі 
в рядах МУНО. 

Комітет просить присила -
ти всі привіти і листи та 
зголощення до співпраці на 
адресу: UNYF 50-th Anniver– 
sary Committee, 2397 A Bloor 
Street, West, Toronto, Onta– 
rio, M6S 2P3, Canada. 

Пропам'ятний концерт з нагоди 
золотого ювілею Семінарії 

в Стемфорді 
женого Владики відкрив о. З нагоди золотого юві-

лею Української Католиць-
кої Семінарії в Стемфорді. 
Кони., організаційний комі-
тет святкувань під почесним 
головуванням Владики Ва-
силя Лостсна влаштував 
мистецький концерт 8-го 
квітня ц. р. в авдиторії стем 
фордської середньої школи. 
Спонзорами концерту були: 
АСОЦІАЦІЯ батьків іалюмнів 
св. Василія, церква св. Йоса-
фата в Ню Британ, Конн., 
церква св. Михайла в Йон-
керсі, Н. Й.. катедра св. 
Володимира в Стемфорді, 
Конн., Український Народ-
ний Союз, „Провидіння". 
Комітет Українського Дня 
Стейту Коннектикат,,Фіде-
литі Граст Ко., Гартфорд 
Провіжен Ко., Вілліям Мал 
лой Ейдженсі . Босак Фюне-
рал Говм. 

Численно зібрана публіка 
яка прибула не тільки зі 
Стемфорду й околиці, але і 
з відлеглнх місцевостей,, 
вщерть виповнила npocro– 
ру. добре обладнану авдито 
рію. На програму концерту, 
який в заступстві перешкод-
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ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КЛЮБ - НЮ ЙОРК 
136 Друге Авеню - ДІМ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО ФРОНТУ 
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ЗАКІНЧЕННЯ СЕЗОНУ 
, УЧАСТЬ БЕРУТЬ: 

1 МІРА ГАРМАШ - ЇВГА ЖАК. поетка - АВТОРСЬКИЙ ВЕЧІР Лірика, сатира 
2 МЕЛАНІН КУПЧИНСЬКА Скрилак. віртуоз 
3 ГЕНҐ-ҐІН ПАРК Фортепіяновий супровід 

По закінченні програми - хоподний і гарячий буфет та соподке і напитки. 
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Світова Федерація Українських Лікарських Товариств 
в співпраці з. 

Українським Лікарським Товариством Північної Америки 
запрошує всіх на 

ПЕРШУ 
СВІТОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ 

яка відбудеться 

в Мюнхен і від 9-го до 17-го вересня 1984 року 
опісля 

ПРОГУЛЬКА НА ГРЕЦЬКІ ОСТРОВИ І ТУРЕЧЧИНУ 
кораблем СТЕЛЛА СОЛАРІС або по ІТАЛІЇ 

X 
По дальші інформації, прошу звертатися до: 

МАРТА ФЕДОРІВ 
-1290 Highland Court. Allentown. Pa. 18103 

По 9-ій годині вечером на телефон (215) 437-6982 

прелат Омелян Манастир-
ський, склалися: дві короткі 
промови-о. ректора Лева 
Мощара англійською мо-
вою й проф, д-ра Василя 
Ленцика українською мо-
вою, в яких обидва промов-
ці з'ясували історію, цілі й 
завдання Духовної Семіна-
рії; виступи хору „Думка" з 
Ню Йорку під диригенту-. 
рою Семена Комірного й 
при акомпаньяменті Тетяни 
Поташко fa вокального ан-
самблю „Думка4' під прово-
дом Михайла Лева, сольо-
спів баритона Міської Опе-
ри в Ню Йорку Юрія Богаче 
вського; сольоспів актора-
тснора Едварда Іванка та 
хореографічні креації на 
теми народних танків анса-
мблю „Сизокрилі" під мис-
тецьким проводом Роми 
Прийми-Богачевської. 
' Виконавці дбайливо піді-
браної й по-мистецьки вико 
наної програми, виведеної 
на просторій сцені у дуже 
акустичній залі, були тепло 
прийняті публікою, яка жва 
во реагувала на кожну точ-
ку імпрези. 

З нагоди концерту видано 
двомовну брошурку, на 
зміст якої склалася не лише 
його програма з пояснення-
ми. але й привіт Владики 
Лостена, інформації про 
окремих виконавців програ 
ми і про засновника Семіна-
рії Архиспископа Констан-
тина Богачевського. Пода-
но теж коротку історію й 
теперішній стан Семін”арії, 
список її викладачів, урядов 
ців і студентів. Обкладинка 
брошурки прикрашена по-
добою будинку й посілости 
Семінарії. 

Треба з признанням ствер 
дити, що виконавці добро-
вільно жертвували своїми 
талантами в користь цього 
пронам'ятного й удалого 
концерту. 

В. Б. 
шшитшїтньмшшьїаіївш 

ВОЛОДИМИР БАРАГУРА 

К А Л И Н О В И Й МІСТ 
МИСІОЦЬЛЄ ифорилемнп 
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бовчіуї 64 с'еиговою іюдяі-4 

Замовляти 
S V O B O D A BOOK STORE 

30 Montgomery Sweet 
Jersey City N J 07302 
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„Від Бучача до Дітройту" 
(У 50-ЛІТТЯ ДИРИГЕНТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТИ 

КИРИЛА ЦЕПЕНДИ) 
У 1934 році Кирило Це-

пенда, молодий гімназист, 
вступив до тамбуріцової ор 
кестри при Марійській Дру-
жині. а,маючи музикальну 
обдарованність та знання 
інструментів, невдовзі став 
керівником цісї оркестри у 
Бучачі. Після 6-ої кляси 
перейшов до гімназії у 
Теребовлі. де керував струн 
ною оркестрою при Mapiii– 
ській Дружині, а крім того, 
під час літніх вакацій керу-
вав хором при читальні Про 
світа у родинному селі Джу-
ринна Поділлі, де на роди в-
ся 24-го грудня 1914 року. З 
цим хором, між іншим, здо-
був перше місце на повіто-
вому конкурсі хорів у Чорт-
кові. 

ПіслЯ гімназійної матури 
в 1937 році, виїхав до Льво-
ва для продовження музнч-
них студій, а щоб себеутри-
мати і заплатити за студії, 
провадив різними хорами, 
наприклад, хором Ремісни-
чої бурси при вул. Пасічній 
на Личакові і Бартосівній 
при читальні Просвіта на За 
мапстинові і Личакові. хо-
ром Ремісничого товарнст-
ва „Зоря", хором Народної 
Торгівлі тощо. Тасі були 
початкиг Кирила Цепенди у 
музиці і диригентурі. 

