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НАРОДНИЙ ДІМ В НЮ ИОРКУ 
ВІДБУДОВУЄТЬСЯ 

Ню Йорк. Знищений 
гут вогнем у жовтні 1984 
року Український Hapo.i– 
ний Дім вже перейшов най-
іірикрішу частину свою ста 
ну. як інформують з його 
дирекції. БУДІВЛЮ ВИЧИШС-
но вже зовсім із залишків 
вогню забезпечено та покрн 
то дах так, ню дальші дощі 
не будуть нищити не сиадс-
ного нутра. 

В суботу. 27-го квітня 
ц.р.. відбудеться чергове 
засідання шеровнін УНДо 
му. щоб схвалити півміль-
йонову ПОіИЧКу. яку треба 
затягнути на повну відбуд-
ву знищених вогнем частин 
будівлі. Цісю сумою буде 

Відоудовано два перші ио-
верхи дому, а саме: новин 
вхід до ресторану, юалети 
та бюра. як також бару 
..Лис Микита".балеву талю 

"та інші приміщення ііа них 
двох поверхах. У п.тяни 
перебудови включено га-
кож центальнс охолоджсн-
ня. 

Як інформують з дирекції 
У НДому, більшістю голо-
сів рішено переводити ВІД-
HOBN ДОМу ПОВОЛІ Та ПООДИ-
нокими періодами. 

Участь шсровців УНД 
в нарадах 27-го квітня є 
.чуже потрібна для спідьно-
го схвалення дальших иля-
нів відбудови. 

В Рочестері вшанували пам'ять 
сл. п. полк. А. Мельника 

Рочестср. Н Й.(Х.Д,). 
Двадцяті роковини смертн 
сл. п. полковника Андрія 
Мельника вшанувала міс-
иева українська громада 
святочною Академією з ми-
егепькою програмою, після 
якої влаштовано прийняття 
,іля всіх присутніх на талі. 
Ця поминальна імпреза від-
булася в суботу. 23-і о берет 
ня и.р.; в ній віяли участь 16 
і ромадських органі запій. 
при церковні братства iicec– 
триитва. як також гості т 
БаффаЛо. Сиракюзів, 
Обири. Ютики та І Ст. Ка-
таріис, Онт. Від Централь 
ної Управи ОДВУ був нри-
сутній мір Михайло Сири-
доїшч. 

І олова 20-го Відділу ОД-
ВУ мі р А. Стенів розпочав 
святочний вечір вступним 
словом коротким cnora– 
дом про сл. и. полковника 
Л. Мельника. Присуїні на 
талі"хвилиною мовчанки й 
тихими молитвами иом'я-
нули славного сина Украї-
Ші. 

І либоку змістом upoMo– 
ву про життьовий шлях сл. 
и. А. Мельника виголосив 
hop Чмола і Баффало .за 
яку присутні дякували дов-
і о і ривалими оплесками. 

Квінтет бандуристів 
УІК) з Ст. Катарінс вико-
ішв пісні, які своїм змістом 
її мистецьким виконанням 
звеличали програму. Всі 
члени квінтету с співцями 

Капелі Бандуристів ім Т 
.Шевченка. 

І Уривок з поеми Івана 
Франка ..Моіісей" рениту-
вала Ірина Г опювськчи учас 
ниця похідної групи ОУН 
на Київ під час Другої сві-
тової війни. 

Прийняттям провадила 
голова 18-го Відділу Золо? 
того Хреста Ярослава Зелез 
Вона представила головний 
стіл, за яким було чопірн 
священики та 12 ренрезсн-
тантів громади. Під час 
прийняття виголосили ко-
роткі поминальні слова: 
Андрій Омсдьченко від 
православної громади нерк 
ви св. Покрови, Роман Ку-
піль від громадських 
організацій і Д. Гайчук із 
Ст Катарінс віл УНО 

У неділю. 24-И) березня 
після недільних' Богоелу-
жень в українській ка голіть 
кій церкві св:'Йосафпта від 
буднея Панахида, яку від-
иравилп: о протоієрей Пи-
лип Бумбард. m ііарох. і 
отець Едварл Яш. Прибули 
на поминальну Панахиду з 
прапорами організації: Сі-
чові Стрільці. УПА:встера-
пи Першої Української Ди-
вічії Української Напіональ-
ної Армії. 20-ий Відділ ОД-
ВУ і 18-ий Відділ Золотою 
Хреста 

Організаторами поми-
нальною відзначення 20-их 
роковин смертн сд.п. полк. 
Мельника були ОДВУ іа 
Золотий Хрест. 

