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В ТОРОНТО ВІДБУДЕТЬСЯ ПЛЕНАРНА 

СЕСІЯ СЕКРЕТ А РІЯТУ СКВУ 

Торонто ( С К В У ) - У су
боту. 10-го листопада ц. p.. 
в приміщенні Інституту св. 
Володимира відбудеться 
Пленарна Сесія Секретарія-
ту СКВУ. Реєстрація делега
тів та гостей починається о 
год. 8-ій ранку, а початок се
сії о год. 9-ій. 

В програмі сесії буде: зага
льний звіт з діяльності СК
ВУ. який подадуть прези
дент та генеральний і фінан
совий секретарі. Звітувати 
буде також представник Ко
нтрольної комісії. Після обі 

дової перерви буде поданий 
плян праці Президії та усіх 
рад та комісій СКВУ. При
значено час на обговорення 
та одобрення пляну праці вле-
нами Секретаріяту. 

Після сесії відбудеться 
вечеря для делегатів та гос

тей, на якій проф. Михайло 
Пап з Клівленду виголо
сить доповідь на тему „Де
колонізація СССР". 

Квитки на вечерю можна 
набути в канцелярії СКВУ 
або при реєстрації. 

Польський редактор з Мюнхену 
доповідатиме про Україну 

Ню Йорк. (І. К.) - Сжи 
Іранск Кузмецкі, видатний 
польський публіцист співре

дактор радіовисильні „Віль
на Европа", виголосить в 
п'ятницю. 19-го жовтня, у 
Польському Науковому Інс
титуті, 59-та вул. Схід, між 
Паркі Медісонавеню,допо
відь на тему „Польща й 
Україна: спільні традиції і 
спільні аспіраціГ. 

Ред. Є. Кузмецкі дав вже 
пізнати себе, як звеличних 
прометеївської концепції 
бльоку поневолених Мокс-
вою .народів і. зокрема, як 
пропаґатор польсько-укра-
їнськогр порозуміння. Це 
група паризької „Культури^' 
яка відіграла і далі відіграє 
поважну ролю у ревізії поль
ської націоналістичної дум
ки, що звеличує період пану

вання ПОЛЬСЬКОЇ ШЛЯХЄЧЧН-
ни на Правобережжі та про
пагувала в Андрусівському 
й Ризькому договорах по
діл України між Польщею і 
Росією. 

Тому доповідь ред. Куз-
мецкого надзвичайно ціка
ва з погляду на минуле, су
часне і майбутнє обох наро
дів. 

ТОВАРИСЬКА ЗУСТРІЧ 
Ансамбль „Гомін Степів" 

і корпорація „Євшан" влаш
товують товариську зустріч 
з нагоди випуску першої 
плити ансамблю „Гомін 
Степів", що відбудеться в 
п'ятницю, 19-го жовтня, о 
год. 7:30 увечері в залі Укра
їнського Інституту Амери
ки в Ню Йорку. 

Присвятили видання 
меншинним мовам 

Оттава, Онт. (ОУПС). -
Тут у виданнях Комісарія-
ту офіційних мов вийшло 
окреме число офіціозу „Мо
ва н суспільність" в цілому 
присвячене справам мен-
шинних мов на заході Ка
нади. 

Матеріяли подано на ос
нові доповідей і дискусій 
окремої конференції в Аль-
бертському університеті в 
Едмонтоні, в травні ц.р., в 
якій брали участь такі укра
їнці: суддя А. Р. Андрейчук, 
посол Ляверн Левицький, 
ппоф. Манолій Лупул, по
сол С. Папроцький, проф. 
Я. Рудницький, та д-р Йос-

сип Слоган, президент Фе
дерації Українських Профе
сіоналістів і Підприємців у 
Канаді. 

Основна конфронтація в 
усіх виступах йшла по лінії 
„багатомовність проти дво-
мовности" та конституцій-
но-легального забезпечен
ня „політики багатокуль-
турности", введеної в 1971 
році у висліді' рекомендацій 
Королівської Комісії Льо-
рандо-Дантона. 

Як документ часу — ви
дання Комісаріяту офіцій
них мов яскраво віддзерка
лює мовні проблеми Кана
ди наприкінці XX століття. 

Помер д-р Богдан Дзерович 
Ню Йорк, Н.Й. - У ВІВ-

торік, 16-го жовтня ц.р., 
впранці, помер у Кабріні 
Медичному Центрі в Ню 
Йорку сл.п. д-Rj Богдан 
Дзерович, визначний гро
мадський діяч, відомий суд
дя в Україні, учасник Виз
вольних Змагань, голова 
Товариства Українських 
Правників в Америці. По
кійний залишив в глибоко
му смутку дружину Олю з 
Бохсиських з дітьми, вну

ками і правнуком та ближчу 
і дальшу родину. 

Панахида буде відправ
лена в п'ятницю 19-го жовт
ня о год. 7:30 вечора в по
хоронному заведенні Петра 
Яреми в Ню Йорку. Служ
ба Божа в суботу 20-го жов
тня, о г о д . 9:30 ранку в 
церкві св. Юра,а опісля 
похорон на українському 
православному цвинтарі св. 
Андрія в Савт Бавнд Бруку. 
Н.Дж. 

УРЯД ЗСА ВСТАНОВИВ КОМІСІЮ ДОСЛІДІВ 
. ГОЛОДУ В УКРАЇНІ 

НА ПРАЦЮ КОМІСІЇ ПРИЗНАЧЕНО 400.000 ДОЛ. 
Вашінгтон.-У п'ятницю, 

12-го жовтня ц. р.,президент 
Роналд Реген своїм підпи
сом узаконив створення кон
гресової Комісії для дослід
ження причин і наслідків 
Великого голоду на Україні 
в 1932-33 роках. 

Комісія для вивчення при
чин Великого голоду, яка 
почне діяти від початку 1985 
року, складатиметься з двох 
сенаторів, чотирьох конгре
сменів, трьох Членів амери
канського Уряду і шістьох 
членів української громади. 
На працю комісії, яка діяти
ме два роки, призначено 
400,000 долярів. Це вперше 
в історії ЗСА встановлено 
окрему конгресову комісію 
в українському питанні і вл
асні н\ ва по на її працю суму 
грошей в рамках державно
го бюджету. 

Організація Американці 
в Обороні Людських Прав в 
Україні (АОЛПУ), заініцію 
вавши понад рік тому акцію 
створення комісії голоду, не
впинно і наполегливо пра
цювала в цій справі. Завдя
ки старанням АОЛПУ, біль 
ша частина української гро
мади підтримала цю ідею, 
включно з дуже активною 
участю Українського Наро
дного Союзу. Масове писа
ння листів, поштівок, збира
ння підписів під петиціями, 
тисячі телефонічних розмов 
і сотні особистих відвідин 
бюр федеральних законода
вців сприяло тому, що 122 

спонзори законопроекту 
Палати ч. 4459 приєдналися 
в Палаті репрезентантів і 
22 спонзори законопроекту 
Сенату ч. 2456 приєдналися в 
Сенаті. Головним спонзо-
ром в Палаті був конгрес
мен Джеймс Флоріо, а сена
тор Билл Бредлі—в Сенаті. 
Обидва вони демократи з 
Ню Джерзі. 

Після того, як сен. Бредлі 
вніс законопроект С. 2456 в 
Сенаті 27-го березня ц. p., 
справа комісії відносно шви
дко і без перешкод перейш
ла переслуханий 1-го серпня, 
на яких свідчили про доці
льність створення комісії го
лоду д-р Мирон Куропась, 
заступник головного пред-
сідннка Українського Наро
дного Союзу, сен. Б. Бредлі, 
внескодавець, Ігор Ольшанн 
вський від АОЛПУ і від Кра
йового Громадського Комі 
тету для вшанування пам'я
ті жертв Великого голоду в 
Україні в 1932-33 роках. 
Єдиним свідком, що висту
пав проти створення „ГОЛО-
довоГ . комісії, був Робі Па-
мер від Державного департа
менту. Застереження Держа
вного департаменту не були 
як слід обґрунтовані і тим 
викликали враження, що 
Уряд і Державний департа
мент не поставилися серйо
зно до справи комісії голо
ду в Україні. 

Комісія закордонних зв'я
зків, яку очолює сен. Чарлз 

Персі, який був великою ру
шійною силою в справі зако
нопроекту, продискутувала 
і рекомендувала її повному 
Сенатові 19-го вересня ц. р. 
Через два дні після рекомен
дації Комісії закордонних 
зв'язків, „голодовий" зако
нопроект одноголосно пе
рейшов Сенат. 

В Палаті Репрезентантів 
справа виглядала зовсім 
інакше. Конгресмен Флоріо 
вніс законопроект ч. 4459 у 
вересні 1983 року^але не зва
жаючи на сконцентровану 
акцію і приєднання І22спон-
зорів, законопроект проле
жав на полицях Комісії та 
підкомісії міжнародних 
справ, головою яких є відо
мий конгресмен з Фльори-
ди Данте Фассел. Причи
ною такого зволікання булн, 
мовляв, брак часу, переван
таження важливими справа
ми та негативні коментарі 
Державного департаменту 
й адміністрації. 

Під час кінцевих сесій Ко
нгресу і за стараннями конг
р е с м е н а Марсі Каптур, 
демократки з Огайо, в Пала
ті Репрезентантів 3-го жовт
ня відбулися переслуханн'я 
законопроекту ч. 4459 підко
місією міжнародних дій. 
Під час переслухань зізнава. 
ло сім свідків. За створення 
комісії голоду виступали всі, 
крім одного, того самого 
Робі Памера з Державно
го департаменту. 

Свідки, які переконливо і з 
великим відчуттям і зрозу
мінням трагедії голодомо
ру України н а п о л е г л и в о 
старалися переконати голо
ву і членів підкомісії про не
обхідність якнайшвидше 
створити комісію голоду, 
були: сен. Денис ДеКонсіні, 
демократ з Арізони, конгре
смен Дж. Флоріо, головний 
спонзор, конгресменка М. 
Каптур, Дейвид Рот, зв'яз
ковий в етнічних справах 
Американсько-жидівського 
Комітету, Джан Кромкаскі, 
голова Етнічної міської ра
ди, і І. Ольшанівськнй від 
АОЛПУ і Крайового Гро 
мадського Комітету. 

Оскільки ці переслуханий 
відбулися за день перед за-
плянованим закінченням 
98-го Конгресу, законопро
екту ч. 4459 не відрекомен
довано до голосування пов
ною Палатою. 

Натомість сен. Бредлі 
врятував законопроект дос
лідження голоду в Україні, 
ч. 2456, прилучивши його як 
додаток ч. 7014 до комплек
сного законопроекту асиг
нування державних фондів і 
в цей спосіб по довгих диску
сіях і конференціях „голо
довий" законопроект разом 
з асигнацією фондів було ап
робовано обома палатами 
Конгресу ЗСА 11-го жовтня 
та затверджено підписом 
президента Реґена 12-го 
жовтня. 

Н. Чаушеску відвідує Бонн 
Бонн. Західня Німеччина. 

г- Президент Румунії Ніко-
лае Чаушеску. у противагу 
до відмови східньонімець-
кого лідера Еріха Гонскера, 
який підпорядкувався нака
зам Москви й не поїхав на 
заповіджену зустріч з канц
лером Гельмутом Колем, 
прибув до столиці Західньої 
Німеччини Бонну 15-го жов 
тня ц.р. на триденну візиту. 
Тим самим, кажуть політич 
ні спостерігачі, Чаушеску 
дав ще один доказ незалсж-
ности румунської закордон
ної політики не зважаючи 
на тс, що Румунія знаходить^ 
ся в складі східньоевропей-
ських держав і є членом Вар 
шавського Пакту. 

Західньонімсцька преса 
підкреслює, що візита Н. 
Чаушеску до Бонну є пер
шою такою візнтою кому
ністичного лідера до країни 
НАТО від часу, як совєтсь-
ка делегація покинула в Же
неві переговори про редук
цію міжконтинентальної 
нуклеарної зброї мину
лого року і започаткувала 
масову пропаганливну кам
панію проти західніх дер
жав, зокрема З'єднаних Стсй 
тів Америки і країн членів 
Північно - Атлантійського 
О б о р о н н о г о С о ю з у (НА 
ТО). Тепер, кажуть спостері 
гачі. ця пропаганда дещо 
послабилася, мабуть у по-

Український Музей готує Концерт-речиталь 
піяністки Лідії Артимів 

Джерзі Ситі, Н. Дж. (Л. 
Волянська). - Чотири енту-
зіястки і невтомні працівни
ці Українського Музею в 
Ню Йорку, Марія Шуст, 
директор УМ, Ліда Гайду-
чок, Татяна Тершаковець і 
Оля Ставнича, прибули до 
редакції „Свободи" недав
но з важливою справою — 
реклями для цікавої спон-
зорованої УМузеєм імпре
зи - Концерту-речиталю ві
домої американсько-укра
їнської піяністки Лідії Ар
тимів, який відбудеться в 
престижевій залі Аліс Таллі 
Голл в Лінкольн Центрі в 
Ню Йорку, в неділю, 11-го 
листопада, о год. 7:30 вечо
ра. Відразу після Концерту 
матиме місце товариська 
зустріч в недалекому ресто
рані „TheGingermen",Sl W. 
64 th St.. Ціни на прийняття 
ЗО долярів від особи. Ціни 
квитків на речиталь —10,15 
і 20 долярів у касі названо-

Підготовляючи Концерт-бенефіс Українського Музею, 
відвідали рдакцію „Свобода" його ініціаторки й ентузіяст-
ки. На світлині ( зл ім) сидять: Марійка Шуст і Таня Терша

ковець, стоять - Оля Ставнича і Ліда Гайдучок. 