Працьовитість, юність, 
амбіція, особиста культура, 
бажаиняя музичної доско-
налости були тими ціхами, 
які вже тоді мав Кирило 
Цепенда і які допомагали 
йому пірнути у вир праці та 
непевної музичної кар'єри. 
Півстоліття пізніше на шля-
ху життя усі ЦІ ЦІХИ ДОПОВ-
нилися глибшою музичною 
освітою, півстолітньою пра 
ктикою керівництва різни-
ми хорами, оркестрами та 
стали фундаментом на яко-
му Кирило Цепенда poirop– 
нув свою діяльність. Мушу 
ще підкреслити одну важ-
ливу і дуже позитивну ціху 
Кирила Цепенди, а це тс, 
що у нього немає т.зв. про-
фесійної заздрости, і він 
кожному диригентові чи вза 
галі якомунебудь мистцс-
ві завжди віддає належне 
признання та розуміє їхні 
проблеми, які були і будуть 
у світі українських хорів, ор 
кестр. ансамблів чи індиві-
дуальних мистців. Це я мав 
нагоду неодноразово cnoc– 
терігати при різних наших 
зустрічах. 

Неможливо у рамках га-
зетної статті навіть повср-
хово розповісти про ПІВСТО-
ліття діяльности такої пра 
цьовитої людини як Кири-
ло Цепенда. але треба бо-
дай підкреслити головні 
моменти тієї діяльности. 

В 1938 році К. Цепенда 
записався до Музичного 
Інституту ім. Миколи Ли-
сенка у Львові, де студіював 
хорову дириґентуру у проф. 
Миколи Колесси. теоритич-
ні предмети у проф. Зенона 
Лисака. Станнслава Людкс 
вича. д-ра Бориса Кудрика, 
д-ра Василя Витвипького. а 
сольоспів у проф. Р. Люби-
нсцького. У той час прова-
див також хором при укра-
їнській гімназії на Філії, при 
вул. Пекарській. З цим хо-
ром він здобув перше місце 
поміж шкільними хорами 
Західньої України. В 1941 
році, як стипендист КОДУ-
СУ, виїжджає до Відня на 
продовження музичних сту-
дій, де, між іншим. прова-
див хором при церкві св. 
Варвари (у той час проф. А. 
Гнатишин перебував у Бср-
ліні на студіях), а також хо-
ром Товариства „Січ". -Зі 
студентським хором виїхав 
на виступи до Ґрацу та брав 
уча”сть у різних імпрезах то-
вариства „Січ". На запро-

У 
Демтист ОЛЬГА ОЛЕНКО 

Профілаггмка чоріб ясен 1 іубіа ЛІкуванмя 1 протвіуммна. Косме 
тнчивстоматологія. Приммастьс" "льки за лолереднім помоапемням 

Адреса у Мамгеттені Адреса у Квіисі 
ROCKCFElUR CENTER Ю5 37 64th Avenue 

630 5th Avenue. Room 1803 Forest Hills, NY. 11375 
New York. NY. Ю020 ^ ^ v ^ (212)459 0111 

Кирило Цепенда 

шепни студентської грома-
ди у Данцігу хор точарист-
ва „Січ" виїхав у турне до 
Данцігу, Ґдині і Кенігсбер-
гу і там влаштував концер-
ти для наших дивізійників. 
які тоді перебували на побе--
режжі Балтійського моря. 
Зустрічі з нашими вояками і 
проживаючими там україн-
цями були щиросердечні та 
повні емоційних пережи-
вань. 

Коли мова про емоції, то 
видно, що їх не було забага-
то Кирилові Цепснді, і він 
вирішився одружитися з 
панною Ромою Ґулин у 
Відні у 1945 році. При кінці 
того ж року виїхав з лружи-
ною та невеликою групою 
студентів до Мюнхену, де 
за пиши І МНОЮ меткого за-
карпатпя М. Купчика. знб-
ву зорганізував хор і дав йо-
му назву „Трембіта", назву 
свого першого хору Ь роди-
нного села. З цим .:ором вла 
штував величезну кількість 
концертів для українців, 
проживаючих у різних табо 
pax американської зони, а 
також цілий ряд концертів 
для вояків і старшин 8-ої 
Американсько^ Армії. Не 
важко уявити сббі пережи-
вання під час таких внсту-
пів по таборових залях. ко-
ли „кипіла" праця, де люди 
прападково знаходили одні 
одних після довгих розлук, 
де панувала атмосфера і 
надія скорого повороту на 
рідні землі. У цих обстави-
иах кожний виступ, кожний 
концерт був незабутньою 
по.”'^ю як для виконавців, 
так і для публіки. (Це можу 
підтвердити із особистого 
переживання під час внсту-
пів із капелею бандуристів 
ім. М. Лсонтовича у Німеч-
чині під керівництвом ВІДО-
мого кобзаря маестра Гри-
горія Назаренка). Така си-
туація тривала декілька ро-
ків. ло часу масового виїзду 
українців до різних країн 
світу. 

Маестро Кирило Цепен-
да виїхав із дружиною до 
ЗСА у 1949 році. Тут він ви-
рішив працювати поміж 
українцями при нашій Церк 
ві в Ансонії, а щоб бути до 
певної міри незалежним у 
виконуванні своєї праці, за 
порадою о. Дмитра Ґулина 
свого тестя, вдався до о. 
Антона Борси, щоб вивчити 
нору „професію". ДЯКІВСТ-
во . Над цієї справою пра-
цював він грунтовно, а маю 
чи добрий голос, музичне 
знання, приходило це йому 
не так то вже важко. Після 
деякого часу, вивчивши 8 
Воскресних гласів, тропарі, 
кондаки. Богородичні про-
кімени, гласн-самогласні, 
болгарські, подобні і само-
подобні. Парастас, Вечірню 
Утреню, Службу Прсждс-
освячених Дарів, Воскрес-
ну і Єрусалимську Утреню. 
Молебні й інші. У присут-
ності згаданих вже отців, 
здав іспит із свого знання та 
одержав свідоцтво. З того 
часу почався новин періоду 
житті маестра К. Цепенди. 
У 1952 рипі переїжджає із 
Ансонії до Рочестеру, Н.И.. 
а два роки пізніше о. д-р С. 
Кнап за посередництвом В. 
Тисовського ангажував Ки-
рила Цепенду на працю ди-
риі ента хору і учителя музи 
ки у Парафіяльній школі 

при церкві св. Івана Хрести-
теля у Дітройті. І тут після 
різних мандр'ів маестро Ки-
рило Цепенда остаточно за-
ПУСТИВ свої родинні коріння 
і вже постійно жив. За 30 
років перебування у Дітрой-
ті він працював у різних 
ділянках. Від 1957 року, май 
же 20 років, провадив вели-
ким мішаним хором „Трем 
біта", з яким дав цілий ряд 
концертів та наспівав пла-
тівку. Деякий час диригував 
Дівочою Капелею Банду-
ристок; майже 11 років(І973 
-1983) провадив успішно 
радіову годину „Гомін Ук-
раїни". Крім цього зоргані-
зував і провадив 40-члснну. 
мандолінову оркестру мо-
лоді „Веселка", з якою та-
кож записав платівку. Ос-
танніми часами брав участь 
у організуванні концерту 
для потерпілих наших бра-
тів у Югославії; організу-
вав концерт, щоб прибуток 
із цього допомії у будові ук-
раїнської католицької церк-
ви'у чудодійному Люрді. 
Тепер К. Цепенда працює 
над виданням співаника по-
пулярних пісень, хорового 
репертуару і т.д. Все згада-