Опублікували секретні розмови 
А. Ґромика з М. Бишопом 

Вашінгтон. В і а їси 
„Ню Йорк Ситі Трибюн" 
тЗув надрукований, виклад 
секретної стеної рами роз-
мови міністра закордонних 
справ СССР Андрся Ґро-
мика і "прем'єр-міністра Грс 
надн Морріса Бншопа. яка 
була захоплена американ-
цямн разом з іншими доку-
ментами під час зайняття 
оствова в жовтні 1983 ро-
ку. 

Стенограма свідчить про 
те, що Совєтський Союз 
з допомогою Бишопа і його 
прибічників плянував ство-
рити на Гренаді комуністів 
ний бастіон. Серед захон-
лених документів був і за-
пис розмови в Кремлі. зроб-
леннй рукою самого Бишо-
па. В ній говориться: ..На 
зустрічі було підкреслено, 
тдо Куба. Нікарагуа і Грсна-
да - три прогресивні дер-
жави району, при чому кож-
на з них мас свої конкретні 
функції: Куба націлена на 
Латинську Америку в ціло-
му, Нікарагуа відповідає за 
розвиток подій у Централь-
ній Америці, а Гренада по-
винна стати марксистською 
базою в Караїбському ба-
сейні". 

У ході зустрічі Громико 
повністю погодився з Би-
шопом, коди той сказав, ню 
увесь район дозрів для ре-
волюційних перетворень. 
„На нашу думку, - сказав 
Громико. - він кипить не-
мов котел". Громико заклиг 
кав Бишопа якомога швнд-
ше перетворити Гренаду в 
державу, подібну до Куби 
або Нікарагуа, які він наз-
вав „живими прикладами 
для всіх країн нісї частини 
світу". 

Згадавши про ситуацію в 
Нікарагуа, Громико сказав: 

..Народи Латинської Аме-
рнкн повинні більш рішучо 
осуджувати З'єднані Оіейтп 
за їх підтримку бандитів 
що борються з законним 
урядом Нікарагуа". 

В записах Бишопа. зроб 
лени.х під час зустрічі у 
Кремлі, говориться: rpena.i– 
ські лідери пригадали со-
вєтським друзям, що на 
випадок воєнного конфлік-
ту між совєтським бдьоком 
і НА ТО „Гренада має всі 
можливості, щоб перетяти 
шляхи постачання Н А Ш 
що проходять через Караїб 
ськнй басейн". 

Експерти Пентагону піц 
тверджують, що Бншоп не 
переоцінював значення Грс 
нади: 60 відсотків військ, які 
ЗС'А мають намір перекину 
ти в Евроиу на випадок 
виникнення конфлікту між 
МАТО і країнами Варшав 
ського Пакту, повинні про 
ходити морським шляхом 
що пролягає поблизу Грс 
пали. 

Відзначаючи активну ро 
ЛЮ уряду Гренади в насал 
женні марксистської ідсо-
логії в країнах цього paiio– 
ну, ҐромикО" сказав: „Ми 
вдячні вам за працю щодо 
поліпшення ситуації в цьо-
му районі". 

Разом з тим совгтський 
міністер закордонних справ 
остерігав молодого і гаря-
чого марксиста Бишопа: „У 
своїй роботі ви повинні дот 
римуватися величезноїобс 
режносгн і інучкосги. щоб 
не спровокувати імперія.тіс-
гів до рішучої дії, яка може 
привести до розгрому прої -
ресивних сил... Звичайно, в 
світі нема сили, яка мої та б 
припинити кдясову бороть-
бу. але ви повинні діяти 
обережно". 

Конференція КУК зосередилась 
на нападах на українців v 

Вінніпег. Ман. (КУК) 
В п'ятницю і суботу. 15-го і 
16-го березня ц.р. тут відбу -
лася річна конференція Ко-
мітету Українців Канади 
Вечірня сесія почалася в 
год. 7:30 вечером При від-
критті Іван Нрвосадчпрези-
дент КУК. попросив о. про-
тоієрся Т. Міненка відмо-
внти молитву. Вечір в'цілос 

Леся Івасютіїн-Ансон під час відвідин редакції 
..Свободи". ш. 