го вгорі театру в день висту
пу,, та в передпродажі вже 
тепер в Українському Му
зеї та в українській книгарні 

„Арка". 
Про піяністку-віртуоза 

(Закінчення на сг. 4) 

в'язані з новими'ініціатива
ми Москви у закордонній 
політиці і зустрічей мініст
ра закордонних справ СС 
СР Андрея Ґромика з прези 
дентом Роналдом Регсном 
й іншими західніми високи
ми представниками. 

Візита Чаушеску до Бон
ну має велике значення для 
канцлера Г. Коля і його уря
ду, який таким способом мо 
же продемонструвати, що 
він. не зважаючи на існуючі 
труднощі, вдержує зв'язки 
зі Сходом, тобро з СССР і 
його сателітами. Москва на 

"магалася „покарати" Коля 
за його погодженість на 
розміщення американських 
нуклеарних ракет середньо
го засягу Першінг 2 і крила
тих на території Західньої 
Німеччини, а з другої сторо 
ни продемонструвати єд
ність держав Варшавського 
Пакту з якої, на думку полі
тичних аналітиків на Захо
ді, виломився президент Ру
мунії, який навіть дозволив 
румунським спортовцям взя 
ти участь в літніх Олімпій
ських Ігрищах в Лос Анд-
жслесі. не зважаючи на 
загальний бойкот Москви і 
її сателітів. 

Д о Франції на розмови з 
президентом Франсуа Міт-
тераном поїхав також ін
ший східньоевропейськнй 
лідер, перший секретар ма
дярської комуністичної пар
тії Янош Кадар. 

На Заході вілмічують. що 
Чаушеску прибув до Бонну 
з новими пропозиціями і го
товістю підписати новілого 
вори співпраці між Захід-
ньою Німеччиною і Руму-
нією. 
ТРАДИЦІЙНА ЗУСТРІЧ 

ДИВІЗІЙНИКІВ 
Лігайтон. Па. - Тради

ційна зустріч ДИВІЗІЙНИКІВ 
п е ч е н н я м б а р а б о л і і 
товариських зустрічей та 
забавою відбудеться тут в 
суботу, 20-го жовтня ц. p., 
на Осел|. ім. О. Ольжича. 
Початок від год. 2-ої по по
лудні без огляду на погоду. 
На випадок дощу програма 
відбуватиметься в закрито
му приміщенні. Зустріч бу
ла заплянована раніше, але 
з уваги на смерть Блаженні-
шого Патріярха Йосифа її 
переложено на час після за
кінчення 40-денної жалоби. 
Вечором о год. 9-ій буде за
бава, до якої гратиме орке-
стра Л. Строцького, мол. 
Зустріч організує Братство 
колишніх Бояків І. УД 
У НА станиці у Філядельфії 
і Лігайтоні. 

У СВІТІ 
ПРЕМ'ЄР МІНІСТЕР британського уряду Маргарет Та-
чер заявила в телевізійному інтерв'ю, що аж після двох 
днів після вибуху бомби в готелі, у якому відбувалася кон
ференція Консервативної партії, вона вповні усвідомила 
собі трагедію і наслідки цього брутального терористично
го акту докананого Ірляндською Революційною Армією. 
Як відомо, під час вибуху загинуло чотири особи, а біля ЗО 
осіб були поранені. Поліційні чинники думають, що тим 
разом бомбовий замах був скерований проти прем'єра М. 
Тачср, але вона не була навіть поранена. Британські 
церковні чинники і громадяни Великобританії думають, 
що це така була Божа воля. При тій нагоді М. Тачер ще раз 
гостро засудила усі форми терору в світі, зокрема безглуз
дий терор 1РА, і заявила, що жадний уряд не може собі 
позволити на толерування анархії і безправ'я в країні. Вона 
заповіла, що терористи, якщо будуть зловлені стануть 
перед судом і будуть гостро покарані за свій вчинок. 

ПРЕЗИДЕНТ СИРІЇ Гафез сль-Ассад. близький приятель 
СССР, прибув з офіційною візитою до тієї країни і мас в 
пляні зустрітись там з совстським лідером Константином 
Черненком та іншими советськими політиками, зокрема з 
міністром закордонних справ СССР Андреєм Громиком. і 
міністром оборони наршалом Дімітрісм Устіновим. За
хідні політичні спостерігачі і дипломати в Москві дума
ють, що Совстський Союз напевно використає перебуван
ня президента Ассада для своїх політичних цілей і більшої 
політичної активности на Близькому Сході, а в Ливані 
зокрема. На лстовищі в Москві Ассада вітали голова Ради 
Міністрів Ніколай Тіхонов і міністер закорлинних справ 
А. Громико. 
ІРАКСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ЧИННИКИ повідомили, що їхні 
літаки збомбили і значно пошкодили великий торговель
ний корабель невідомої приналежности біля іранського 
острова Карг. Речники іракського уряду при тому заявили, 
що вони і в майбутньому знищуватимуть міжнародні 
кораблі, аж до часу поки іранський уряд не запропонує і не 
погодиться на передумови миру, висунені Іраком вже 
раніше. 
ФРАНЦУЗЬКІ УРЯДОВІ ЧИННИКИ засудили поведін
ку совстських чинників в окупованому Афганістані проти 
журналістів, які намагаються об'єктивно інформувати про 
події в тій країні, зокрема про триваючу від 1979 року війну 
між окупаційними советськими військами і повстанськими 
частинами Руху за визволення Афганістану. Французькі 
речники мабуть мали на увазі арешт і допити 53-річного 
французького журналіста Джека Абочара. якого совєтські 
КГБівські відділи ЗЛОВИЛИ В Афганістані І закинули йому 
шпигунство в користе західніх розвідок і афганських 
партизанських частин. Насаджений Москвою ляльковий 
уряд в Кабулю повідомив Париж, шо Абочар буде 
змушений стати перед судом справедливости і відповісти 
за його нелегальну працю і нелегальний перехід кордону 
за допомогою озброєних осіб. 

НАЙВИЩЕ КОМАНДУВАННЯ філіпінської армії заря
дило чистку серед високого старшинського корпусу і 
частинну перебудову головного командного складу армії. 
У висліді цих заходів відпущено на „пенсію" понад 40 
старшин-сеньйорів. Міністер оборони Хуан Понсе Енрілє 
заявив, що 17 генералів і 13 полковників відійшли з чинної 
служби в армії на рекомендацію шефа генерального штабу 
ген. Фабіяна Вера. 

З'ЄДНАНІ СТЕЙТИ АМЕРИКИ вислали до Анголі сво
го високого представника для переговорів про поліпшення 
відносин і відтягнення з Анголі кубинських військових 
частин, які, на думку багатьох західніх країн, тільки уск
ладнюють ситуацію співпраці.Перебуваючий у Канаді дер 
жавний секретар ЗСА Джордж Шулц заявив, що цс тільки 
иочатки переговорів, які ще не закінчились і тому було б 
передчасно займати до цієї проблеми становище. Амери
канську делегацію на переговорах очолює Френк Ґ. 
Віснер, заступник державного секретаря для африканських 
справ. 

АРХИЄПИСКОП НЮ ЙОРКУ 
ВИСТУПАЄ ПРОТИ АБОРТІВ 

Ню Йорк. - Архиєпис-
коп Ню Йорку Джан O'Ko– 
ннор, який вже від довшого 
часу нав'язує до близьких 
виборів та становища дея
ких із кандидатів до проб
леми абортів, виголосив 
тут у понеділок. 15-жовтня, 
довше слово до групи ліка
рів, священиків і монахинь 
в приміщенні катедральної 
школи, при 56-ій вулиці, в 
якому обороняв свою кри
тику демократичних канди
датів, зоркема Джералдін 
Ферраро і губернатора Ма-
ріо Квомо. 

У своїй промові Дж. О'Ко 
ннор ясно сказав, що „като
лицькі єпископи очікують 
від кандидатів у виборах і 
інших політичних діячів, 
щоб вони публічно заявили
ся проти абортів „на власне 
бажання" і щоб працювали 
над зміною законів щодо 
абортів. 

Архиєпископ заявив, що 
він своїми бажаннями не 
хоче впливати на голосую
чих, але у обширному об
ґ р у н т о в а н і пояснив, що 
тепер обов'язком політич
них діячів є забезпечити 
права ненароджених дітей 
і коли вони цього не роб

лять голоси католицьких 
виборців повинні їх до того 
змусити. 

Ще літом цього року Ар
хиєпископ О'Коннор вия
вив смій сумнів чи справжній 
католик з чистою совістю 
може голосувати на такого 
кандидата, що піддержує 
закон про аборти. У своїй 
промові минулого понеділ
ка він ще сильніше висловив 
це саме переконання, дока
зуючи, що жадсн кандидат 
на будь-який пост в публіч
ному житті ЗСА не мусить 
бути речником легалізації 
абортів. \ ' 

Архиєпископ опрокинув 
у своєму слові також nonc– 
рдні публічні ствердження 
іубсрнатора Квомо і канди
датки на пост заступника 
президента з демократич
ного табору Джералдін Фе
рраро, хоча не назвав їх по 
імені, а лише наводив їхні 
слова. Він сказав, шо його 
обов'язком, як провідника 
Католицької Церкви є роз
ганяти всякі сумніви щодо 
відношення католиків до 
справи абортів, незалежно 
від того, хто ці сумніви на
водить. 

К. ЧЕРНЕНКО СТАВИТЬ ЧОТИРИ 
ПЕРЕДУМОВИ ЗАХОДОВІ 

Москва. - Совстський 
лідер - генеральний секре
тар ЦК КПСС і голова 
Президії Верховної Ради 
СССР Константин Чернен
ко, запропонував у вівторок 
16-го жовтня ц.р., чотири 
головні передумови Захо
дові, зокрема З'єднаним 
Стейтам Америки, які. як
що будуть прийняті, значно 
поправлять совєтсько-аме-
риканські відносини і 
лікриють шлях до нових 
переговорів у справі редук
ції зброєї, зокрема міжкон
тинентальних нуклеарних 
ракет і ракет середнього за
сягу. 

Говорячи детально про 
совєтсько-американську спів 
працю, яка в останньому 
році дуже погіршилась. К. 
Черненко, перший раз від 
часу зустрічі президента Ро-
налла Реґена з міністром за 
кордонних справ СССР Ан
дреєм Громиком минулого 
місяця заявив, що існує 
загальна позитивна радше 
опінія про наближення у 
відносинах між СССР і ЗСА і 
совстський уряд бере цю опі 
нію до уваги. „На жаль. -
відмітив К. Черненко. - під 
теперішню пору покищо 
немає добрих передумов 
для такої співпраці". Совст
ський генеск думає, шо іні-
ціятиву мас в своїх руках 
президент Р. Реген і його 
Адміністрація, але він не ба 
чить доброї волі зі сторони 
Білого ДОМУ. 

В окремому інтерв'ю, яке 
Черненко погодився дати 
кореспондентові газети ..Ва 
пі і н і то н П о с т " , він 
запропонував чотири ос
новні передумови, які, на 
його думку, є важливими, а 
головно вони забезпечують 
також інтереси СССР і за
цікавлених у співпраці і 
мирному співіснуванні 
країн. Совстський лідер 
вимагає від ЗСА припинен
ня випробування космічних 
ракет, взаємного заморо-
ження продукції нуклеарної 
зброї, ратифікації урядом 
ЗСА договору про заборону 

підземних випробувань 
атомових бомб і зобов'яза
ння, ще ЗСА ніколи перші 
не вживатимуть нуклеарну 
зброю у міжнародному кон 
флікті. 

У Вашінгтоні. речники 
Державного департаменту 
заявили приватно, що вони 
задоволені примирливим 

. JOHOM К. Черненка, але не 
передбачають жадних змін 
в найближчому майбутньо
му без належних перегово
рів двох сторін. Інші амери
канські офіційні особи зая
вили, що К. Черненко пого
дився на інтерв'ю мабуть з 
мстою дати докази, що він 
все ще відповідає за совет-
ську політику і, не зважаю
чи иа поголоски про його 
хворобу, тримає міцно 
віжки керівництва імперією 
у своїх руках. 

Американські засоби ма
сової інформації підкресли
ли, що пропозиція COBCTCb– 
кого лідера про заборону 
випробувань ракет в космо
сі збігається з позицією Вол 
тера Мондейла, кандидата 
на президента від Демокра
тичної партії, який цю пози
цію використовує навіть на 
телевізійних передачах і 
платних реклямах. 

Найбільше . цікавим 
місцем у заяві Черненка с 
тс. що він висловлює гото
вість до переговорів і евен
туального повороту совст
ських представників до 
Женеви, якщо ЗСА прий
муть запропоновані ним 
передумови. Немає сумні
ву, що інтерв'ю К. Чернен
ка з кореспондентом 
„Вашінгтон Пост" мало 
ясну опрелілену ціль, допо
могти ліберальному демок
ратові В. Монделеві у 
виборах 6-го листопада і 
позбутися з Білого Сому 
зненавидженого Москвою 
президента Р. Реґена. Зреш
тою, це не вперше Кремль 
вмішується до американсь
ких внутрішніх справ. - ка-
жуть деякі політичні 
спостерігачі. 

В АМЕРИЦІ 

НЕЗВИЧАЙНА ПОСУХА, яка цього літа панувала у 
Тексасі закінчилася тепер зливними дощами і бурями. Це 
направить трагічну ситуацію, яка запанувала в цих 
околицях, де тварини не мали паші, а стейт втратив при-
найменше І більйон долярів у рільничому господарстві за 
останній рік. Це був вже другий рік в якому у Тексасі 
панувала непересічна посуха. 