' не. а ще більше незгаланого 
у житті маестра Кирила Це-
пенди, цього заслуженого 
диригента та доброго музи-
ки. є доказом великої пра-
цьовнтостн. поважного ipo– 
мадського вироблення 

Одначе, коли звести чи 
радше підсумувати пророб-
лену ним працю на полі 
хорової.і музичної діяльнос 
ти маестра К. Цепенди. то 
вона пройшла і найбільше 
виявилася при х країнєьких 

. католицьких церквах, де 
він провадив коло 40-ма 
хорами. Видав 7 платівкок 
Одним із таких хорів є „Бо-
ян". з яким часто виступає 
на парафіяльних і громад-
ських імпрезах. Він може з 
гордістю та внутрішнім вдо 
воленням зустрічати свій 
золотий ювілей, 5р-ліття 
служіння Українській Церк-
ві, українській пісні-чарів-
ниці та українському cyc– 
пільству від Джурина. Буча-
ча, почерез Львів. Данцінг. 
Відень. Ґрац. Мюнхен, Ан-
сонію, Рочестер. десятки різ 
них міст на різних KOHTH– 
нснгах, де він виступав із 
своїми хорами чи оркестра-
мн, аж до Дітройту. Люди-
иа доброї вдачі, великої лю-
бови до рідної пісні і мис ген 
тва провела велику і пози-
тивну та потрібну працю з 
нашими хорами з числен-
ною молоддю ллЯ'Нашого 
загального добра. . 

Провести, півстоліття на 
„фронті" української мис-
тецької діяльности - не-
абияка штука, бо ця діяль-
ність ніколи не була легкою 
і. мабуть, ніколи не буде, 
але кінець кінців ... лише 
боротись, значить жить... З 
цісї нагоди та недалекого 
нашого 70-ліття, вітаю вас і 
вашу шановну дружину па-
ні Рому, яка ось уже скоро 
40 років вам Допомагає. 
Діти Ігор і Татяна можуть 
бути горді засвою батька. 
Українська громада в:ли-
кого Дітройту та взагалі 
українці, де б вони не прожи 
вали, повинні бути вдячні 
масегрові К. Цепснді.' 

Володимир Луців 

Вшановуючи пам'ять 

бл. п. інж. 
ВАСИЛЯ ЯКИМЧУКА 

Чоловіка нашої співробітниці ВАЛІ 
на М У З Е Й Ц Е Р К В И - П А М ' Я Т Н И К А в Бавнд Бруку 

240 00 долярів зложили 

П Р А Ц І В Н И К И 
Г О Л О В Н О Ї К А Н Ц Е Л Я Р І Ї УНСоюзу 

І В-ва „ С В О Б О Д А " 

г -
В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ CMЕР ТИ 

бл. п. . 

РОЗИНИ з КІРИКІВ 
ЗАХАРЧЕНКО 

нашої Дорогої 1 Незабутньої 
МАМИ, БАБУНІ, СЕСТРИ й СВАХИ 
- ' - буде відправлено 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
з ПАНАХИДОЮ 

в суботу, 26-го травня 1984 року 
в церкві у Вашінґтоні 

і в церкві св. Юра в Ню Йорку. 
В глибокому смутку: л 

син - МОДЕСТ з дружиною НАТАЛЕЮ 
І сином МОДЕСТОМ 

сестра - ЕМІЛІЯ з чоловіком ВОЛОДИМИРОМ 
ПРОЦІНСЬКИМ у Вашінґтоні з дітьми 
ІГОРЕМ, МАРТОЮ і ОЛЕГОМ з родинами 

сестри - ЮЛІЯ і ЕВГЕНІЯ з родинами а Польщі 
кузинка - ЯРОСЛАВА ГІРНА з родиною а Канаді 
саати - ТАМАРА і БОРИС ГЛОБИ з родиною 
кузини - НАТАЛІЯ й ІВАН БАЗАРКИ 

Просимо згадати Покійну у саоіх молитвах. 

ВІДІЙШОВ у Всесвіти 

бл. п. 

МИХАЙЛО МЕЛЬНИЧУК 
9-го травня 1984 року, 

наприкінці 98-го року життя. 

Він учасник Визвольних Змагань, член УВО. 
Закінчивши економічні студії на Віденському Уніаерси-

теті, працював інспектором Ревізійного Союзу Українських 
Кооператив у Львові, згодом директором відділу РСУК у 
Любліні. На еміграції - бувшим міністром екзильно! УНР. 
членом НТШ. прихильником Патріархату. -

Ціле своє життя позначив взірцевістю, як член украін-
ського суспільства, як муж, батько та дідуньо 1 як приятель. 

Похоронений 12-го травня 1984 р. у Торонто, Канада. 
ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

У смутку: 
дочка - ЯРОСЛАВА ГІРНА з мужем БОГДАНОМ 
внучка - ЛАДА ГІРНА 
рідня у Вашінґтоні - ПРОЦІНСЬКІ, МІЛЯ, 

ВОЛОДИМИР 
ІГОР з дружиною МАРТОЮ, МАРТУСЯ 
І ЛЮСИК 
ЗАХАРЧЕНКИ ДЕНЬО, ТАЛЯ. МОДЕСТИК 

Рідня а Україні, Казахстані 
а Торонто - ОСМАКИ. МАРІЙКА, ЯРО, ЛЮБА, 

ОРЕСТ, РОМАН, МАРТА та АНДРІЙКО 
приятелі - ІРИНА ДУВАЛО, МАРІЯ 

ГОРОХОВЯНКА 

Неділя, 27-го травня 1984 р. 
Год. 2-га по пол. 
Балева заля „С", готель GRAND HYATT 
Парк Авеню при Ґренд Централь 

Ню Йорк, Н. Й. 
Вступ ВІД ОСОбИ 35 00 доп. 

СОЮЗ УКРАЇНОК АМЕРИКИ 
щ має шану запросити Громадянство на 

СВЯТКОВИЙ ПОЛУДЕНОК 
З НАГОДИ XX КОНВЕНЦІЇ 

Квитки замовляти в канцелярії СУА. 
108 Друга Авеню, Н ю й о р к 
під ГОД. 9 5-оі 
Телефонічно: (212) 533 4646 від 9-5-ої: 
вечором від 8-Ю-оІ ” 
у n-ні Стефані їКосовнч (212)477-0046 



СВОБОДА. ВІВТОРОК, 22-го ТРАВНЯ 1984 4.96. 