Звірі з подвійними почуваннями 
Ню Йорк (О. Кузьмович) 
Коли в,ходите до МИСТЄ-

цької галері? „Медісон 90", 
ваш зір мимоволі вперше 
зупиняється на скульптурі 
голови львипі. що немов 
глядить зі сумом десь у 
далечінь, не шукаючи за 
добиччю, а радше за втра-
ченим щастям. 

І саме ця голова, яку 
скульпторка назвала „авто-
портретом", найкраще і най 
сильніше передає цілу жит-
тьову філософію нашої мис 
ткині, яка вірить в те. що 
звірі мають свої почування, 
але що й через них можна 
передати свої власні почу-
вання і настрої. 

Тому саме у каталозі на-
шої молодої скульпторки 
Лесі Івасютни-Ансон. що 
пояснює виставлені у гале-
рії скульптури, находимо 
такі назви як ,,Автопорт-
рет". „Дитяча наречена"...Ба 
тько і дитина". „Молоді та 
цікаві". ; ,Заперечення". 
„Спляча королівна"та інші. 

Усі однак 19 скульптур, 
що творять першу самос-
тійну виставку мнеткнні, 
яка була відкрита в ионеді-
лок, 25-го березня та трива-
тнме до 6-го квітня 1985-го 
року, у вищезгаданій гале-
рії, при 1248 Медісон аве-
ню. представляють голови 
чи торса звірів і здсбільшо-
го звірів африканського сві-
ту, шо здається найблнж-
чий серцю мисткині. 

Вона пояснює нам цс час-
тимн відвідинами Африки, 
зокрема Нігерії, де притя-
гає її життя племсни Іфс. в 
якому черпає надхнення до 
своїх мистецьких творів. 

В часі нашої першої зуст-
річі у приміщеннях редакції 
„Свободи" Леся Ансон по-
давала як причину свого 
зацікавлення примітивним 
мистецтвом ТОГО ПЛСМЄ-

ни, тим. що воно нагадує їй 
українські народні твори. 

Але тою у її теперішній 
виставці постаттей звірів не 
можемо знайти, бо вони 
такі інакші і такі повні внут-
рішніх почувань, що їх вли-
ла у свої твори наша мист-
киня. 

Скільки виразу у двох 
молоденьких білих ВСДМС-
дях, що навіть не norpeny– 
ють підпису . .Молоді та 
цікаві", бо ту цікавість ви 
відразу завважуєте; скільки 
холоду у голові гірської 
львиці, шо носить назву 
„Заперечення", а яка шж-
ність у формі пінгвінів під 
назвою „Дитяча наречена" 

Ходите від одної скульть 
тури до другої, дотикаєте 
рукою гладку випрацьова-
ну поверхню та дивуєтеся 
тому вийнятковому мнетеЦ 
тву. 

„Бачите — пояснює мист 
кння - більшість з моїх 
звірів глядить втору — це. 
щоб показати оптимізм,тс 
позитивне, що існує у житті 
помимо всіх сумних та важ-
ких переживань, яких у кож-
ного досхочу". 

З натяків нашої співроз-
мовнипі пізнаємо, що вона 
недавно пережила важку 
особисту втрату і це nepe– 
живання допомогло їй не 
лише „вирости" у MHCTCU-
тві, але знайти позитивний 
підхід до життя І до своєї 
прані. Цю зміну „вгору" 
завважуємо, коли Леся Ан-
сон показу( вам книгу із 
знімками своїх давніших 
праць з попередніх років. 

Вони показують сиравж-
нііі мистецький хист, а все ж 
різниця у вияві його і ТЄПЄ-
рішньою виставкою вели-
чезна Либонь для мнс-
гецького росту потрібно 
сильних переживань і пот-
рясень. гладке плесо ncpe– 
січности ніколи того не МО-
же дати. 