ЛІКАРІ, ВИХОВНИКИ ТА ПСИХІЯТРИ в ЗСА з нама
ганням здержати приготування до нуклеарної війни 
великодержав ведуть на цю тему широкі досліди, в яких 
однак вони не виносять однакових висновків. Показується, 
що найбільше перелякані можливістю нуклеарної війни є 
діти ліберально думаючих батьків, які своєю настановою 
впливають на погляди своїх дітей. 

МІЖПРОСТІРНИЙ КОРАБЕЛ „Челленджер", що саме 
повернувся з просторів, є в найкращому стані з усіх доте
перішніх міжпланетних суден, ствердили ті, які його тепер 
переглядають. Тільки одна його частина є легко пошкод
жена. 

"З 

І 
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Чи тепер краще, чи гірше 
як чотири роки тому? 

Найповажнішим аргументом Реґена в його 
виборчій кампанії є твердження, що тепер 
людям в Америці ведеться краще, як велося 
чотири роки тому. В першій дебаті Роналда 
Реґена й Волтера Мондейла - Мондейл зручно 
виминув ясну відповідь на це питання. В своїй 
останній короткій промові він заявив, що річ не в 
тому, як комусь ведеться тепер, а втому, як буде 
вестися в майбутньому. І Мондейл твердив, що 
за його урядування людям напевне буде вестися 
краще, бо він дбатиме більше за бідних, а не за 
багатих. Це сподобалося слухачам і він дістав 
рясні оплески. І тому загально вважають, що 
своїм поведенням, своєю поставою, своїми 
швидкими відповідями і заявами, Волтер Мон
дейл поводився краще за президента Реґена, 
який виявляв нервовість і кількакратно зацуку-
вався, шукаючи відповідних слів. Але по суті 
проблема залишилась та сама: чи Роналд Реґен 
зумів перемогти інфляцію, надхнути людей оп
тимізмом і чи загал американських громадян 
зазнав поправу своєї екзистенції за останніх 
чотири роки. 

Поважний тижневий журнал „Ю.С. Нюз днд 
Ворлд Ріпорт" з дня 15-го жовтня присвятив цій 
темі шістьсторінкову статтю з наведенням 
численних статистичних даних, порівнянь між 
роками 1980 і 1984 та покликанням за іменем і 
місцем замешкання на голоси різних людей з 
різних верств населення. На запит, ,,чи ви 
сподіваєтеся поправи своєї фінансової ситуа
ції за рік?" - 46.3 відсотка запитуваних відпові
ли ,,так", тільки 8.1 відсотка заявили „ні'.\'35.6 
відсотка сказали ,,більш-менше так само", а 10 
відсотків не знали, що сказати. На запит „котра 
партія, на вашу думку, може краще справитися з 

;-; економікою країни й іншими внутрішніми проб
лемами?" - 40.9 відсотка запитуваних заяви
лись за Республіканською партією і тільки 21,9 
відсотка за Демократичною. Невідомо, чи збе
режеться така сама „прірва" після останньої 
дебати Реґена й Мондейла - передбачають, що 
ця ,,прірва" звузиться, але що розчарування 
звеличників Роналда Реґена його зовнішнім 
поведенням не матиме великого впливу на 
вислід виборів у користь Мондейла, бо виріш
ним є факт, що тепер людям є краще в Америці, 
як було чотири роки тому. 

Консервативний синдикований коментатор 
Патрік Бюкенен писав у своїй статті, що йдеться 
не про особи Реґена чи Мондейла, а про політич
ну філософію обох кандидатів, репрезентантів 
двох головних американських партій. Інший 
синдикований коментатор Джозеф Крафт твер
дить, що хоча Роналд Реґен в дебаті з Волтером 
Мондейлом не допустився ніякої кардинальної 
помилки, проте Мондейл зискав те, що доказав 
своїм поведенням, що треба підходити до нього, 
як до поважного кандидата, а не як до ,.анекдо
ти". Ще в іншому коментарі можна було вичитати 
цікаву й правдиву заввагу: в дебаті Реґена й 

-'- Мондейла вони помінялася ролями, коли,звича-
йно,Реґен виступав, як той, що атакує і що 
говорить про патріотизм, оптимізм, краще 
сьогодні і краще завтра, то тепер він орудував 
статистичними цифрами, а дозволив Мондейло-
ві говорити приємні для слухача фрази про 
майбутність, запозичивши в Джана Кеннеді його 
історичну промову про ,,нові обрії". 

По суті, краще в останніх чотирьох роках 
ведеться професіоналістам, бизнесменам, уря
довцям на високих посадах. Фабричні робітники 
не зазнали великої зміни на краще, чи гірше, хіба 
те, що їхній заробіток краще забезпечений, але 
не придбали більшого обороту. Те саме стосує
ться фермерів. Зате за опитами різних агенцій, 
за урядування Роналда Реґена потерпіли найбі
льше чорні і взагалі ,,кольорові" громадяни в 
наслідок окреслення різних державних допо
мог. Проте і робітнича кляса і чорна і ,,кольоро
ва" верстви всередині поділені у підході до своєї 
будуччини. Демократи. - твердить названий 

-вгорі ж у р н а л . - мають постіпьки правди у своїх 
закидах на адресу Реґена, що він сприяє багатим 
із шкодою для бідних, що значно поширилися 
„ножиці " у прибутках заможних та незаможних 
громадян. Як клясичний прикпад,,юс Нюз енд 
Ворлд Репорт" називає подружжя 38-пітнього 
Д ж е ф р і Лемба з Ню Йорку, екзекутивного 
урядовця одної компанії і його дружини, яка 
працює у нюйоркській біржі, що чотири роки 
тому вони заробляли 20,000 долярів а тепер -
80,000 долярів річно. Однак,стверджує названий 
журнал, б ідна верства в Америці становить 
тільки 12 відсотків голосуючих, тому їхнє неза
доволення не має впливу на загальний настрій і 
вислід голосування. 

Ще добре не примістився 
на найвищому кремлівсько
му кріслі Константнії Чер
ненко, а західні політичні 
спеціялісти і газетярі вже 
почали писати, і вгадувати, 
хто прийде на Його місце. А 
притоку до того спричини
ло те, що старенький Чер
ненко, зі самого початку, 
вступаючи на кремлівський 
престол, виявляв кволий 
стан здоров'я - мав блідий 
колір обличчя і важко дихав 
та засапувався, отже мав. 
дихавицю. А все це означає, 
що він, Черненко, довго не 
посидить на московському 
троні, та що кремлівським 
заправилам треба роздив
лятись за кимось на Його 
місце. 

(Тут насувається питан
ня: чому кремлівські голо
вачі обирали К. Черненка 
на найвище становище в 
совстській червоній імперії, 
коли добре знали, що він у 
підтоптаних роках та при 
дряхлому стані здоров'я? 
Чому, заки обирати, не піс-
лали його на лікарську пе
ревірку? Адже ж у демокра
тичній Америці, перед тим, 
заки обирають кандидатів 
на президента, вони мусять 
перейти медичну перевірку 
стану їхнього здоров'я, чи 
вони зможуть сповняти не
легку функцію президента 
країни? Адже президент А-
мерики Роналд Реґен, в тих 
самих роках, що й Чернен
ко, але,як ствердили лікарі, 
він при доброму здоров'ї і 
тому рішив поновно змага
тися за становище президе
нта країни. 

Як повідомляють західні 
знавці, в Совстському Сою
зі вкоротці мають настати 
важливі зміни у верхівці 
проводу, завданням яких 
буде підготовити наслідст-
во керівництвом московсь
кої червоної тюрми наро
дів після Черненка. Ці зміни 
можуть бути проголошені 

Степан Женецькнй 

ХТО ПРИЙДЕ НА МІСЦЕ 
ЧЕРНЕНКА? 

двома керівними тілами 
Совєтського Союзу: Цент
ральним Комітетом кому
ністичної партії, або Вер
ховної Ради. Хоч обидва ці 
тіла мали свої наради оста
нніми роками в грудні, але,-
як припускають західні зна-
в ці ."-нього року свої наради 
можуть відбути раніше, на
віть вже за кілька тижнів. 

Один провідний америка-
нський кремлезнавець 
припускає, що всі познаки з 
Кремля вказують на те, що 
ті зміни настануть в жовтні. 
Він твердить, що зміни 
серед керівного Політбюра 
відбудуться у тому 
напрямку, щоб підготови
ти новий провід Совєтсь-
ким 'Союзом після Чернен
ка, який правдоподібно бу
де очолений наймолодшим 
членом Політбюра, 53-річ-
ним Михаїлом Горбачовим. 
Поголоски в Москві, які 
продістаються на Захід, го
ворять, що Центральний 
Комітет КПСС може пок
ликати одного, чи й більше, 
нових членів до Політбюра, 
яка насправді рядить Совєт-
ським Союзом. Найбільш, 
правдоподібно, буде назна
чений Владімір ,Долгіх, 
член секретаряту Централь
ного Комітету, який під 
сучасну пору є заступником 
члена Політбюра і кермує 
індустрією. 

Хто буде прем'єром? 

Поширюються чутки, що 
Верховна Рада, парлямен-
тарне тіло, що традиційно 
відбуває наради вкоротці 
після нарад Центрального 
Комітету партії, може наз
начити нового прем'єра на 

місце старенького Ніколая 
Тіхонова, якому проминуло 
вже 79 років. Західні знавці 
спекулюють, що можливи
ми наслідниками його мо
жуть бути назначені: Влади
мир Долгих, Віталій Ворот-
ніков, член Політбюра, який 
є головою уряду Російської 
Республіки, або, можливо, 
ки, або,можливо, Горбамов. 

У Москві кружляють по
голоски, що саме тепер нас
тав час, великих промоцій, 
тобто підвищення в чинах. 
У Москві також говорять, 
- як подають кореспонден
ти західніх часописів, — що 
настав час (дехто каже що 
давно передавнений), щоб 
Кремль почав процес омо
лодження свого керівного 
апарату. Західні знавці тве
рдять, що молоде поколін
ня совєтських провідників 
готується перебрати владу. 

Американські кремлезна-
вці твердять, що кремлівсь
кі ватажки находяться те
пер у стані перегрупування і 
переорганізування в наслі
док замішання, яке настало 
в серпні цр., коли в Москві 
кружляли чутки, що відкри
ли змову, щоб відсунути 
слабосилого Черненка від 
керми. 

Резиґнація ватажка 
Монголі!. 

Чутки про підготову усу
нення Черненка були в ос
новному базовані на неспо
діваному проголошенні 23-
го серпня, що 67-річний 
ватажок Монголії Сенден-
баль зрезиґнував зі свого 
становища із-за поганого 
стану здоров'я. А тому, що 
Монголію найбільш з усіх 

сателітів контролює Моск
ва, і тому, що комуністичні 
ватажки майже ніколи доб
ровільно не резиґнують зі 
своїх становищ деякі захід
ні совєтознавці вбачають в 
цьому поступкові сигнал 
для Черненка, або, мабуть, 
начебто знак його немину
чого усунення від керми. 

Одначе в останньому часі 
виглядає, що кремлівські 
головачі наново стали під
держувати Черненка. Най
перше, Черненко знову поя
вляється публічно; пізніше 
слідувало усунення нспокір-
иог шефа штабу маршала 
Ніколая Огаркова; а в цьо
му тижні, коли міністер 
закордонних справ Совєт
ського Союзу, Андрей Ґро-
мико перебував в Америці і 
брав участь в нарадах Об'є
днаних Націй в Ню Йорку, 
Черненка відзначили орде
ном (здається третім зчер-
ги). Леніна. 

„А це виглядає”,-заявив 
один західній кремлезна
вець, що „Черненко, як осо
ба, і прихильники Чернен
ка, опанували ситуацію. А 
це треба розуміти так, що 
всі кремлівські можновла
дці, "як цілість, погодилися 
між собою і вирішили, що 
заки усунуть Черненка, тре
ба наперед добре nioroTo– 
вити зміну проводу. 

Черненка можуть 
позбавити влади 

Мета кремлівських голо
вачів випрацювати систему 
зміни влади полягає в тому, 
на думку західніх совєто-
знавців, щоб оминути ті 
клопоти для системи, які 
мали місце при зміні двох 
головних ватажків в остан
ніх двох роках. Дехто із 
західніх знавців припускає, 
що,можливо, Черненка усу
нуть від влади навіть за 
його життя, щоб оминути 

(Закінчення на ст. 3) 

Русифікація, що придав
лює щораз міцніше 
Україну, елі дна вже не 
тільки в самій Україні, але й 
за кордоном. І її завважу-
ють самі таки свої 
„вітчизняні" (слово україн

ський не бажане тепер в 
Україні і тому кожний 
український письменник у 
пресі дістає титул вітчиз
няний) письменники. 

Ось в „Літературній 
Україні" ч. 24 за 14-те 
червня 1984" року репортаж 
Любима Копиленка під наз
вою „Вид з Києва на Брати
славу". 

У цьому репортажі „віт
чизняний" висланець з Ук
раїни намагається розказа
ти про зв'язки української 
літератури зі словацькою. І 
тут наш кореспондент му
сить виявити, що Словаччи
на, хоч і творить разом з 
чехами одну Чехо-Словач-
чину, має свою власну куль
турну політику. Перш за все 
існує окрема Спілка Слова
цьких письменників; це не 
те, що Спілка Письменни
ків України, в якій майже 
половина членів пише ро
сійською мовою, але об'єд
нання словацьких письмен
ників, які пишуть по-слова
цькому. Taj щобільше, існує 
Українська Філія Спілки 
Словацьких Письменників, 
і в цій філії об'єднані україн
ські письменники. Цс ж та
ки автономія. 