Свячене в Джерзі Ситі 
Організація Оборони Лс-

мківшини під протсктора-
том місцевого Відділу УК-
КА влаштувала для членів 
та громади традиційне Свя-
чене. О год.^-ій по полудні 
до чудово прибраної залі 
Українського Народного 
Дому зійшлося понад 160 
осіб, шоб своєю участю зба-
гатити перше святочне зіб-
рання, шо його влаштували 
члени новоствореного 7-го 
Відділу Організації Оборо-
ни Лемківшини. 

Святочну програму від-
крив голова Відділу .Іван 
Гресь. В своєму вступному 
слові голова привітав отця 
пароха Івана Височансько-
го з української католиць-
кої церкви евв Петра і Пав-
ла в Джерзі Ситі та о. В. Іва-
щука з української право-
славної церкви св. Софії в 
Байоні. Він рівнож предста-
вив організаційного Голов-
ної Управи ООЛ Кормила 
Бабяка з дружиною; голову 
місцевого Відділу УККА Зе 
нона Гальковича, директор 
ку Школи Українознавст-
ва в Джерзі Ситі Нусю Box; 
голову Українського Народ 
ного Дому Володимира Бі-
лика; голову Відділу У НС в 
Пасссйку Івана Чомка; голо 
ву місцевого Відділу ООЧС 
У Антона Щубака; голову 
Відділу СУА Галину Гаври-
люк; голову Культурно-
мистсиького Клюбу в Джер 
зі СИТІ Є. Рубчак; представ-
ників з відділів ООЛ Пас-
сейк, Ірвінгтон, Ионкерс й 
Єлізабетіпривітав всіх тра-
диційним Христос Воск-
рес. 

Відтак голова Іван Гресь 
попросив отців церков обох 
віровизнань моб:іаіословн-
ти та посвятити Великодню 
святочну трапезу. 

Після молитви святочну 
доповідь виголосила Н. Box 
Прелегентка накреслила іс-
торичні звичаї та традиції 
Великодніх Свят, що їх світ 

ло обходять український на 
род, без різниці якого вони 
віровизнання. 
- Щоб не покривдити англо 

, мовних українців. Н Box 
коротко промовила до них 
англійською мовою. Прису 
тні нагородили Н. Box гуч-
ннми оплесками за її змісто 
вну доповідь. 

Дальшою програмою про 
вадив Дмитро Box. Він поп-
росив представників органі 
зацій до святочного привіту 
Від Головної Управи ООЛ 
та 2-го Відділу в Йонкерсі 
вітав громаду Кормило Ба-
бяк. Від президії Головної 
Управи ООЛ вітав присут-
ніх Юліян Котляр. Від міс-
цевої громади вітав голова 
УККА Зенко Галькович. 
Від православної громади в 
Байоні склав привіт о. Ва-
силь І на щук. від місцевого 
відділу СУА вітала присут-
ніх голова Галина Гаври-
люк; від Українського Наро 
дного Дому-В. Білик, голо 
ва Дирекції Дому, представ 
ник відділу ООЛ в Ірвінгто-
ні Михайло Фарбанець 
склав останній привіт. 

Після привітів відбулася 
розі ривка, й тут слід під-
КрССЛИТИ З ПОДЯКОЮ ВЄЛИ-
ку жертвенність лемківської 
громади, бо справді експр-
натів на виграш було ду-
же багато. 

В кінцевому слові, 
голова Відділу І. Гресь подя -
кував п-і Гоч та всім жінкам, 
котрі своїю жертвенною 
працею та смачними страва 
ми збагатили успішне Свя-
чене; Управі У НДому за 
прихильність; управам Oce– 
редку СУМ та Відділу ООЧ 
СУ, що дозволили вживати 
домівку на засідання без 
жодного винагородження, 
а також всім, хто спричинив 
ся до такого успішного їхнь -
ого першого Свяченого. 

Дмитро Box 

Всі дороги... 
(Закінчення зі ст. 1) 

Голова Комітету пілкрес-
лила один із важливих фак-
торік. який завжди брали до 
уваги члени Фестивального 
комітету лати .можли-
вість українцям Ню Джерзі й 
приїжджим знайомитися Із 
досягненнями мисгеиьких 
груп з різних є тентів Аме-
рики й Канали Вони cupo– 
валжлвали групи, ансамблі, 
солістів, що інші організа-
иії. у з'язку із зв'язаними з 
цим великими фінансовими 
видатками, не спроможні 
були б зробити. ..Mucrapa– 
лися таким шляхом лати 
можливість українцям. по-
селеним у різних закутках 

країни, зближатися. відчу-
ватися одною українською 
ролиною. Крім того. — 
продовжувала К. Семани-
ціин. ,у пополудневих ГО-
лнна.х Фестивалю ми заохо-
чусмо молодь Пописувати-
ся своїми досягненнями у 
співах, танцях, гуморі тощо 
перед тисячними г.тядача-
ми. Це у нашого молодого 
доросту розвиває почуття 
приналежності! ло українсь-
кої ролини та заохочувало 
їх до дальшої праці. 

На Фсспиваль приходять 
люди різних зацікавлень і 
різних смаків. І Українсь-
кнй Фестиваль в Арт Центрі 

..Листи читачів" повинні бути не довші, як одна 
сторінка машинопису, друкована через два інтерва-
лн Лист повинен торкатися тем. порушених тільки на 
сторінках ..Своботн". Реагувати стіл ло десяти днів 
після опублікування матеріялу. Якщо лист пишеться 
рукою, то слід писати його чітко і виразно і також з 
великими відступами поміж рядками. Редакція застс-
рігаг за собою право скорочувати листи й яиправля-

ти мову, як і скреслювати різкі вислови. 

У КАННАХ. НА ФРАНЦУЗЬКІЙ РІВ'СРІ, де проходить 
тепер щорічний фільмовий фестиваль,показали фільм під 
назвою ..Сахаров" продукції Джека Ґолда із славним 
американським актором Джейсоно'м Робарлсом в головній 
ролі, та Глендою Джексон, англійською фільмовою 
зіркою, у ролі його дружини Єлєни Боннер. Фільм, шо 
його режисерували ті особи, які виконали фільм для 
телевізії п. н. „Голокост", є також призначений для тслеві-
зії. а конкретно для каблевої телевізії. Те. що його вперше 
показали саме тепер, коли родина Сахарова та його друзі 
боряться за право на свооідне лікування для подружжя 
Сахарових. викликало широке зацікавлення фільмом. 

МУЗЕЙ ПІТТІ У ФЛЬОРЕНЦІЇ знову відкрили для 
відвідувачів п'ять днів після того, як вибухи в адміністра-
ційному будинку поранили десять осіб, але не знищили 
безцінні збірки картин з ХУІ і ХУІІ сторіч. Причиною 
вибуху були нещільні газопроводи. 