Хоча Леся Івасютин-Ан-
сон має ше перед собою 
баїаіо років для вдоскона-
лення свого мистецтва. во-
на вже від 1977 року відома 
в американському мистець-
кому світі, належить до пре-
стижевого товариства мист 
ців, які спепіялізуються у 

(Закінчення на епюр. 3) 

М ҐОРБАЧОВ ОБВИНУВАЧУЄ ЗСА 

гі оув відданий звітам ю.ив 
відділів КУК. голови K"pa– 
йової Управи Комітету S'K–. 

'раїнок Канади! голів про-
вінційних рад КУК. 

Вартість звітів поля гаї в 
тому, що делегати мають 
нагоду довідатися що інші 
відділи роблять і с шкода 
порівняти працю свою від-
ділу або іі довідатись щось 
повою, як провадити ор-
ганізанію успішно. Вечірня 
сесія закінчилась ирийняг-
тям солодким і кавою. 

Сесія в суботу. 16-ю 6е-
резня, відійшла від уложе-
ної програми а т огляду на 
ситуацію яка виринула з 
безпідставних нападів на 
українських канадців гр;-
тьоїеміграції. Гут щевклю-
чено справу антисемітизму 
та закиди, шо між ними є 
воєнні злочинні, які криють 
ся в Канаді га ЗСА. Д.?я 
оборони й опрокинення на-
падів створено окрему кі)-
місію, яка стане в обороні 
українсько; о імени. Це Ко-
місія оборони цивільних 
прав. З Торонто прибули 
адвокати Я. Ботюк і 1. І ри-
горович та голова відділу 
КУК Я. Соколик для тою. 
щоб докладніше поінфор-
мувати учасників конферен-
ції про сучасну критичну 
ситуацію. Зв'язковим Екзе-
кугивн КУК до цієї комісії 
назначено Г. Дмитрншина. 
Комісія візьметься негайно 
до праці. 

Звідомлсння подали А І 
Яремович за Цеп і рано 
КУК. Христина Девром гл 
Комітет Сприяння Украіи-
ському Суспільству і л-р С. 
Радчук за Шевченківську 
Фундацію. 

Обшнрну промову на тс-
му „Організаційний стан 
громади в Канаді" виголо-
сив л-р П.А.Кондра. 

Д-р Б. Білаш і 1. Боднар-
чук своїми промовами пок-
рили поле шкільїшцгяа З 
огляду на оомежейнй час. 
дискусія була коротка. 

В панелі на гему „Мо-
додь та її відношення до і 
участь в громадському жит-
ті" виступили чотири учас-
НИКН З СОЛІДНО ПІДЮТОВЛЄ-
ними думкаи. Два панеліОг 
ти говорили чистою у країнсь 
кою мовою, за що їм треоа 
дати признання. Виступи 
виголшені в англійській x;o– 

(Закінчення на етор. 3) 

Москва Совггськс пре 
сове агентство ГАСС nepc– 
дало текст послання Mixai– 
ла Горбачова одній іззахід-
ньонімспьких нацифістсь-
кнх організацій, в якому 
новий генсек обвинуватив 
американську адміністра-
ШЮ в намаганні використа-
ги женевські переговори як 
ирикритгя для воєнних ирн-
готувань. За словами Ґор-
бачова. баї а то людей пок-
ладали на переговори, шо 
почалися 12-го березня. „вс-
лнкі надіГ, але „судячи з 
висловлювань деяких висо-
копоставлених нредставии-
ків ЗСА", Вашінгтон розгля-
дас їх лише як димову заві-
су. Горбачов також різко 
відгукнувся на голосування 
в Пала і і Репрезентантів, 
яка прийняла рішення аснг-
нувати 1.5 більйона долярів 
ще на 21 ракетну систему 
MX. 

Горбачов звернув увагу 
на те, що в Західній Евролі 
продовжується розміщення 
американських нуклеарннх 
ракет Першіш 2 і крилатих. 

і назвав їх „зброєю перию-
і о зу да р у ”. — 

Хоч Горбачов і зауважив, 
шо святкування 40-річчя 
перемоги в Другій СВІТОВІЙ 
війні lie має ,.антнніменько-
ю " характеру, він підкрес-
днв. шо „совєтські люди з 
іривоюю бачугь. як загро-
мі війни знову бере початок 
з німецької землі". 