О.Т. 

РУСИФІКАЩЯ ПОШИРЮЄТЬСЯ 
З КИЄВА НА БРАТИСЛАВУ 

Кореспондент КОПИЛСН" 
ко звітує, що словацькі ви
давництва зацікавлені укра
їнською літературою, вони 
зацікавлені у перекладах з 
української літератури та й 
радо їх видаватимуть. Що-
більше, у Словаччині діє 
^Культурна Спілка Україн
ських Трудящих, яка видає 
журнали 'Дукля' і 'Дружно 
вперед', газету 'Нове життя' 
та разом з міністерством 
культури опікується Укра
їнським народним театром 
у Пряшеві, Піддуклянським 
народним ансамблем, Му
зеєм українськбтісультури у 
Свиднику, кількома україн
ськими школами, числен
ними гуртками художньої 
самодіяльності!, влаштовує 
мистецькі свята і фестива
лі". - / ” 

Та всім тим організова
ним осередкам українсько
го життя в Пряшівщині пот
рібно допомоги у формі 
українських видань. На 
жаль, саме тут не дописує. 
Сам кореспондент з Киє
ва Любим Копиленко заяв
ляє, що його „зустрічі вия
вили, на жаль, і прикру под
робицю — як і раніше до 
наших колег і побратимів 

не доходить українська пе
ріодика. Писалося і говори
лося про це не раз, а справу 
з місця й досі не зрушено -
в каталогах 'Международ-
ной книги' вона не значить
ся, отже, і передплатити її 
не можна". 

Ось і тут собака зарита. 
Міністерство культури 
Словаччини допомагає ук
раїнському населенню Пря-
шівщини в культурній ро
боті, а ось рідні брати з 
великої Української Совс-
тської Соціялістичної Рес
публіки не можуть допомо
гти літературою, бо моско
вська „Между нар одная 
книга", що диктує всю ви
давничу політику у всьому 
СССР, просто не включає 
українських видань і так їх 
елімінує від розповсюджен
ня. І що ж, що рідні брати у 
Пряшівшині виглядають 
української лектури з Укра
їни, коли старший брат вие-
лімінував її і не допускає. 

Надаремно бідкається і 
„вітчизняний" кореспон
дент Копиленко в „Літера
турній Україні", закінчуючи 
свій репортаж так: „Пишу
чи ці нотатки,бачу відкриті 
й доброзичливі обличчя 

давніх та нових друзів, при
хильників української лі
тератури і культури,які так 
щиро прагнуть співпраці й 
взаємообміну, щедро від
криваючи серця". Цей взає-
мообмін заборонений в 
Москві та про це й повинен 
знати і Копиленко. Чейже 
початок цієї русифікаційної 
політики, що обмежує не 
тільки українські видання, 
але і змагає до повної лікві
дації всього українського, 
таки в Україні і протестува
ти треба починати від самої 
України. 

Самий же кореспондент 
Любим Копиленко бачив, 
що Словаччина мас свою 
власну Спілку Словацьких 
Письменників і навіть існує 
Українська Філія Спілки 
Словацьких Письменників, 
тоді коли українські пись
менники мусять бути члена
ми Спілки Письменників 
СССР. а Спілка Письмен
ників України — це тільки 
збиранина всіх тих членів 
Спілки Письменників СССР, 
які проживають на терито
рії України. Всю культурну 
політику порішує Москва, 
як порішує московська 
„Международная книга" 
про те, що видавати і куди 
ці видання розповсюджува
ти. Це й є той урядовий 
апарат, який послідовно і 
пляново проводить русифі
кацію не тільки в Україні 
але й за кордоном. 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 

Виставка картин Ілони Сочинської 
В днях від суботи 20-го до 

неділі 28-го жовтня відбуде
ться в Українському Інсти
туті Америки в Ню Йорку 
перша індивідуальна вис
тавка картин малярки Іло
ни Сочинської. На виставці 
буде показано 20 творів, у 
тому більш як половина 
великоформатних компо
зицій. Мисткиня студіюва
ла спочатку в Школі проек
тування в Ровд Айленді, а 
потім в Єйлській школі мис
тецтва й архітектури, яку 
закінчила 1972 року бакала-
вратом мистецтва. Ще в 70-
их роках вона почала пра
цювати в реклямному мис
тецтві, мавши для цього 
власне ательє і фірму та, 
виконуючи замовлення для 
великих американських 
корпорацій і фірм, м. і., для 
фірми Мобіл Ойл, Рейн 
Веббер і Банку Америки. 
Проте останніми роками 
вона почала малювати та
кож „для себе", даючи низ
ку композиційних творів на 
межі реалізму й абстракції. 
Починаючи з 1981 року во
на брала участь у різних 
збірних виставках у нюйор-
кських галеріях та двічі в 
Бруклинському музеї, кіль
ка своїх картин показала 
вона також в Українському 
Інституті Америки, і 

Якщо свої близькі до аб
стракції твори Сочинська 
називає просто „конструк
ціями", то іншим, які вона 

оживляє елементами майже 
реалістичного малярства, 
вона дає назви, наприклад. 
„Автопортрет зі щіткою до 
волосся", „Лада зі зв'язани
ми руками", „Ні, ні, я є 
ОК!", „Краєвид-сон". тощо. 
Ті малярство базоване на грі 
динамічно-барвних форм, 
близьких до плякатного 
мистецтва, завданням яко
го є передусім „хапати за 
око", і це, можна сказати, є 
принципом майже всього 
американського малярства, 
для якого головною метою 
є багатство зорових вра
жень. На перший плян вису
ваються елементи констру
ктивні, але вплетені в ком
позиції елементи реалістич
ні (часом майже фотографі
чно точні), надають її кар
тинам рис надреалізму, і 
тут проявляються найбіль
ше індивідуальні риси мист-
кині. 

Добре, що ця виставка 
справді модерного малярс
тва мас місце в Українсь
кому Інституті Америки, 
який весь оточений галері-
ями модерного мистецтва, 
зі своїми відвідувачами з 
цілого світу, завжди заціка
вленими всім новим, що 
твориться в мистецтві. Вис
тавка відкрита щодня, крім 
понеділків, від 2-6-ої по 
полудні. 

С.Г. 

„Куриликові дні" у Мистецькій 
Ґалерії Онтаріо в Торонто 

(С. Ґ.) Як було заповіджс-ч 

но ще 1982 року, при кінці 
того ж року та протягом 
1983 і 1984 років у репрезен
тативних галеріях великих 
міст Канади, майже всіх П 
провінцій, відбувалися ман
дрівна ретроспективна вис
тавка ,,Куриликова візія 
Канади". 

Як уже на це вказує и 
назва, на виставках.експо
новано 49 картин канадсь
ких краєвидів нашого слав
ного, а критики додають — 
„найбільше улюбленого 
мистця Канади" — Василя 
Курилика (1927 - 1977). Ці 
картини він намалював в 
роках 1961 - 1977. 

Перша виставка відбува
лася у Кітченері, Онт.. від 
20-го листопада до 23-го 
грудня 1982 року, а останню 
за плановано на час від І З.Х. 
до 2.XI 1.1984 року у прести-
жевій Мистецькій Ґалерії 
Онтаріо в Торонто. 

Виставки спонзорує — 
коштом понад 100,000 доля
рів одна з найповажніших 
канадських забезпеченевих 
спілок "The Mutual Life 
Assurance Co. of Canada "a 
їх організує Мистецька Ґа-
лерія в Ошаві, Онт., яка теж 

видала елегантний каталог 
з біографією мистця, з ана-
лізою і репродукціями кар
тин та з бібліографією; ціна 
19.50 дол. 

З нагоди виставок на них 
появилися рецензії. Обшир-
ний критичний ОГЛЯД КІТЧЄ-
нерської виставки дав мис
тецький критик Джілліян 
МекКей, який був поміще
ний у почитному канадсь
кому журналі - тижневику 
„Меклін'с" з 29-го листопа
да 1982 року. 

Дж. МекКей закинув ор
ганізаторам, що вони пред
ставили творчість В. Кури
лика однобічно, црминаю-
чи людину глибоко-релігій-
нуі гуманну, повну духов
них і людських вартостей, 
яку саме зустрічаємо в його 
творах. 

Як доповнення виставки 
у неділю 21-го жовтня ц.р. в 
Ґалерії відбудеться допо
відь „Куриликова візія Ка
нади", а в неділю 28-го жов
тня теж в Ґалерії, доклад 
„Канада Курилика. Край і 
населення". 

У книгарні Ґалерії можна 
купити альбоми картин ми
стця. які вже понад два роки 
як випродані у книгарнях. 
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ВИСЛОВИ ПАТРІЯРХА ЙОСИФА 
ІЗ ПОСЛАНЬ, ПРОПОВІДЕЙ 

І ПРОМОВ 

У зв'язку із відзначенням 40-го дня відходу у Господню 
вічність бл. п. Патріярхя Йосифа, друкуємо вислови 
Блаженнішого. Вибірку зробила Дарія Кузик. - Ред. 

Дорогі во Христі Браття і Сестри! Дорогі Сини і 
Дочки Страдної Святої Української Помісної Церкви! 
Мої духовні Діти. Діти великого Українського Народу! 

Наша Українська Католицька Церква - ця предківсь
ка Церква Київсько-Галицькоі Митрополії і всієї Руси, 
якої всі ми є діти, навіть тоді, коли живемо поза Україною, 
- є для нас духовною батьківщиною. Ця свята для нас усіх 
Церква є водночас нашим духовним скарбом, який всі 
маємо берегти. 

Без уваги на те. що п урядово зліквідувала в Україні 
атеїстична влада на спілку з московською патріярхією, ця 
наша свята Церква існує, виявляє свою незламну життє
здатність, страждає, ісповідує і родить нових мучеників за 
Христа і Його святий заповіт — „щоб усі були одно". 

Українська Католицька Церква заступала продовж 
сторіч справжню християнську екуменічну думку, вільну 
від політичних констеляцій і світових коньюнктур і 
пробувала її теж здійснювати; при тому вона собі здавала 
справу, що бажана церковна єдність — це свята річ. 

Ми споконвіку належали і боронили єдність Церкви: 
стільки трупів, стільки горя і кррви ми понесли, як ніхто 
другий, щоб єдність зберегти! Ми не знаходимо признан
ня, та все таки будьмо свідомі того та й дай Боже, щоб 

єдність Церкви і Народу жила в нас, і, щоб всюди ми 
голосили цю єдність і не дали себе запропастити!.. Ми нині 
не маємо іншого способу, як лише через Патріярхат 
об'єднатися, чи хто так думає чи й може ні, бо не знає 
історії своєї Церкви! І всі мусять держатися, і всі мусять 
вже раз зрозуміти, що тільки в Патріярхаті наша сила! 
Ми ніколи не втримаємось при Апостольськім престолі, як 
один буде так, другий інакше. 

Починаючи в 1963 році, — по виході на волю, -
нашою найбільшою журбою і працею було - не допусти
ти до того, щоб цю Церкву стерто з лиця землі, щоб дати їй 
морально-духовну силу та матеріяльну поміч, щоб вона 
могла проіснувати. 

Великим і багатим милосердям Божим, майже чудом, 
за молитвами вашими і старанням Святішого Отця Папи 
Івана XXIII і інших добрих людей, послав мені Бог 
звільнення, коли тюремні терпіння доходили до вершка... 
Вихід на волю був нагодою до дальшої праці. Хоч не було 
моїм бажанням покидати своїд паетву^не дозволено мені 
навіть поїхати до Львова, щоб там лишили слово поучення 
для розсипаних овець стада, та знав я̂  що їду до мого 
народу і моєї Церкви там де треба пригадати їм їхню 
свідомість приналежности до Матері Церкви і готовитись 
до дня її волі... Тому і мою волю прийняв я не для вільного 
життя, а для дальшої праці, боротьби і змагань для добра 
нашого народу, для його святої Церкви, для слави Божої і 
Царства Божого на цій захитаній нашій землі. 

Двадцять літ волі - то великий дар Божий, що йч)го 
треба було зужити для добра повіреного мені стада. Тому 
хай не буде це ювілеєм визволення, але ювілеєм спільної 
нашої великої праці, щоб рятувати від загибелі здобутки 
батьків наших. Коли з Божої волі цей рятунок треба було 
виконувати поза Україною з її стадом по чужих землях, 
треба було й засоби цього рятунку перенести тут, їх 
розвинути, скріпити і приготовити для майбутности. Це 
було моє завдання і його при вашій, дорогі браття і сестри, 
помочі я виконував. Хай остануть ці слова для нащадків. 
Для святої нашої Церкви, для многострадального мого 
народу я трудився все моє життя — на волі чи в неволі, в 
радощах чи смутку, в горю чи в недолі, в славі чи в неславі, 
суджений своїми чи чужими — добро моєї Церкви і мого 
народу на славу Божу було моїм світлом і моєю ціллю. 

Ми, що живемо тепер в страшних і жахливих умови-
нах, у великих досвідах, які не кінчаються, та й нема 
виглядів для східньої нашої Церкви, таке тяжке положення 
нашого народу, нашої науки, нашої культури і цілого 
нашого життя, яке є під обухом, гнетом і не мас такої сво
боди, як всі мають! Та й треба з прикрістю сказати, що ті, 
що повинні б промовити слово в нашій обороні, зовсім не 
квапляться. 

Страждання українців католиків є тим більше, що 
багато кіл у Римо-Католицькій Церкві, включно з її 
найвищими установами, дало себе засліпити і водити за ніс 
російському псевдоекуменізмові. Звідси ми заключаємо, 
що в тих колах немає жадного зрозуміння ані навіть 
співчуття для цієї страдницької Церкви. 