В РЕСПУБЛІКАНСЬКОМУ ТАБОРІ побоюються, щоб 
демократи не найменували сенатора Ллойда Бентсена з 
Тексасу на віпепрезидента. Демократи ніколи не виграва-
ли виборів без підтримки Тексасу, за яким ішли інші 
південні стейти. Бентсен одинока людина, яка може 
вплинути на виборців в Тексасі голосувати на демократів. 

ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЇ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ, який 
подає річну оцінку світових подій та світової ситуації, 
поінформував тепер, що сьогодні відносини між ЗСА і 
СССР стоять на найгіршому рівні від 1962 року, коли заіс-
нувала велика міжнародна криза у зв'язку з Кубою. . 

хяжоявояк я к :дек явс явоаак лдас 
Мистецьке оформпвння 5Г 

ЛЮБОСЛАВА ГУЦАЛЮКА Б 

У книжці 16 мовепь t 

(Ціна: S12.00. Пересилка 51.00 З 

Мешканців стейту Ню Джерзі ' 
зобов'язує 6ЧЬ стейтового податку і? 

Замовляти ? 
SVOBODA BOOK І 

STORE 
ЗО Montgomery Street ” Jersey City, N.J. 07302 
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недаремно здобув собі рс-
путацію фестивалю високо-
го мистецького рівня, що 
мас ..щось дія кожного". І 
справді, мабуть, легше було 
6 перелікувати, чого на Фсс-
тивалі немає, ніж те, що там 
с. А с все. Представлене там 
мистецтво в усіх своїх ДІЛЯт 
нках: образи наших мист-. 
пін. вишивки, кераміка.тан-
иювальнс. вокальне а до 
того ще й кулінарне. В роз-
логих алеях Артс Центру 
зустрічаються знайомі з 
Ню Джерзі, з інших стентів. 
з Канади. Для всіх - від 
наших найменших до crap– 
іпих віком громадян - це 
нагода відпочити і насоло-
литися. 

Про успіх нашого Фести-
валю. додала Є. Харчен-
ко. - свідчить і те. що з ко-
жним роком збільшується 
кількість столів та кількість 
і оригінальність експонатів 
на них. Коли на початках 
зразки образотворчого ми-
сгентва вмішувалися в од-
пому шатрі, то минулого 
р о к у КІЛЬКІСТЬ СТОЛІВ ДІЙШ-
ла до 74-ох, а в цьому році с 
вже величезна кількість зго-
лоїнених. Бажаючим уприс-
мнювати перебування roc– 
тен на Фестивалі зразками 
свого кулінарного мистец-
тва слід поспішити із зго-
лошеннями. телефонуючи 
ло Аини Банасеви-Міле на 
число (201) 463-9248. 

Квитки на Фестиваль, як 
повідомили редакторів ioc– 
ті. розходяться швидко. їх 
отримали вже різні україн-
ські організації. товарист-
ва, церкви, народні доми 
тощо. Завідує ділянкою 
продажу і розподілу квитків 
Марія Юрченко і до неї в цій 
справі слід звертатися до 1- 4 
і о червня на чисдо телефону 
(201)473-4811. 

Фестиваль почнеться спо-
ртовнми змаганнями в 11-ій 
год. вранці. Від 11-ої гол. 

вранці ло 6-ої год. вечора 
працюватиме українська 
кухня. В 2-ій по полудні 
виступ молоді під відкрн-
тим небом. 

Вечірній концерт цього 
року почнеться дешо ПІЗНІ-
ше - в год. 7-ій вечора, щоб 
задовільнити бажання чис-
ленних працюючих у субо-
ту. які не мають змоги при-
бути на концерт, вчасно. 

Після концерту в 10-ій 
год. вечора - забава для 
молоді і. очевидно, духом 
молодих в Рамада І ми в 
Конвенційному центрі у 
Ню Бранзвику (шлях ч; 18, 
виїзд ч. 9. Н. Дж. Гирнпайк). 
де гратимуть оркестри „Гу-
слі", „Хлопці зі Львова" та 
вперше на цьому терені rpy– 
па „Зоря" з Чикаго. 

У вечірньому концерті 
виступить танцювальна 
група ..Україна" з Чикаго, 
що чотири роки тому на 
сцені Артс Центру ВИКЛИ-
кала величезне захоплення 
публіки. „Україна" відома з 
виступів по всій Північній 
Америці включно з Дизні 
Ворлд у Фльорнді. 70-ЧЛЄН-
н'ии широковідомий "хор 
„Думка" з Ню Йорку задо-
вільнить і найбільш вимаг-
лнвих любителів хорового 
співу. Вдруге на сцені амфі-
театру виступить співачка 
меццо-сопран Ганна Колес-
ник. колишня солістка Ки-
ївської опери, шо давала 
концерти в.25-ти містах 
ЗСА і Канади і здобула прн-
знання багатьох музичних 
критиків. Український На-
родний Ансамбль „Гуслі" з 
Вінніпегу в кількості 35-ти 
молодих чоловіків. - тан-
пюрнстаів. співаків і музик, 
— продемонструє, шо тра-
циції і культура нашого 
народу Не заникають. їх 
продовжує і плекає молодь. 
Вперше на Фестиваль прнї-
жджас ч Чикаго група мо-
лодих „Зоря", що складао 

ВЖЕ ТРЕТІЙ РІК ПІДРЯД Палата Репрезентантів 
відкидає пропозицію Уряду про призначення відповідної 
суми грошей на продукцію хемічної зброї, а головно 
нервового газу. Такою- зброєю Совєтський Союз вже 
давно користується, головно в Південно-Східній Азії, а 
тепер в боротьбі проти антикомуністичних повстанців в 
Афганістані. Адміністрація президента Роналда Регсна 
жадала в цьому фіскальному році від Конгресу дозволу на 
видання 95 мільйонів долярів на продукцію хемічної зброї, 
але Конгрес, принаймні Палата Репрезентантів, не noro– 
дилась з аргументацією Уряду, який каже, що ЗСА не 
можуть відставати в жадній зброї, бо цс захитає балянс сил 
між Америкою і СССР. За пропозицією Уряду голосували 
179 конгресменів, проти 247. більше як в минулому році. 

ться з трьох осіб: Гадя Лс-
вунь - спів. Юрко Свитник 
і Маркіян Леунь - гра на 
модерних інструментах; 
група ця виконає ряд народ-
ннх і модерних українських 
пісень. 

Про ведучого програмою 
вечірнього концерту. якска-
зала К. Ссманишин. внста-
чає сказати „незаступимнй" 
і додати „повернеться до. 
дому". Бож на загальне ба-
жання публіки, шо завжди 
почувається з відомим ар-
тистом і конферансьє з Він-
ніпегу. „як у себе вдома". 
Сесіль Семчнпіин знову 
проводитиме програмою 
концерту. 