В гой же день і а зета „ Пра-
вда" обвинуватила адмініс-
іраиію Реї єна в тому, що 
вона -використовує тактику 
„викручування рук". нама-
іаючнсь добитися від своїх 
союзників підтримки В CTBO-
ренні протиракетноїоборо-
НН в космосі. 

Недавно секретар Дсішр-
гаменту оборони Касиар 
Вайнбергер звернувся до 
урядів 14 країн П А Ю . а 
також Франції. Австралії. Із-
раї.тя і а Японії із іаклнком 
взяїи участь у відповідних 
дослідженнях. Він iionpo– 
сив їх дати відповідь на 
протязі 60 днів. „Правда" 
назвала цей заклик К. Вайн-
беріа „ультиматумом". 

Протестують проти імпорту 
автомобілів з Японії 

Вашіиггон Після тою. 
як від років американські 
підприємці виступали про-
тіі напливу японських гова-
рів до ЗСА останнє рішення 
Японії піднести висилку 
японських автомобілів до 
ЗСА в наступному ропі на 
24.3 відсотка, викликало 
-голосні протести в ЗСА. 

Обидва таконодавчі тіла 
ЗСА негайно зарсагували 
на це рішення Японії відпо-
відннми заявами, оскаржуй 
ючи Японію про нечесну 
конкуренцію і про ге. що 
Японія не додержує прий-
нятих в ЗСА принципів rop– 
гівлі. Члени Палати Penpe– 
існтантів уважають, що в 
Японії повинні приймати 
до продажу таку кількість 
американських виробів як 
приймають в ЗСА японсь-
ких. Гим часом японський 
торговельний ринок ювсім 
не спішиться іамовляти і 
спроваджувати американ-

ські товари. Члени Палати 
Репрезентантів і Сенату за-
явили, шо тим разом їхній 
терпець уривається тим 
більше, що торговельний 
успіх Японії підриває аме-
рнканську юргівлю. зокре-
ма поза кордонами ЗСА. 
але також внутрішню, яка 
талдяча японськими това-
рами, що продаються по 
дешевших цінах. 

Збільшення імпорту япон 
ськнх автомобілів правдо-
подібно відіб'ється на ціні 
авт і сподію і ься. що з часом 
ціна ги.х японських авт буде 
на 1.000 до 1.500 долярів 
мснШа. 

Все не спонукадо. Сенат 
92 голосами проти 0 схвали 
ти резолюцію, яка осуджує 
юспотарську політику Япо 
иії і а іакликас президента 
Роналда Рсгена поробити 
заходи на іменшення імпор 
гу японських товарів. 

В СВІТІ 

НЛ РІВ'СРІПОМЕР НА97-му році життя світової слави 
мистець-маляр Марк Шаіаль, величезні фрескові живопи-
си якого знаходяться у всіх більших осередках світу. Його 
картини та полотнища знаходяться по всіх більших 
музеях західніх країн, а йото довголітня мистецька 
творчість залишила своє п'ятно на модерному мистецтві. 

ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА в Афганіс і ані. стоїть на 
підставі останніх звідомлень Західніх дипломатів, на 
мертвому місці. Як заповів 21-лііній провідник одної 
групи повстанців, і він і його сини будуть так довго 
поборювати совєтські війська аж Афганістан буде знову 
вільний. 

ЕСПАНІЯ І ПОРТУГАЛІЯ постановили приступити до 
європейського Спільного економічною ринку, збільшую-
чн чисто держав до 12. Тим закінчились шестирічні 
переговори з тими двома державами, які ніяк не хотіли 
поголитися на вимоги ставлені іншими членами ц)єї 
європейської економічної спільноти. 

ПОВСТАНЦІ В НІКАРАГУА, які досі мали беззасгереж-
ну допомогу ЗСА. тепер можуть мати трулноші т військо-
вою поміччю від ЗСА. тому, що сенатська Комісія 
закордонних зв'язків переголосувала не іаваїи і ротової 
допомоги повстанцям проти уряду сандіністів. 

ВПЕРУ ЗВІЛЬНИЛИ 17 індіян, які були оскаржені за 
вбивство вісьмох перуанських журна, псі їв і ому. що є 
замало доказів на їхню провину. Суддя іробнв натяки на 
тс. що за вбивством стоять військові чинники, а не 
ІНДІАНСЬКІ селяни. 