Страждання цієї Церкви промовчується, а її боротьба 
за дальше життя ще й тим утруднюється, що стосунок тих 
кіл до суттєвих справ Української Церкви здебільша 
ігнорується. Замість морально підтримати і скріпити цю 
страждучу Церкву бачило ся б радо її угроблення. Воно 
може звучати як парадокс, якщо сказати відверто: і 
безбожницький осередок Москва-Загорськ і названі 
католицькі кола бажають собі скорого зникнення Україн
ської Католицької Церкви з поверхні нашої плянети. 

...Наша Церква - це Церква Мучеників і Ісповідників. 
Коли почались в новітній історії переслідування християн, 
які своєю жорстокістю перевищили переслідування 
перших віків, наша Церква видала тисячі і сотні тисяч 
Мучеників і Ісповідників за вірність Христові і вірність 
Петровій столиці. І це було причиною отого мого слова на 
Вселенському Соборі Ватнпапському II в жовтні 1963 року 
- щ о б цю Митрополію-Ісповідницю піднести до Патріяр-
шої гідности. 

Рятунком для цілої Києво-Галицької Митрополії на її 
матірній території і її Церков-дочок в різних країнах і 
континентах є Патріярхат з патріяршо-синодальним 
церковним управлінням, словом, повнота помісности.... 
На жаль повнота помісности з патріяршим устроєм, хоч 
вже глибоко ввійшла в релігійну свідомість цілого нашого 
Божого люду, натрапляє на труднощі... І тут наш 
невимовний біль. 

О 
(Продовження буде) 

І 



4.200. СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 18-го ЖОВТНЯ 1984 

Українська ієрархія благословила 
будову нового собору в Оттаві 

-Ф 

Парохія св. Івана Хрести
теля в Оттаві з великою 
радістю святкувала неділю, 
9-го вересня ц. р. В той день 
Владика єпископ Ізидор з 
Торонто, в асисті о. пароха 
Володимира Шевчука, ЧС-
ВВ, і духовенства, при здвизі) 
української громади міста 
Оттави і околиці, відправив 
Молебень з нагоди будови 
нового собору. Опісля Вла
дика перевів церемонію пер
шої лопати разом з гість ми 
з державних і міських уста
нов. 

В Оттаві вже почалась 
будова нового храму, який 
матиме модерний українсь
ко-візантійський стиль. Цер
ква буде у формі хреста з 
одною величавою централь' 
ною банею і з чотирма 

бічними, меншими, по бо
ках. В церкві буде 350 сидя
чих місць. Храм 80 стіп 
високий, розложеннй в нап
рямі схід-захід згідно з 
нашою східною традицією. 
Кошт перквн біля 2.7 мі
льйона долярів. 
Наша громада пережила од 

ночасно шеодну надзвичай-
ну і рідкісну подію. Вона ба
чила, як Святіший Отець 
Папа Іван-Павло II побла
гословив українською мовою 
угольну плиту, яку прине
сли о. парох В. Шевчук. ЧС-
ВВ, і полковник Б. Яримо-
вич, голова церковної гро
мади. Це відбулося 20 nepec–. 
ня в Оттаві на польовій 
Службі Божій у присутнос
ті 200.000 людей, в тому 
прем'єр-міністра Б. Малру-
ні, кардиналів, єпископів і 
всіх наших владик, які свої
ми ризами і митрами збага
чували вівтарний почот. 

Користуючись зі свого 
перебування в Оттаві, де 
вони ще брали участь в кон
ференції єпископів Канади з 
Вселенським Архиєреєм, 

Рисунок нового собору в Оттаві 

Св. п. Богдан Кармелюк 

Посвячення землі під новий собор в Оттаві 

наші владики радісно віта
ли цю подію і початок будо
ви репрезентативного собо
ру в Оттаві і видали своє пас
тирське благословення. 

Тих читачів, які бажають 
українській громаді в От
таві фінансово допомогти 
просимо ласкаво висилати 
свої пожертви на адресу: 

St. John Ukrainian Parish. 
339 Fairmont Ave, Ottawa, 
Ont., KlY IY6. Canada. 

Ярослав Кіт 

У К Р А Ї Н С Ь К И Й З О Л О Т И Й Х Р Е С Т 
12-ий Відділ в Чикаго 

має шану запросити Вас з Ріднею на 

Б Е Н К Е Т 
З н а г о д и 5 0 - л і т н ь о г о Ю в і л е ю н а ш о ї О р г а н і з а ц і ї 

який відбудеться 

в неділю, 21-го жовтня 1984 року 
в Di Leo's - Ballroom, 5700 N. Central Ave.. Chicago. III. 
Коктейл з перекускою год. 1:00 no non. 
Бенкет з мистецькою програмою год. 2-ra по пол. 
Головний промовець ПАВЛИНА РІЗНИК з Фпьориди 
Ведуча бенкетом АННА КУЗИК 

Вінніпег. Ман. (Я. Р . ) -
Прадставник Фонду Ка
те др Українознавства (ФК-
У) д-р Роман Процик відві
дав Вінніпег і 26-го вересня 
виступив в УВАН, а 27-го 
виступив перед студентами 
і викладачами Славістично
го відділу Манітобського 
університету. 

Д-р Процик. за фахом 
мікробіолог. подав коротку 
генезу постання У НІГУ й ін 
формації про катедри укра
їнської історії, літератури й 
мовознавства. Він детальні
ше зупинився над теперіш
нім головним проектом Гар 
вардського інституту-мо
нографією Роберта Конкве-
ста про причини й наслідки 
голоду в Україні в 1932-33 
роках, про діяльність Джей-
мса Мейса та інші. запляно-
вані Інститутом англомовні 
публікації про голод, що 
вкоротці появляться в аме
риканських видавництвах. 

Д-р Процик подав студен
там загальні інформації про 
т. зв. великий гарвардський 
проект відзначення 1000-літ-
тя хришення України та про 
успіхи й труднощі мобілізу-
вання й координації україн
ських наукових, церковних 
та громадських інституцій 
довкола цісїнадконфесійної 
і надідеологічної події. 

З Інформацій, поданих до
повідачем і деяких комуні
с т і в дотепер проголоше
них у пресі, виявляється, що 
розбіжности відносно фор
мату святкувань 1000-ліття 
більш персональні, як прин
ципові й тому до зговорен-
ня напевно дійде. Перед ук
раїнською громадою стоїть 
важливіше питання—як за-
ангажувати в цих святкуван
нях неукраїнські наукові й 
церковні кола, а може й полі
тичні. 

Виступ д-ра Р. Процика 

0Щ004ШЩМШіШШ^ИШ1ШІШ4ШШ4ШШ4ШЬМЩЄт4ШШШ4Ш4ШітіЩМЩІіт4Щн^1Ьй 

Студійний Осередок Української Культури 
при Менор Джуніор Коледжу 

влаштовує 

УКРАЇНСЬКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

Неділя, 21-го жовтня 1984 року 
12-та опівдні - 7-ма веч. 

Мистецька програма: 1-4 по пол. 
Менор Джуніор Коледж 

Факс Чейс Ровд І Форест Авеню ' Дженкінтпін, Па. 
” Показ майстериости народного мистецтва 
” „Ярмарок". Пропаж виробів народного мистецтва 
' Наша кухня: голубці, пироги, ковбаса 
” їзда аеростатом 

(залежно від погоди) 
” Юні бандуристи -

школа са. Николая 
” Карпати - музична група 
' Волошки - Український танцю

вальний ансамбль з Філадельфії 
” Полтава - Український танцю

вальний ансамбль з Пітсбургу 
' Українські танцюристи парафії 

св. Анни з Воріиґтону 
" Юні Волошки - танцювальний 

ансамбль з Філядольфії 
в Вокальна група піл проводом 

проф. Зої Маркевич 
В разі 
дощу і 
фестиваль j 
відбудеться і 
в середині 
будинку 

vCOlX 

СТОЯНКА АВТ 
БЕЗПЛАТНА 
Вступ; 
S2 00 ДОРОСЛІ 
Я 00 ДІТИ 

\Ь 

1984 
Майстер 

МИРНА ГОЛЕЙ 
демонструє 

прядіння. 
фарбування 

і тнання 
Мисткиня 

ХРИСТИНА СЕНЬКІВ 
виставка картин. 

малюнків 

Directions and'or 
information: 

Call (215) 885-2360 

Представник ФКУ відвідав 
Манітобський університет 

зробив позитивне враження 
на студентів і своїм здоро
вим розумінням українсь
ких наукових проблем, і 
ролі, яку український Гар
вард старається відіграти в 
дуже складному й не завжди 
українським питанням при
хильному американському 
науковому кліматі. 

Фактом с. що У НІГУ. як 
інші українські наукові інс
титуції с постійно конфрон-
товані тенденційними наша
руваннями мітів fa-лсевдо 
правд, які ґвалтують невин
ну суть науки-.правду. То
му завданням нашої науки с 
скидати пі нашарування й 
підважувати існуючі міти й 
псевдоправди, а не процес 
довгий і трудний. 

Події в житті нашої гро
мади останніх років показа
ли, шо в критичні моменти, 
як Фенікс з попелу, народ
жується й перемагає у нас 
здоровий глузд та інстинкт 
самозбереження. Щоб тіль
ки за велике діло бралися 
люди великого розуму й 
такого ж серця. А вони, без
перечно, у нас є. 

Ще так недавно—три мі
сяці тому, ми вітали Богда
на Кармелюка з його 70-
літтям, співаючи йому 
,.Многая літа". А ось ми 
прощаємо його в похорон
ному заведенні . Ніхто з 
нас не сподівався, що кі
нець для нього прийде так 
скоро, тим більше, що і 
сам Богдан, не відчуваючи 
болів, говорив про свої ПЛИ
НИ на майбутнє по виході з 
личинці, ділився ними зі 
мною, бо я найбільше і 
найчастіше його відвідував'. 
Смерть прийшла несподі
вано не лише для приятелів, 
але й для нього самого. Ще 
в останній день я був у 
нього, а наступного дня діс 
тав телефон, що Богдан 
Кармелюк вже не живе. 

Св. п. Богдан походив зі 
золотого Поділля, вже зма
лку інтересувався громад
ським життям, а після закі
нчення Місцевої ШКОЛИ до
помогли родині в господар
стві. Ще і 5-літнім юнаком 
вступив до ОУ Н, в якій за
лишився до своєї смерти. 
Відбув військову службу в 
польській армії, що вийш
ло йому на користь, бо 
згодом в Українській Пов
станській Армії він відразу 
одержав підстаршинськиЙ 
ступінь. З цією армією в 
службі прибув на Захід, до 
Німеччини. Б. Кармелюк у 
нашій громаді був дуже 
діяльним, починаючи від 
місцевого хору, бо був об
дарований гарним ГОЛО
СОМ; брав участь у всіх 
місцевих організаціях, як 
член Управи, а в організа
ції місцевого ООЧСУ його 
двічі вибирали головою 51-
-го Відділу й на цьому міс
ці застала його смерть. 

Похороном зайнялася 
родина дружини покійного 
Богдана, яку репрезенту
вала його племінниця На 
дя Волошин-Дельонас з 
родиною. Для допомоги їй 
була управа 51-го Відділу 
ООЧСУ в Озон Парку. По
хоронні відправи служив о. 
крилошанин Л. Мудрий. 
Згідно з бажанням Покій
ного, похороном зайняла
ся похоронна фірма Валь ш 

і Кассеса. Управа 51-го 
Відділу доклала всіх зу
силь, щоб ці відправи випа
ли якнайкраще. 

Телефонами повідомле
но всіх членів і громадян 

про його смерть, так що на 
панахиді і на парастасі 
заля похоронного заведен
ня була вщерть виповнена. 
Співав церковний хор, в 
якому Покійний був чле
ном. По відправі о. Л. Муд 
рий попрощав від родини 
св.п. Богдана від всіх англо 
мовних приятелів, бо По
кійний мав їх чимало. 

Від української громади, 
прощали: мґр В. Захарчук 
від 151 -го Відділу та секре
тар Відділу М. Білейчук; 
Василь Скомський від Від
ділу УККА, Богдан Качор 
від ГУ ООЧСУ ;Роман Кру
пка від Патріярхального 
Товариства Відділу в Озон 
Парку; Танасій Опарик по
прощав від церковного хо
ру та заінтонував пісню 
„Видиш, брате мій", яку 
проспівали всі приеутні. 

Наступного 31 -го серпня 
ц. р. відбувся похорон зі 
Службою Божою та похо
ронними відправами в 
місцевій церкві Святого 
Покрова в Озон Парку. По-
тім кавалькада вирушила ' 
на український православ
ний цвинтар св. Андрія у 
Бавнд Бруку, Н. Дж., де 
тіло Покійного спочило 
у родинному гробівці. 

Надгробне слово ска
зав його приятель з рідних 
сторін Григорій Добуш. 

Покійний Богдан втішав
ся прихильністю не лише 
української громади, але 
його поважали також осо
бисті приятелі, які співпра
цювали з ним в його місці 
праці. Це виявилося і на 
похороні, бо домовина бу
ла обставлена квітами, не 
лише від родини, але й 
від приятелів та організа
цій, з якими Покійний дуже 
віддано співпрацював. 

Закінчено похоронні від
прави тризною, в якій взя
ло участь понад 60 осіб. За
початкував тризну о. Л. 
Мудрий. Спогадом про 
покійного Богдана поділив
ся з присутніми його засту
пник мгр В. Захарчук, який 
заініціював збірку на доб- , 
ровільні цілі в його пам'ять 
яку перевів М. Білейчук. 
Від родини зложив подяку
вав присутнім Іван Дсльо-
нас. Збірка дала у висліді 
суму 402 дол., які розділе
но на різні цілі. 