Квітка Ссманишинcno.ti– 
васться. шо нього року, в 
10-річчя Українського Фсс-
тнвалю. українська громад-
ськість допоможе зробити 
цей Фестиваль панорамою 
різнобарвних к о л-ь о р і в. 
„Такі чудові речі вишива-
ють наші жінки для дітей. 

У 70-ліття... 
(Закінченнярі ст. 2) 

начилися в тій ділянці Осип 
Курилас, Льоньо Лепкий, 
різьбар Михайло Гаврил-' 
ко, який походав із Над-
дніпрянщини і студіював в 
Академії мистецтва в Kpa– 
кові. 

Бойові дії Українських 
Січових Стрільців були про-
речистим доказом, що в 
небуття пішла доба паси-
візму й маразму та закін-
чилася також доба слів, а 
почався період чинів. Не 
зважаючи на пацифізм де-
яких українських політи-
ків в добі революції, ШВИД-
ко творяться і на східньоук-
раїнських землях українські 
збройні формації, серед 
яких велику ролю відіграли 
Січові Стрільці під керів-
ництвом полковника Є. Ко-
иовальця. Базу Січових 
Стрільців створили колишні 
Українські Січові Стрільці 
своєю боротьбою за укра-
їнську державу. За почином 
й заходами Усусусів, Анд-
рія Мельника, Романа Суш-
ка, Чмоли, Ф. Черника, Ми-
хайла Матчака та інших, 
які попали в московський 
полон, створився Корпус 
Січових Стрільців, найкра-
ща бойова одиниця Армії 

-Української Народної Pec– 
ПУОЛІКИ. 

для прикладу. Де ж як не на 
Фестивалі попишатися ни-
ми. І наша молодь, і старші. 
майже всі мають пречудові 
зразки вишивок, тож Комі-
тет прохає - повбирайте їх. 
зробі і ь цей Фестивальenpa– 
вжньою симфонією україн-
ських кольорів". 

На закінчення розмови 
гості редакції сказали, що 
очікують численну україн-
ську громадськість, шоб 
відсвяткувати спільно 10-
річчя Українського Фсегн-
вадю. „Незабувайте. ска-
зади вони. ЩО після дов-
юї суворої зими у суботу. 
16-го-червня, всі дорогн 
вестимуть на залиті сонцем 
(дай. Боже, шоб воно світи-
ло!) алеї Артс Центру в 
Голмдсді ( Ню Джерзі Пар-
квей. виїзд 116).дезабуваю-
ТЬСЯ ВСІ ТурбоТИ. ДС ВІДПОЧИ-
ВІІЄ і насолоджується укра-
ЇНСЬКа соборна родина!". 

Совєтська... 
(Закінчення зі ст. 1) 

глід пригадати пожежу в 
бібліотеці Київського уні-
верситету. під час якої зго-
ріли рідкісні упікати, а „під-
пальшика" Погружальсько-
го. мабуть агента КҐБ. нц-
аіть не засудили за цей вчи-
нок. 

В ЗСА палять частину 
вилучених книг, але тільки 
ті. які вже були перевидані, 
доповнені чи не надаються 
вже до вжитку через ста-
рість. Очевидно, совєтські 
пропагандисти, зокрема ті з 
КҐБ. які закидають свої 
„сіті" по всіх країнах світу, і 
цей випадок зручно викори-
стали для ширених неправ-
ди про ЗСА і їх нарід. 

FUNERAL DlRECTORS 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

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

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

(212) 674-2568 

no 500.00 дол. - Тарас ІВанчицький. 
Марта Доберчак (дружина і діти на видання Генетично-
го Словника бп. п проф. д-ра М. Добермана), 

250.00 дол. - Роман і Тетяна Левицькі; 
по 100.00 дол. - Володимир і Ростислава Бровар. Стефанія 

Драйер, іиж Володимир Винницький. Миром іХрисгина 
КорнагагТвофіль" і ІванкаТСулик (у пам'ять брата тшваґ-
ра бл. п. Зеноаія Максимовича), д-р Теодозій і Любоми-
ра Крупа, о Андрій Чировський (на Стипендійний Фонд 
Вакаційного Курсу УКУ в Римі); 

по 50.00 дол. - йосиф Губчак (місячний даток). Роман 
Флюнт (з нагоди відходу на емеритуру), Юрій і Анна Ци-
ган і Дмитро Шумило. Український Народний Союз -
Відділ 240 в Клівленді. ОГ ; 

30.00 дол. — Олена Куса; 
по 25.00 дол. - Д-р Роман Т. Сас. Омелян і Юлія Урбанські. 

д-рТетяна і Зенон Цісик (у пам'ять бл. п Софії Лев), д-р 
Василь Ящун (у пам'ять бп. п. д-ра Антона Жуковського); 

по 20.00 дол. - мґр Галина Мищанич (у пам'ять бл. п. Іванни 
З Рудавських Стрильбицької). Дмитро Мепиш. Софія 
Гуд, Евгенія Добчанська (у пам'ять брата бп п. Воподи-
мира Дмитерха); 

15.60 дол. (20.00 кан. дол.) - Петро Лущак; 
15.00 дол. - Петро Стефанів з Родиною; 
по 10.00 дол. — Ірена Новоженюк. Микола і Наталія Апексе-

вич (у пам'ять бл. п. Софії Лев). Н. і В. Масюк, Софія Ман-
ко (замість квітів на могилу бл п Стефана Лукасевича), 
Іван і Стефанія Ракочий (у пам'ять бп п. Маріяна Куроч-
хи). Константин Мацілинський (замість квітів на могипу 
бл. л. Івании Стрільбицької) 

ТОВАРИСТВО СВЯТА СОФІЯ - КОМІСІЯ ПАТРІЯРШОГО ФОНДУ 
повідомляє: 

на ПАТРІЯРШИЙ ФОНД зложили 
11 — 84 

по 5.00 доп. 
ський. 

С Вістрюк, Надія Літинська. Осип Сливин-

Замість квітів на могипу бл п Петра Козовика. зложили: 
по 20.00 доп. - Мироспав і Опена'Сявавко. А. Савка. T. Ко-

зовия. , 
по 10.00 дол. - Петро Мельникович. Роман Бараник. Степан 

і Марія Зубапь 

З нагоди 92-их Уродин Блаженнішого Патріярха Йосифа. 
зложили; 

105.00 дол. - Ярослав і Анна Кравчук; 
по 100.00 дол. - Богдан і Галина Волошинович. Юлія Верти-

порох; 
50.00 дол. - Іван і Анестезія Пиртко: 
Ю 00 дол. - Роман і Ірина Ярош. 