Михайло Білейчук 

СТЕЙТ ФЛЬОРИДА звернулася до Уряду за фінансовою 
допомогою на те. щоб поборювати недугу, яка навістила 
цитринові і помаранчеві дерева. Досі треба було вже 
знищити понад чотири мільйони молодих деревець, які 
заражені цією недугою. 
ЧИСЛО ПОГИБШИХ у автових випадках зменшилася в 
1983 році, як цс подають офіційні чинники. В 1983 році було 
найменше число.смертних автових випадків у ЗСА від 
ранніх 1970-их років. Доказують, що причиною зменшен
ня смертностн є гостріші закони щодо їзди автом. Зокрема 
тут допомагають уведені вже загально закони про 
вживання обезпеченевих поясів та закони про проваджен
ня авта у п'яному стані, які в деяких стейтах підвищили вік. 
в якому дозволено публічно пити алькогольні напитки. 
НА ПІДСТАВІ ОПИТІВ серед молоді в ЗСА показується, 
шо більшість її є тепер за перевибором на президента Ро-
налда Регена. Опит „Ню Йорк Таймсу" та телевізійної ме
режі Сі-Бі-Ес переведений перед першою публічною 
дебатою поміж Р. Регеном а В. Мондсйлом показав, що 
голосуючі у віці 18-24 років піддержують v 61 відсотках Р. 
Регена. а лише ЗО відсотків с за демократичними кандида
тами. Це цікаве явище, що молоді люди, які в 1960-их 
роках кинули клич ..не вір нікому, хто має понад 30 років" в 
1984 році мають довір'я до людини, яка є у віці понад 70 
років. 

ТЕРОРИСТИ ЗБОМБИЛИ всередмісті Брюсселі чотири
поверховий будинок, у якому приміщувались бюра кон
сервативних груп і партій. З огляду на це. що вибух насту
пив після годин праці, жертв не було і ніхто не був 
поранений. Ліві прокомуністичні групи повідомили опісля 
телефонічно редакції деяких бельгійських газет і пресових 
агентств, що збомблення голвоних бюр консерватистівтзе 
їхнє діло і вони веруть на себе повну відповідальність за 
цей акт. На протязі останніх IS днів ліві екстремісти вико
нали вже кілька бомбових замахів на праві і консервативні 
у групування. Головний прокуратор зарядив докладне сл і л 
ство у справі пожвавлення терористичної діяльности 
лівих. - ':'-

МЕДИЧНА РАДА СТЕЙТУ Мишигсн заборонила спеці-
ялістові урологові на двсГтижні виконувати операції тому, 
що він дозволив своєму ій-літньому синові асистувати при 
одній із урологічних операцій, яку він переводив, ломимо 
спротиву лікаря, що давав наркозу. Щаслива пацієнтка 
видужала і не знала про цей випадок, але лікар признак 
свою помилку, тимбільше. шо дозволив синові навіть 
виконати два шви. 

f В ПЕРШУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
нашої Незабутньої ТЕ ТИ 

бл. п. 
проф. КЛИМЕНТИНИ (МУХИ) 

КУЛЬЧИЦЬКОЇ 
буде відправлена 

СЛУЖБА БОЖА 
В церкві св. Івана Хрестителя в Нюарку. Н. Дж. 

в вівторок, 23-го жовтня 1984 p., о год. 8-ій ранку 
. Сестрінка - А С Я Л И С И Н Е Ц Ь К А з родиною 

Помолімось за наших друзів. 

ЗАУПОКІЙНА 
СВЯТА ЛІТУРГІЯ 

за спокій І вічну радість душ померлих Членів 
Фонду Катедр Українознавства 

Влрел. о. протолресв. Іван Ткачук відслужить Зеупокійиу 
Святу Літургію, в неділю, 28-го жовтня 1984 p., о год. 10-ій 

рейку, в У П Церкві Всіх СВЯТИХ, В Н Ю йорку, 
за Блаженної Пам'яті: 

СТАНИСЛАВУ 
БЕРЕСТЯНСЬКУ 

ЯРОСЛАВА 
БЕРЕСТЯНСЬКОҐО 

ІВАНА БІШКА 
АНДРЕЯ і МАРІЮ 

ІЛЬКІВ 
МИРОСЛАВА КУЧМУ 

Д-ра ВОЛОДИМИРА 
МИГАЛЯ 

Проф. ПАВЛА 
' СИРОТЮКА 
Д-ра ВОЛОДИМИРА 

ТОПОЛЬНИЦЬКОГО 
МИХАЙЛА ФЕДЬКА 
АВГУСТИНА ХОМУ 

Всіх В П . Членів ФКУ просимо про молитви за померших 
наших друзів. 

ПОМОЛІТЬСЯ В часі відправи Заупокійної Богослужби. 
щоб поєднатись з нами в поході молитов до Всевишнього 
за тих, що творили добро. 

Вічна Пам'ять Померлим Членам ФКУІ 
ГОЛОВНА ЕКЗЕКУТИВА 

ФОНДУ КАТЕДР УКРАЇНОЗНАВСТВА (ФКУ) 

у 

У глибокому смутку повідомляємо Родину І Знайомих, 
шо дня 15-го жовтня 1984 р. відійшла у Вічність 

наша Найдорожча 
МАТИ, СЕСТРА і ШВАҐРОВА 

бл. П. 

НАТАЛЯ МОЧУЛА 
проживши 52 роки, народжена в Чернівцях, Буковина, 

Україна. 
ПАНАХИДА - у вівторок. 16-го жовтня 1984 р в похо

ронному заведенні Senko Funeral Home, Hempstead. N Y. 
ПОХОРОН - в середу. 17-го жовтня 1984 p.. о год 9:30 

ранку з похоронного заведення до церкви св. Володимира в 
Гемстед, Н. Й., а опісля на цвинтар East Ridgria.–. п в Кліфтоиі, 
Н .Дж. 

Горем прибиті: 
дочка - ТАНЯ 
сестра - АЛЬМА БАТІГ 
шваґрові: МАРШ МОЧУЛА 

ЕЛІЗАБЕТА ТИХО 
швагри: ВОЛОДИМИР БАТІГ 

ВАСИЛЬ І МИХАЙЛО МОЧУЛИ 
та кузини і племінники 1 

Концерт Українського Музею в Ню Йорку 

ЛІДІЯ АРТИМІВ 
т піяністка 

Alice Tully Hall, Lincoln Center for the Performing Arts 
140 West 65th Street. New York. N.Y. 10023 

Неділя, 11-го листопада 1984 p., 7:30 вечора 
Твори Барвінського. Брамса. Дебюсі, Лисенка і Шолена 

Квитки в ціні 20, 15 і 10 дол. при касі, в крамниці АРКА - (212) 473-3550 і в Українському 
Музе?- (212) 228-0110 

По Концерті Т О В А Р И С Ь К А З У С Т Р І Ч , The Ginger Man. 51 W. 64th St . New York City 
9:30-11 веч. Ціна:ЇЗО.ОО 

T^iV0Vfbtfbnvmnvmnvibt^xv^mnbHbiPbtntfbHWbHbtfbtmnv?btmubttvibeiva2 

Філядельфія І околиця! 

В неділю, 28-го жовтня 1984 p., о год. 2-ій по пол. 
в залі Дому Українського Народного Союзу 

при 5004 Н. Олд йорвг Рд., ФІлядельф!л. Па. 
відбудуться 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
ОКРУЖНОГО КОМІТЕТУ ВІДДІЛІВ 

УНСОЮЗУ 
до участи в яких запрошені й зобов'язані урядовці, представ

ники і конвенційні делегати наступних Відділів: 
10.32.45.62.83.95.105.118,128.153,154,158,182,183. 
173, 218. 231. 237. 239. 245. 247. 248, 281. 288. 289. 321. 
324. 331. 339. 347. 352. 382. 375. 378. 383. 397. 422. 424. 

430 І 479. 
НА ПОРЯДКУ НАРАД: 

Відкриття 
Перегляд-провірка дотеперішньої організаційної праці 
Округи. 
Обговорення посиленої, осінньої організаційно? кампанії 
Обговорення загальних союзових справ. 
Внески, запити і закриття зборів. 

у зборах візьмуть участь: 

Д - р БОГДаИ ГнвТЮК, головний контролер У н е 
І в а н О д е ж и н с ь к и й , головний радний УНС 
ВаСИЛЬ ПаСТушОК, головний радний УНС 

За ОКРУЖНУ УПРАВУ: 

ПЕТРО ТАРНАВСЬКИЙ. гопова 

ВАСИЛЬ КОЛІНКО 
секретар 

ІВАН ДАНКІВСЬХИЙ 
”касир 

к 
В тяжкім смутку повідомляємо Родину, Друзів І Знайомих, 

що в ранніх годинах у вівторок. 16-го жовтня 1984 р. упокоївся в БозІ після важкої недуги 
наш Найдорожчий ЧОЛОВІК. ТАТО. ДІДУСЬ і ПРАДІДУСЬ 

бл. п. д-р 

БОГДАН ДЗЕРОВИЧ 
колишній Голова Апеляційного Суду у Львові, учасник Визвольних Змагань, старшина 

Української Галицької Арміі, голова Товариства Українських Правникіа в Америці, 
народжений 1-го вересня 1897 р. в Миколаєві над Дністром. 

ПАНАХИДА буде відправлена в п'ятницю, 19-го жовтня 1984 p., о год. 7:30 веч. в по
хоронному заведенні Петра Яреми в Ню йорку, Н. Й. '4 

СЛУЖБА БОЖА в суботу, 20-го жовтня 1984 p., о год. 9:30 ранку в церкві св. Юра в 
Ню Йорку, а опісля ПОХОРОН на українському православному цвинтарі се. Андрія у С. 
Бавнд Бруку, Н. Дж. 

В глибокому горю: 
дружина - ОЛЯ 
дочка - ХРИСТИНА ЗАРИЦЬКА з чоловіком ВОЛОДИМИРОМ 
сини: 

АРІЯН з дружиною ІНОЮ 
СТЕФАН 

внуки: 
ВОЛОДИМИР ЗАРИЦЬКИЙ 
БОГДАН ЗАРИЦЬКИЙ а дружиною МЕЛІНДОЮ 
АНДРІЙ. ОЛЕКСАНДЕР, ДЕЙНА, СТЕФАНІЯ ДЗЕРОВИЧІ 

правнук - БОГДАН ЗАРИЦЬКИЙ 
еввти - ЛЕОНІД І ОЛЕНА ГАЙДАМАКИ 
Бпижчв І дальша Родина 

Замість КВІТІВ просимо складати жертви на викінчення української квтолицькоі церкви 
.̂ -.„„ ,̂ ш f'OPA'– 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 18-го ЖОВТНЕВІ984 4.200. 

Хто прийде... 
(Закінгення зі стор. 2) 

клопотів ще одного держав
ного' похорону. 

На Заході теж припуска
ють, що кремлівські запра
вила можуть встановити 
перехідний час влади, у яко
му Горбачов, чи хтось ін
ший, з молодших ватажків, 
може служити ЯК „КНЯЖИЧ-
регент". У Советському Со
юзі може поста пі така фор
ма влади, у імОЙ Горбачов 
буде назначений як наміс
ник і виконуг" г повну вла
ду, залишиї і Черненка 
далі як фігуру найвищого 
ватажка. 

Хтерші секрегарі ” 

Американські кремлезна-
вці думають, що якию нас
тупить зміна проводу, то 
після того буде поширено 
групу, яку тепер називають 
„старшими секретарями'', 
які є повними членами По-
літбюра і рівночасно члена
ми секретаріяту Централь
ного Комітету. Під сучасну 
пору є тільки трьох таких 
„старших секретарів" — 
Черненко, Горбачов і коли
шній голова партії Ленін
граду Ґрігорій Романов, у 
порівнянні до нормального 
числа між п'ятьома і деся
тьома членами. Загально 
припускають, що 58-річний 
Романов є головним конку
рентом Горбачова в наслідг 
стві на найвище місце на 
Кремлі. 

Підвищення декого з мо
лодших ватажків до цього 
вищого становища буде го-
ювною ознакою переходу 

іадн до рук молодшого 
покоління. Правдоподібни
ми кандидатами до підви
щення вважають В. Долгіх, 

років; Романова, 58 років! 
і ватажка комуністичної 
і.артії України Володими-

а Щербицького, 66 років. 
Один з американських 
арших кремлезнавців є 
а думки, що старе поколі-
ія кремлівських ватажків 

своєї влади добровільно не 
передасть. Він припускає, 
шо вони будуть цупко дер
жати керму у своїх руках і 

без боротьби її молодшому 
поколінню не віддадуть. 

На думку автора статті, 
володіння старшого поко
ління в Кремлі на Чернен
кові не скінчиться. Чи він 
відійде добровільно, тобто 
зрезигнує зі свого найвищо
го становища із-за здоров-
них причин, чи його силою 
усунуть, а чи він помре, то 
на його місце прийде ще 
один і останній ватажок 
старшого покоління — Ан-
дрей Громико. Бож просто 
неможливо собі уявити, 
щоб його - заслуженого 
для совєтського режиму — 
ватажка не покликано до 
керівної влади. Виглядає, 
що між старими кремлівсь
кими головачами є таємне 
домовлення, щоб усі заслу
жені для СССР їхні ватажки 
посиділи бодай коротко на 
кремлівському престолі. 
Останнім із них, мабуть 
буде Громико. 