На радіопрограму в Україну ..Голос Української Діпслори", 
зложили; 

по 100.00 доп. - Марійська Дружина при церкві Христа Ца-
ря у ФілядельфіТ. д-р Микола Ценко; 

по 50.00 дол. - інж. Мирослав Лисобей. Емілія Михайлів-
ська. Роман і Тетяна Левицькі; 

25 00 дол. - д-р Петро і Іванна Федорів; 
ло 20.00 дол. - Осип Петрович. Дмитро Мепиш. Микопа Mac– 

пій. Дмитро Шумило. Сидір Василів. Марія Марусяк; 
15.60 дол. (20.00 кан. дол.) - Петро Лущак; 
15.00 дол. - Параскевія,Іваськів; 
по 10.00 дол. - Ілько Восколюб. Ярослав Білинськии; 
5 00 доп - Роман і Ірина Ярош. 

5.531.00 доп Копяда у Фіпядепьфіі. ПА 

Збірка замість квітів на могипу бл п Гната Метіля -
переслав Василь Макух з Баффало, Н Й зложили 

по 20.00 дол. - Ігор і Ярослава Гринчаки, Василь і Анна Ма-
кухй; 

по 10.00 дол. - Іван і Анна Кордуллі. Петро і Анна Поліщуки. 
Алексій Григорій. Маріян і Ярослава Борачки 

Збірка на Постійний Патріярший Фонд в Пассейку. Н Дж.. 
зложили. 

200 00 дол - Іван Кузь; 
50 00 доп - Родина Гурин; 
25.00 дол - Іван Борбич; 
1000 дол - Н. Н. 

Листа ч. 1530. Збірка Українського Патріархального Toea– 
рист аа в Бостоні, МА., переслав Степан Сідпярчук, зложили: 
50.00 дол. - д-р Александер Стеткевич; 
30.00 доп. - д-р Ярослав Рожанковський; 
по 25.00 дол. - Степан Сідпярчук, Іван Станчак;. 
по 10.00 дол. - д-р Роман Миколаевич. Степан Крлосенко, 

Леон Височанський. Степан Микитин. Йосиф Ружиць-
кий. Іван Качмур. Григорій Макух. інж Петро Ґрунт. Ми-
кола Рогач. Володимир Василишин. 

На тризні бл. п. Григорія Фостуна (писта ч. 1530). зпожипи: 
10.00 дол. - Остап Гулубець: 
по 5.00 дол. - Вілієм Волошен. Степан Головатий; 
4.00 дол. - Анна Бобик; 
по 3.00 дол. - Дмитро Біленчук. Михайло Леськів; 
по 2.00 дол. - Теодор Юзьків. Ольга Станчак. Марія Музика. 

Анна Струж, Евгенія Данилович. 

Листа ч. 1906. Збірка з нагоди 92-их Уродин Блаженнішого 
Патріярха Йосифа в Ст. Пітерзбурзі. Фльорида. переслала 

Юлія Вертипорох. зложили: 
по 50 00 дол. - Віктор і Оля Лісе (в пам'ять бл. п. Богдана 

. Вертипороха). Ф. О М. Кулицькі. Й. А БЇловус, Стефан 
Донкой; 

40 00 дол - Віра Мельник (у пам'ять бп. п. Богдана Вертипо-
роха); 

по 25.00 доп. - Теодозій Шпапак. о. Ярослав Федик; 
по 20 00 доп. - Богдан і Галина Вопошинович, ВЬлодимир 

і Осина Мазуркевич, Володимир і Евгенія Горбові. Зенон 
і Евгенія Федевич. Осипа Михайленко. Юлія Вертипорох 
(у пам'ять бп. п Марії Берко), Василь і Ольга Хадай (у па-
м ять бп п Богдана Вертипороха). Р. М. Хлиста, Андру 
і Мері Мартін. О. Фипипович; 

по 15 00 доп - Віктор і Оля Лісе. Юлія Вертипорох (у па-
м'ять бп п Софії Лев); J 

12 00 дол - М Жмуркеаич; 
по ЮОО дол - Аліція Бучинська. Марія Медвідь. Богдан 

Сольчаник. Мирослав Сольчаник. Осип Арема. Орися 
Патрщія Джонсон, Роман Цегепьський, М. Сеник. А. Со-
роківський. Микопа Задойний, Іван Когут. Анна Гоп-
ман. Гпіб і Анна Сас-Лешинські. Я. і В. Черевко. Гелен 
Ґергардт, Джан Рудковський. Іван і Марія Юрків. Йосиф 
і Евгенія Кирилийза. Я Сембай. В. і ГПеленичка, Bono– 
димир і Марія Павпишин; 

5 00 доп - АнТонія Мазуркевич; 
2 00 дол - Кеті КінГ 
1 00 дол - Н Н 

по 3.00 доп. - Петро Оринчак. Зенон Княгинський. 

Збірка Українського Патріархального Товариства в Коговз. 
Н. й. з нагоди 92-их Уродин Блаженнішого Патріярха 

Йосифа, зложили 

100.00 доп. - о. Митрат Воподимир Андрушків; 
по 10.00 доп. - Іван Ротько. Іван Мандро. Марія Мандро. 

Теодор Ракочий. Григорій Кушнір, Уляна Омецінська, 
Стефан Гарбач, Васипь Слободян. Ольга Коник, П-во 
Франк Гансен; 

по 5.00 доп. - Михайло Савків, Остап Поповський, Зеновія 
Білас. Стефанія Бачинська. Стефан Бездух,ОсипБілин-
ський. Григорій Буранич. Евгенія Шанц. Михайло Ми-
сак, Іван і Галина Грицковян, Юлія Дзямба. 

Збірка замість квітів на могилу бл. п. Климентини Купьчиць-
коі - переспав Яроспав Шарко з Фіпядельфіі. зпожипи 

40.00 дол - Джоан Мас тер; 
по 25.00 дол - Орест і Іванна Лисинецькі. Ірена Грушкевич; 
по 2Q.00 дол - Маріян і Люба Онуферко. Ірена Левчук. 

Листа ч 1896. Збірка Українського Патріярхального Об'єд-
нання в Лорейн, Огайо переслав д-р Юліян Сіпецький (го-

лова) зложили; 
40.00 дол. - Родина Віктор Купіняк; 
ЗО 00 дол. - Омелян Лесюк; 
по 25.00 дол - д-р Юліян Сіпецький. Степан Ганчарик, Во-

подимир Горський. Апександер Крайчик; 
ло 15 00 дол. - Евген Пащин. Степан і Степанія Маланчук; 
12 00 дол. - Степан Шуя; 
ло 10.00 дол. - Воподимир Безгацький. Ярослава Біляк. 

Петро Іеасишин, Борис Калюшик; 
по 5.00 дол - Евген Пакуш. Кость Мацілинський, Теодора 

ДеВітт, Василь Цікало. Мартин Задорожний, Микола Бу-
чинський, Дмитро Костюк. Петро Головецький. Петро 
Гаркач. Дмитро Головацький, Петро Ратич, Джан і Гелен 
Мейджер. Микола і Марія Андрійович, Віктор Влашин, 
Ірена Клос, Мирослав Сушко, Мотрія Мацілинська. 
Дмитро Кудряка; 

Коляда Українського Патріярхального Товариства, Відділ 
в Кергонксоні, Н. Й., переспав д-р М. Барусевич, зпожипи. 
30.00 доп. - Йосиф Гуменний; 
по 25.00 доп. - о. д-р Богдан Волошин. Нестор Ходновський. 