Та найкращою відповід
дю на припущення і здогади 
про те, що станеться у Кре
млі є наша українська пос-
ловиця: , ,Поживем поба
чим". 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
ПАНЕЛЬ В НЮ ЙОРКУ 

Ню Йорк. - В суботу, 20-
го жовтня ц.р., о год. 7-ій 
ввечорі тут у приміщенні 
Літературно-мистецького 
клюбу (Дім ОУВФ), при 136 
Друга авеню, відбудеться 
інформаційний панель, який 
розглядатиме проблему най
новіших втікачів з Польщі. 
В панелі братимуть участь: 
українка з Польщі Анна 
Судик, проф. Петро Гой, 
який відвідував найновіших 
втікачів у таборах під Від
нем в Австрії і і Ліда Чор
на, учасниця прогульки 
„Стежками батьків по Ев-
ропГ. 

Панель спонзорують: Від
діл „Самопомочі", Об'єд
нання Оборони Лемківщи-
ни і Фунадція УВУ в ЗСА. 
Керівниками панелю бу-
луть Петро Матіяшек і Бо
рис. Дацків. 

Фонд „Поміч Україні" 
у Вінніпегу звітує 

Наяґарський Окружний Комітет УНС 
повідомляє, що 

в суботу, 27-го жовтня 1984 p., о год. 7-ій веч. 
в залі св. Княгині Ольги 

пр. , , j rne and Dieppe вул., CT. КАТЕРИНО. Онт., Канада 
відбудуться 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ НАРАДИ 
ОКРУГИ 

НА ПОРЯДКУ НАРАД: 
1 Відкриття 
2 Провірка організаційної пращ Округи за останні місяці 
3 Доповіді гоповмого предсідника УНС д-ра ІВАНАФЛИСА 

і головного директора для Канади сен. ПАВЛА ЮЗИКА 
4 Схвалення організаційного пляну праці на останні місяці 

цього року 
5. Внески, запити і закриття нарад 

Д о участи в нарадах запрошується всіх членів Відділових 
Управ, членів Контрольної Комісії і делегатів останньої 

Конвенції. 

У зборах візьмуть участь 

Д - р І В а Н Ф Л И С , головний лредсідник УНС 

С е н . П а В Л О Ю З И К , головний директор для Канади 

Тому, що наради відбудуться в ювілейному році 90-річчя 
УНСоюзу. до участи запрошується не лише членів Союзу. 
але все українське громадянство Члени Екзекутиви у своїх 

доповідях заторкнуть історичні аспекти УНСоюзу. 
За ОКРУЖНУ УПРАВУ. 

д-р Богдан Допішний 
^ гопова 

Єфим Омельчснко 
секретар 

о. Михайло Блаженко 
почесний гопова 

Михайло Боровський 
касир 

Увага! Увага! 
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ 

прийме негайно на різні околиці 
Америки і Канади 

ОБЛАСНИХ ОРГАНІЗАТОРІВ 
П о с т і й н а п р а ц я Запевнена платня. Сошяльне 

ж и т т ь о в е забезпечення . Пенс ійний ф о н д Вакації 
Д о с в і д п р о д а ж у ж и т т ь о в о г о забезпечення поба

ж а н и й . І нших п е р е в и ш к о л и м о Скористайте з цієї на
г о д и без н і я к и х зобов 'язань 

ЗГОЛОШУЙТЕСЯ ЛИСТОВНО або ТЕЛЕФОНІЧНО 

UKRAIN IAN NATIONAL ASSOCIATION 
Р О Box 17 А - ЗО Mon tgomery Street 

Je rsey C i ty . N J 07303 
Ten (2011 451-2200, 

ЩЙШШШШПШВШШІШЩ 
^ ' і вилянні 0 6 єднання Українських Письменників СПОВО”ІІ 

появилася нова книжка Ь? 
МИКОЛИ ЩЕРБАКА \ 

ПАХОЩІ СУЦВІТТЯ І 
ПОЕЗІЇ (1960-1970) р 

Ю4 сторінки ціна 54 75 t 75 с порто С 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 6а стейтового fc 

податку ^ 
Замовляти S V O B O D A B O O K S T O R E Й 
ЗО Montgomery Street в Jersey City. N J 07302 fe . 5 -ттг^гішшішшшт 

-4 
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Наш нинішній звіт покри
ває період від 1-го січня до 
30-го вересня 1984 року і 

стосується лише тієї частит 
ни Фонду, яку адмініструє 
Манітобська Філія ССУК. 

Приходи: пожертви"22, 
789,44 дол., відсотки в укра
їнських кредитівках-1,079.45 
дол., разом приходів було-
23,868.89 дол. Розходи: до
помога українцям в Україні 
—5,577.04 дол., українцям в 
Польщі—3,572.06 дол., ди-
сидентам-591 дол., україн
цям в Бразилії-23, 359.30 
дол. (в тому невеличкі суми 
іншим країнам Південної 
Америки). Разом на допо
моги видано" 33,099.40 дол, 
адміністраційні видатки— 
1,090.31 дол., разом розхо
ди виносили 34,189.71 дол. 

Різницю між розходами і 
приходами покриваємо з 
резерви з минулого року. 
Перед нами стоять ще вели
кі завдання, з яких найакту
альніші—це поміч найнові
шим українським втікачам 
з Польщі і продовжування 
допомоги Українцям в Бра
зилії грішми, пакунками, 
шкільними підручниками і 
т. п. Наша резерва вичерпу
ється, треба нових фондів. 
Щиросердечно дякуємо ук
раїнській громаді за над
звичайно щедру жертвен-
ність цього року і просимо 
дальших пожертв для про
довжування нашої допомо-
гової діяльности. Просимо 
оо. парохів і заряди громад
ських організацій, які рані
ше цього року не мали змо
ги перевести в себе збірки на 
Фонд „Поміч Україні", зро
бити це, в міру можливос
тей, ще цієї осени, за що бу
демо дуже вдячні. 

Для ілюстрації, яку вар
тість має наша допомога 
для тих, що її отримують, 
подаємо кілька виїмків і 
листів. 

Пишуть нам двоє студен
тів з Польщі: „З великою 
радістю, пошаною і вдяч
ністю принялн ми Ваш да
рунок. Для нас це не тільки 
'звичайна матеріяльна допо
мога, але й доказ прнхиль-
ности і присутности людей, 
які завжди допоможуть, 
коли скрутний час... Важли
вою є свідомість єд”ности з 
людьми, які хоч далеко, 
проте, присутність і близь
кість яких відчувається наяв
но. Ваш дарунок-це пре
красний цього приклад і 
доказ". 

Пише нам Ольга Корча-
ґін, учителька з Прудснто-
поліс, Бразилія, через яку 
ми замовили на наш кошт з 
видавництва ОО. Василіян 
підручники для Рідної Шко
ли при одній філії Хлібороб" 
сько-Освітнього Союзу в 
Бразилії: „Ми дуже дякує
мо, що ви маєте охоту помо
гти у постачанні підручни
ків. Цього нам найбільше 
потрібно і цим можна при
чинитися до більшого усві
домлення українського на
селення. Ми маємо власні 
підручники в Бразилії, але 
не всі, що їх потребують мо
жуть собі купити, хоча ціна 
є дуже низька. Ви добре по
думали, щоб замість виси
лати Ваші підручники, за-
фундувати тутешні, бо ми 
можемо їх постачати, тіль
ки не маємо фінансової мож-
ливости". 

Ольга Горачук, голова 
Допомогового Комітету 
при Хліборобсько-Освітнім 

Союзі в Куритибі, Бразилія л 
дякуючи ,,за княжий дар на 
допомогу для наших людей^ 
що потерпіли від повені", 
повідомляє: ..Частина цих 
грошей , що Ви прислали, 
буде використана для купів
лі селекційного насіння для 
наших хліборобів в потребі) 
а решта буде розділена для 
потребуючих", 

Григорій Гордій, колиш
ній голова філії ХОС в Унії 
да Віторія. Бразилія, повідом 
мляс; ..Минулою тижня був t 
у мене голова ХОС п. Безру 
чка з Куритиби. Він відвідує 
всі філії. Він плянує допомо 
гти хліборобам, за гроші, 
які дістає від Вас, хоче заку
пити насімня.і В нас набли
жається весна. Яку кількість 
грошей Комітет має. якось 
ніяково було питати, але він 
людина дуже справедлива... 
Питаєти, чи пакунки з ужи
ваним одягом є дійсно варті
сною допомогою. Дорогі 
наші, друзі, я не маю слів, 
щоб Вам могти описати 
радість чотириста родин, 
які живуть в Унія да Віторія. 
В такій трагедії, яку ми пере
жили—це є велика поміч, 
тим більше моральна. Забу
ті і заспані внуки і правнуки 
наших піонерів пробудили
ся І віджили і пригадали 
собі своє походження." 

Молодий українець з жін
кою і двома малими дітьми, 
який різними крутими доро
гами втік з України і тепер 
перебуває в Західній Німеч
чині, отримавши нашого 
листа з повідомленням, що 
ми його спонзоруемо на 
приїзд до Канади, пише: 
„Нарешті отримав від Вас 
чи не найважливішого в моє
му житті листа. Цей Ваш 
лист вернув мені віру в укра
їнську співдружність та са
мопоміч, додав отухи та 
влив свіжої кровн в жили, да
вши нам надію на наше май
бутнє в українському сере
довищі серед близьких сер
цю співвітчизників та зичли
вих людей. Шкода лише, 
що нам нрийшлося чекати 
на цього лцета довгими 
днями, тижнями та місяця
ми, які були прикрі та гіркі, 
але не варто про них тепер 
згадувати, тим більше, шо 
все це виникло в наслідок 
непорозуміння зі зміною 
адреси". 

Скажіть, чи не приємно 
допомогти українській лю
дині в потребі? Пожертви 
на Фонд „Поміч Україні"; в 
тому і на поміч українцям в 
Бразилії, просимо висилати 
до Централі ССУК: UkraTnr– 
an Canadian Social Services, 
P. О. Box 168, Station „M". 
Toronto, Ontario, M6S 4T3, 
або до Філії ССУК в вашій 
околиці, або до uaiuoi Філії 
на нижчеподану адресу. Всі 
ПОЖерТВИ ЗВІЛЬНеНІ ВІДДОХО-
дового податку. Просимо 
також звертатися до ССУК 
за адресами для висилки 
пакунків до Бразилії. 

За Манітобську Філію 
ССУК 

Петро Салига, голова. 

Осип Сливинський, 
секретар 

Ukrainian Canadian 
Social Services 

Manitoba Branch, 
456 Main Street,Winnipeg. 

Manitoba R3B іB6. Canada 

..Листи читачів" повинні бути не довші, як ОЦІМ 
сторінка машинопису, друкована через два інтерва
ли Лист повинен торкатися тем. порушених тільки на 
сторінках „Свободи" Реагувати слід ло десяти :п:іп 
після опублікування матеріялу Якию лисі пишеться 
рукою, то слід писни його чітко і виразно і також з 
великими відступами поміж рядками Редакція іасте-
рігас за собою право скорочувати листи it виправля

ти мову, як і скрес, нона ні різкі вислови 

| ПОВІДОМЛЕННЯ 
^Адміністрації „Свободи 
j t t П О В І Д О М Л Я Є М О ВСІ О Р Г А Н І З А Ц І Ї 
fc І П О О Д И Н О К І О С О Б И 

ф ЩО АДМІНІСТРАЦІЯ 

Син зеленої Буковини 
„ Тільки той досягне мети, 

хто іде. 
Тільки той. хто горить— 

не згоряє". 

НЕ БУДЕ ПОМІЩУВАТИ ЖАДНИХ 
ОГОЛОШЕНЬ 

якщо попередні рахунки 
НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ 

Окремих писне в г:й справі не буде?ься 
відписувати 

ВСІ РАХУНКИ МУСЯТЬ БУТИ ЗАПЛАЧЕНІ 
ДО 15 ДНІВ ВІД ДНЯ ПОЯВИ. 

завжди знаходив якусь роз
в'язку, щоб допомогти пот
ребуючи^. 

Минали роки. Українська 
см 11 ра пінна громада мале
нької Австрії чимраз змен
шувалася. Д-р Володимир 
Іванович з дружиною Євге
нією виїхали до ЗСА. прича
ливши до Дірборну.в стейті 
Мішіген, де він знайшов 
працю лікаря-психіятра. 

Нові умови життя, нове 
довкілля вимагали багато 
зусиль. Але і це покійний, 
завдяки лагідній вдачі, успі
шно поборов. Мандрівний 
шлях доктора та його дру
жини ще не був закінчений, 
бо треба було з приводу про-
фесійной служби міняти міс
ця свого замешкання. З Дір
борну переїхав до Ліма, в 
стейті Огайо, а на кінець до 
Клівленду, знайшовши там 
працю лікаря-психіятра в 
лічниці американських вете
ранів. 

Осягнувши заслужений 
„пенсійний ” вік, покійний 
не спочивав. Цікавився і 
жив громадським на науко
вим життям, а попри те 
дбав, щоб дорогій йому дру
жині Евгенії, яка підупадала 
на силах, завжди ваявляти 
поміч. Та в розгар цих завж
ди затруднених днів раптом 
прийшла потреба іти до 
лічниці і піддатися операції. 
Операція була нескладною і 
пройшла вдало. Лікарі були 
вдоволені її вислідом, але 
всупереч сподіванням, кіль
ка днів опісля прийшла хви
лина важкого удару для 
його дружини, приятелів з 
Товариства Українських Лі
карів' та громади: доктор 
Володимир Іванович в ліч
ниці міста Парми, Огайо, 28 
-го серпня ц. р. замкнув свої 
завжди усміхненні очі. 