Михайло Курипяк. А. Бущак. д-р Микопа Крижанов-
ський; . 

по 20 00 дол. - Юрій Прокопишин. М В Квас. Андрій Лесів. 
3. і О. Савчук. Лев Бубепв, д-р Роман Мороз, д-р М. Бару-
севич, Г. М. Смішкевич, Михайло і Ольга Бодляк, Bono– 
димир Тутха. С. Р. Мороз; 

по 10.00 дол. - Ольга Струсевич, Григорій Бакуменко,Дани-
ло Слободян. Ярослав Лесів, М. Р. Кейд, Ярослав Садук. 
д-р Воподимир Ціханський. д-р В. М. Кондра. Роман Чуч-
кевич. Йосафат Турчин, Роман Равлюк, д-р Роман Осін-
чук. Галина Хамула. Григорій Слобода С. А. Яц, Степан 
Андрусишин. д-р ігор Гура, д-р Роман Барановський, 
Онуфрій Литвин, Григорій Мокляк, П. Лонкевич, Н. П. 
Войновський. д-р О. Вопянський, Петро Яців, Володи-
мир Беріске, М. Рубич. д-р Роман Рак, М. Лаврук, Дмиг 
ро Досяк. Михайло Кухній, Ф Савчур, Іван Хоманчук, 
Ольга Олійник. С Е. Луковський. Е. І. Делецкий, Дарія 
Хухра. М. А. Вовчук. 1. М. Бе?пко, Іван і Дарія Купьчиць-
кі. Андрій Ґерипо, Зеновія Ковальська. П. А. Оприск. Во-
подимир Дутка. Петро Гакееич. Д. Феліціяно. Микопа 
Побурко, Васипь Іваночко. Михайпо Баран, Йосиф Map– 
ців, Богдан Рубінович; . 

15.00 дол. - 0 . 1 . Денисенко; 
2.00 дол. - Олександер Сосак; 
1.00 дол. -чСвятослав Кручовий. 

Збірка за І983^ій рік в Дітройті, МІ - переслав Анатоль 
Ромах, зложили: 

100.00 - Роман Поритхо; 
50.00 дол. - Марта Грушкевич; 
30.00 дол. - Н. Н.; 
по 25.00 дол. - Микола Кунинський, Богдан Петріна; 
по 20.00 дол. - Лев і Лінда Григорчук, Ірена Грушкевич, Д. 

1 Демкіе, Степан і Марія Зубапь. Олександер і Зеновія Ка-
мінський. Тарас Когут. К. Мацілисьхий, Н. Мудрик-Мриц, 
М. Мудрик; 

по 10.00 доп. - Воподимир Баран, Степан і Іванна Білий, Во-
лодимир Барка. Григорій і Леонтина Галяженко, Ілля 
Демків. М. Зелена, Микопа Кавка. Петро Капіталець, 
Володимир і Дарія Каськів, Микола і Олена Климишин, 
Ярослав Кривий, Степан і Евдокія Климишин. Іванна Ку-
чер, Микола і Надія Лаврин, Михайло і Ольга Ласка. Бог-
дан і Марія Лісовський, д-р Богдан і ірена Лончина, Во-
лодимир і Єлисавета Мадич, М. О. Мудрий, О. Несторо-
8ич, Дарія Лісецька, Мирослав і Олена Сявавко. Яро-
слав і Марія Ткачук, Микола Татарин, Е.Тиблючинський, 
Теофіль Швайчук. P. Чубата; 

Замість квітів на могипу бп. п Марі! Заревич, зложили: 
20.00 дол. - Лев і Лінда Григорчук; 
по 10.00 дол. - Володимир і Емілія Бобяк. Григорій і Леонти-

на Галяженко. М. К. Іванчук, Мироспав і Олена Сявавко 

У пам'ять бл п Михайла Чайківського. зложили; 
100.00 дол. - інж. Ігор і Любомира Коцур; 
25.00 дол. - інж. Богдан і Анна Сторожук. 

Дальше зложили на Патріярший Фонд: 
115 00 дол. - Українське Патріархальне Товариство - Від-

діл Дітройт. МІ.; 
100.00 дол. - Володимир і Єлисавета Мадич; 
по 25.00 дол - інж. Степан Білий. Анатоль і Ольга Ромах (в 

пам'ять бл. п Ольги Маштапер): 
по 20.00 дол. - Осип Сливинський. Ірена Грушкевич (в па-

м'ять бл п Мотрі Климишин). інж. Василь Колодчин; 
по 10.00 дол. - Олена Заклинська. Володимир Баран. Ро-

ман і. Ангелина Кордуба. 

Збірка на похороні бл. п. Евгенії Михайпюк в.Дітройті. МІ. -
зібрав Василь Папіж, зпожипи: 

25.00 доп - Опекса Михайпюк і діти Маруся і Михайло; 
по 10.00 доп. - Григорій і Текпя Дідуник. Воподимир і Вік-

торія Лехняк. Генри і Гепена Квіціиські. Володимир Куш-
нір; 

ло 5.00 дол. - Бил і Аннв Квіцінські. Олекса і Катерина Ан-
дріяшко. Іван Шикула, Микола і Анна Дудар. 

Додаток до збірки замість квітів на могилу бл. п. Юстини 
Головчак з дому Блепдей (листа ч. 1745) з січня 1964 р. у Фі-

лядельфії. Па., зложили: 
по 20.00 доп. - Ольга Головецька. Іван і Анна Квік, Василь 

і Розалія Головчак, Богдан і Зірка Мисько; 
по 15.00 дол. - Михайло Шевців, Дарія Кузик. Дмитро і Юс-

тина Надрага. Люба Мриглоцький: 
по 10.00 доп. - Іван і Оксана Микитин. Анна Ппішук,Володи-

мир і Катя Колодій, Роман і Надія Булик. Михайло Дідич. 
Наталка Остапик, Анна Ткач, Ксеня Підгірська. Юрко 
Данилів. Прослав Татомир. Богдан Корчмарик, Михай-
ло Глущок. Олександер Татомир. Мирослав і Ліда Kip– 
жецький. J 

Товариство Свята Софія - Комісія Патріяршого Фонду 
- складає щиру подяку усім вельмишановним жертводав-
цям і збірщикам. 

Всі датки на Патріярший Фонд Товариства Свята Софія 
можна відтягвти від'податку: 1RS No. 23-74380645. Чеки npo– 
симо виставляти на; 

St. Sophia Religious Association — 
Patriarchal Fund . 

та пересилати на адресу: 
7911 Whitewood Rd. r Philadelphia. Pa. 19117 