Похоронні відправи від
булися в церкві св. Покрови 
УПКЦ—в Пармі. поперед
жені відправами в каплиці 
похоронного заведення Го-
ловчаків, з участю оо. з Ук
раїнської Православної Ав
токефальної Церкви—npo– 
топресв. Олександра Биков-
ця з Дітройту та іерея Миро 
на Безкровного з Індіяни. 

Гостинна -церква святої 
Покрови та її настоятель о. 
д-р Іван Тилявський, до якої 
часто приходив молитися 
Покійний, хоч був завжди 
вірним парафіянином пра
вославного віроісповідання^ 
була в дні 31-го серпня ц. р. 
останнім прнстановищем-
зупинкою в дорогу вічности. 

Тлінні останки цього ж 
дня перевезено на цвинтар 
Української Православної 
Церкви в Ванн.і Брук, Ню 
Джерзі. 

Завжди вірна покійному 
дружина—пані Евгенія, хоч 
виснажена і ослаблена, з 
допомогою пані Орисі Сав-
чак. парафіянки церкви св. 
Покрови, завезли тлінні 
останки покійного там, де 
чимало наших визначних 
громадян знайшли свос міс
це вічного спокою. 

Був гарний, соняшний 
день. Не зважаючи на цю 
Божу благодать і красу при
роди, невеликому гуртку 
осіб, що прийшли в останнє 
попрощати дорогого друга 
і доктора, на серці і душі 
лежав гнітучий біль. Біль, 
якому слова пісні „Виднш. 
брате4 мій" надавали окре
мої емоції та почувань. 

Хан ця скромна згадка 
про покійного д-ра Володи
мира Івановича буде кити
цею рож на :віжу могилу 
людини благородного сер
ця, людини найкращих при
кмет! 

С.З. 
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Увага! У ВИДАВНИЦТВІ Уеагг. 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

СВОБОДА 
появилася вже друком монументальна збірка 

літературних оцінок 

Д-ра Луки Луцева 
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Цими словами українсь
кого поета О. Олеся з його 
твору „Бій за молодь" хоче
ться" висловити декілька ду
мок, які зараз лягли на ду
шу і серце людини, мов 
непотрібний камінь, що да
вить на людське почуття, 
життя та його радості. 

28-го серпня ц.р. в Клівленді 
Огайо, на 79-му році життя 
упокоївся в Бозі визначний 
український лікар, колиш
ній голова Української СанЬ 
тарно-Харитативної Служ
би в Австрії, взірцевий гро
мадянин, патріот і собор-
ннк всієї України, син зеле
ної Буковини д-р Володи
мир Іванович. 

Покійний д-р Володимир 
Іванович був сином україн
ських інтелігентів: батько— 
Севарнн Іванович, колиш
ній полковник армії УНР, 
мати-вчителька, з дому 
Марія Душенко, дочка вої
на УНР, що в рядах україн
ських армій пройшов затяж
ні бої в І9І8-І92І pp. Сам д-
р Володимир Іванович, тлін
ним останкам якого в дні пег 
хорону зійшлася віддати 
шану і поклін невелика укра
їнська громада Клівленду, 
визначався, перш за все, 
великою скромністю. Він го
рів любов'ю до своєї дружи
ни пані Евгенії, з'якою пів
століття ділив дні щастя, 
дні страхіття, дні надій у 
довгій мандрівці світами. 
Він. неначе наша велика 
поетеса Леся Українка, без 
надії сподівався чогось світ
лого, кращого для своєї рід
ні, а понад усе—дорогої для 
нього Української Землі! 

Покійний завершив студії 
медицини на Варшавському 
університеті і вже там як сту
дент і син старшини Україн
ської Армії визначався вели
кою особистістю, підкрес
люючи завжди свою україн
ську приналежність. 

Удари долі покійний д-р 
Іванович приймав спокійно, 
без емоцій. бо--все цс від 
Бога! Коли, наприклад, при
йшла сумна вістка з Відня, 
т о там помер його рідний 
брат Микола, д-р права і 
секретар Централі СКВУ 
на той час. то він--в задумі і 
і болем у серці—висловив
ся коротко: ..Так велів Bcc– 
вишній, і на це немає ради!" 

Покійний вибрав дуже 
важку і відповідальну про
фесію лікаря. Будучи в Авст
рії, в місті Зальцбурґу. він у 
1945-1953 роках був там го
ловним директором лічниці. 
Скільки добрих, самаритян
ських прикмет огортали сер
це і душу цього завжди гото
вого помогти людині укра
їнського лікаря! 

В найбільш критичних 
роках великого Ісходу на
шої еміграції з українських 
земель. Він з посвятою віл
ла вав свій труд, знання, а по
над усе свою людяність, яку 

не можна заступити нічим! 
Був 1949 рік. На терсні ма

ленької Австрії, головно в 
американській на той час 
окупаційній зоні, перебува
ло чимало вояків У ПА, чле
нів Рейдуючих Частин. Тра
плялися між ними й такі, шо 
потребували лікарської опі
ки: дехто був поранений під 
час довгого рейду, інші при
йшли з відмороженими час
тинами тіла. Ліки в той час 
були мрією багатьох хво
рих. Покійний д-р Іванович, 
будучи директором лічниці, 

| Ж 

Український Музей... 
(Закінгення зі crop. 1) 

Лідію Артимів. яка грати
ме на цьому концерті твори 
Барвінського, Лисенка та 
Брамса. Шопена і Дсбюссі, 
йде широка й заслужена сла 
ва і в слові, і на хвилях сте-
ру, і на сторінках преси, амвт 
риканської й української,4 

навіть світової. Ось віднос
но недавно, в квітні цього 
року, концертова піяністка 
Л. Артимів чарувала знову 
українського глядача-слу-
хача, граючи на „Великому 
Симфонічному Концерті 
Української Музики" в Kap– 
негі Голл з нагоди 90-річчя 
Українського Народного 
Союзу. Тоді, як перше чи 
пізніше, фахова музична 
критика не знаходить слів, 
щоб описати талановиту й 
добірну гру „найкращої пія-
ністки, яку ми маємо", -
згідно з оцінкою музико
знавця Галини Кузьми, яка 
вчила маленьку Ліду ще в са
дочку. 

Ми довідуємося ще раз. 
що піяністка народилася у 
Філядсльфії. в родині укра
їнських свідомих громадян. 
У віці 4-ох років вона розпо
чала науку гри на фортепія-
ні в Українському Музич
ному Інституті там же,і вже 
у віці 8-ми років солювала 
вона зі славною Філядель-
фійською Симфонічною Ор-
кестрою. одночасно йдучи 
вище й вище в її науці фор-
тепіянової гри у найвизнач
ніших педагогів в її родин-. 
ному місті. Далі вона навча
лася в Киртіс інституті та в 
Філядсльфійському колед
жі сценічних мистецтв. Під 
час науки, за її високої кляси 
гру Л. Артимів ставала 
часто лаврсаткою багатьох 
престижевих конкурсів гри 
на фортепіяно. 

Незабаром із славною 
молоденькою українкою-
піяністкою познайомилася 
не тільки Філядельфія. але й 
інші міста Америки та сві
ту, зокрема її незвичайно 
тепло прийняла Англія і 
Шотлянлія. починаючи з 
1978 року, і це там вона 
пак рала своїх кілька прегар
них платівок: „одну з них 
МУЗИЧНІ критики визнали 
..Найкращим записом ро
ку" в 1980 році. Знову ж му
зичний журнал-місячник 
,.Gramorhonc Magazine" в 
1981 році мав нашу знамени
ту піаністку на своїй обкла
динці на червневому випус
ку журналу. В самій Амери
ці Л. Артимів з найкращим 
успіхом виступала з цілим 
рядом відомих амери
канських оркестр і сливе по 
всіх містах країни. Не забу
вала вона і про виступи в 
Західній Европі. включно з 
Німеччиною та Фінляндією 
і грала на Далекому Сході, 
де вже успішно виступала в 
Північній Кореї, а має неза
баром виступати в Австра
лії, в Сінгапурі, в Новій Зе-
ляндії та в Таїлянді. 

Але це лише дрібна час
тинка з її творчої біографії. 
Про піяністку можна бага
то прочитати з матеріялу, 
що його принесли наші від
відувачки до редакції, ра
зом з промовистими світли
нами. 

Ось оцінки її мистецької 
гри: ..Вроджена, щоб гра

ти": „Піяністка Лідія Арти
мів справжнє диво". „Му 
зііка мас шо сказати слуха
чеві". І навіть вередливий 
або незвичайно стриманий 
для українців „Ню Йорк 
Тайме" не міг не написати, 
що вона „дуже заавансова
на артистка, яка прикладає 
велику увагу до музики, яку 
прегарно виконує". Зате ні
мецька і лондонська преса 
пишуть про неї щедро й слу
шно, що ..Лідії Артимів 
виконання є просто-напрос-
то таке, що дух захоплює. 
Вона - молода левиця фор-
тепіянової клявіатури. за-
репрезентувала себе як фе
номен", або „Лідія Артимів 
виявила неймовірних роз
мірів запал і блискучу гру. 
як також і виключну інтен
сивність почуття". Такі від
гуки музичної критики зуст
річають н всюди. 

Перечитуючи ці захопле
ні оцінки гри молодої укра-
їнки-піяністки. сповнюєшся 

Д-р МИХАЙЛО ДАНИЛЮК 

НА МЕДИЧНІ ТЕМИ 
ЛйсарсмсмА довідник 

Книжка у твердій темно-зеяв-
ній обгортці із золотими буква
ми роботи мистця МИХ. МИХА-

ЛЕВИЧА. 336 сторінок: 
Ціна 11.00 дол. з пересилкою. 

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

Мешканців eraftry Ню Джерзі зобФ 
а нзус СТЬ ствйїоаого податку. , 

го^гдошамк і подивом для 
неї. і тоді також розумієш 
краще ентузіязм і відда
ність цих чотирьох ЖІНОК-
гостей у редакції, які хоч і 

.розповіли чимало тут за
гально про працю УМ те
пер і на найближче майбут
нє, але особливо підкреслю
вали їхнє бажання,щоб. пи
шучи про їх відвідини в 
„Свободі".' . наголошувати 
власне всі захоплюючи ас
пекти цього грядучого кон
церту і самої Л. Артимів. бо 
Концерт-рсчнталь її має 
бути „справжнім духовим 
бенкетом" для усіх шану
вальників доброї і поважної 
музики, своєї і чужої. Член-
ки УМ запрошують україн
ське громадянство бути уча
сниками цієї імпрези. Відра
зу при тому відвідувачки по
відомляють про згадане 
вгорі товариське прийнят
тя, на яке бажаючі взяги в 
ньому участь обов'язково 
повинні заздалегідь зголо
ситися, хоча б тільки тому, 
шо в ресторані буде місця 
на яких 115-120 осіб. Це 
буде нагода висловити вдяч
ність великодушній ЦІН
НІСНІЇ, яка пішла назустріч 
Музеєві і погодилася дати 
свій речнталь під егідою 
УМ. Аджсцефілянтропійнс 
діло, а Музеєві потрібні 
фонди і ще раз фонди. 

Щоправда Музей втіша
ється доброю славою в аме
риканських мистецьких ус
тановах; він навіть дістає 
певні грошові дотації на 
свої освітні програми, але 
УМ є також нашим україн
ським загальним надбанням, 
і тому вся українська грома
да мас взяти Музей ближче 
до серця, підтримуючи йо
го на^всіх відтинках його 
діяльності!, працюючи доб
ровольцями, складаючи свої 
пожертви та відвідуючи 
його імпрези (зараз, наприк
лад, тут проходить преціка
ва виставка піл назвою „Ук
раїнська смії рація в Амери
ці", до якої видано також 
добрий каталог, а минуло
річна виставка про „Втра
чені архітскллрні пам'ятки 
Києва в цей час стала 
пересувною виставкою, шо 
мандрує й манлруватимс по 
містах Північної Америки. 
Зараз виставка у Вінніпегу, 
потім поїде до Торонто й 
Едмонтону та в інші місце
вості). До виставки иросмі-. 
грацію вдумливий текст в 
каталозі належить перу л-
ра Мкрона Куронася. кура
тора виставки і відомого ук
раїнсько - американською 
громадського діяча. 

На виставні чи виставках 
11 ра і їй М узею не обмежуєть
ся, як цс'можиа бачити хоча 
6 з сторінки Музею, шо 
неперіодично появляється 
як долаток до „Свободи"^ 
Останнє число цих „Вістей 
Українського Музею" поя
вилося якраз кілька днів 
тому, в п'ятницю. 12-го жовт
ня. Праця Музею дійсно 
хосенна і її слід підтримува
ти не тільгкн членкам СУА. 
але членам усієї нашої гро
мади у цій країні. 

HELP WANTED 

TOOL MAKERS - DIE MAKERS 
Machinists 1st class 

Modern Machine Shop need skilled per
sons to work on prototypes, dies, jigs 

S fixtures. Full time і part time. 
Precision Parts I Tool Mfg. 

P.O. Box 104 
W.wersing. N.Y. 12489 

(914) 647-5380 
4 милі від Союзівки 

FUNERAL DIRECTORS ^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 

NEW YORKf і ОКОЛИЦАХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕМПЕРАТУРА 

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

(212) 674-2568 

Richard H. Burnadz 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
McNERNEY BURNADZ 

FUNERAL HOME 
371 Lakeview Avenue 

CLIFTON. NJ. 
Phone: (201) 772 1880 

R H. Burnadz - JJ. McNerney 
funeral Directors 

Chapels available throughout 
the Metropolitan Area. 