В СУДАНІ ВІДБУВАЮТЬСЯ, вже віл кількох днів 
заворушення з приводу високих цін на харчові продукти. 
При тому побито шиби в цілому рчді автомобілів, 
що належать американцям, як теж поліцій' арештувала 
1,400 демонстрантів, а трьох було вбию 

КАНАДСЬКИЙ ПРЕМ'ЄР-міністер Брасн Малруні 
-висловлюється тепер з резервою щодо іапрошення 
Роналда Per єна приступити до дослідів н ділянці протира-
хетної оборонної системи. Промовляючи в Квебеку він 
декілька разів заявив, що йогоеНтузіязм до тої о пляну не є 
великий, 

ПРЕДСТАВНИКИ ЗАХІДНІХ європейських держав 
розглядають серйозно можливість співучас ги в оборонній 
космічній системі. Представники цих держав, що належать 
до НАТО бачать, що вони не можуть ігнорувати npono– 
иованнй ЗСА проект який включає 26 більйонів долярів. 

УРЯД ЗСА РІШИВ не брати участи у'святкуваннях 40-
річчя зустрічі совстських і американських військ над 
Сльбою. яке має відбутися у квітні. Причиною віднови є 
останнє вбивство американського старшини у Східній 
Німеччині. 

ДУАРТЕ ЗДОБУВ ПЕРЕМОГУ 
У ВИБОРАХ В ЕЛЬ САЛЬВАДОРІ 

Совєтські окупанти 
бомбардують Пакістан 

Лондон. - Англійська 
газета „Обсервер" надру ку-
вала статтю про снстема-
гичні совєтські бомбарду-
вання Афганістану і-Пакіс 
гану. Ці б о м б а р д у в а н н я 
відбуваються завжди одна-
ково: несподівано появля-
ються літаки, а-за ними 
військові гелікоптери. 

Кодо міста Барікот між 
афганістанським і арнізо-
ном. який підтримує з поїш 
ря совєтська авіяпія. і мул-
жагіламн. що борються про 
ти окупантів і їх марійонеь 
ки Бабрака Кармаля, відбу-
ваються майже щоденні ^рн 
валі бої. Різняться вони віл 
інших численних чударіи 
між совєтськими о купа н та-
хиі і борцями опору тим. шо 
літаки і гелікоптери проти-
гом кількох секунд додііа-
ють до пакистанської і рани-
ці. недалеко якої г Барікот. і 

В АМЕРИЦІ 

С Т А Т И С Т И Ч Н І Д А Н І католицьких середніх шкіл 
подають що ВИПУСКНИКИ цих шкіл в більшій кількості ідуть 
до коледжів, як випускники публічних шкіл Показується, 
що80 відсотків уннів католицьких шкі т ідуть на виші студії 
коледжів і університетів. 

ПРЕЗИДЕНТ РОНАЛД РЕҐЕН ні івілан в четвер. 28-го 
березня ц.р. Ню Йорк. де промовляв на Водл Стріт і на 
університеті Ст. Джан'с у Квінсі. У своїх промовах, які 
слухачі приймали оплесками, він г о влади в про зміну висоти 
податків і зменшення видатків Упидуг 

ЛІКАРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Мсдікер не буде мати 
браку в покритті коштів своїх видатків аж до 1998 року. 
Так уважають аналітики цієї програми з Уряду Роналда 
Реї єна. які рівночасно заявили, що шоб задержати діючим це 
лікарське забезпечення в наступних 25 роках треба або 
зменшити видатки на нього на 19 відсотків або збільшити 
податки на 24 відсотки 

ЗМЕНШЕННЯ ВИДАТКІВ НА засоби масового гранс-
порту. яке запропонував тепер Уряд Роналда Рсгена, 
викликало великі проблеми в поодиноких стен rax. 
Зокрема на Фльориді. де плянували розбудувати заліжич-
ні лінії, тепер здержуються з такими плянами. 

В ПУЕРТО РІКО ПОШИРИЛАСЯ тепер епідемія кору, 
який дістають маленькі діти, але не ті. шо є в шкільному 
віці, які зобов 'язані перед початком навчання брати 
тціплянку проти цієї заразливої дитячої недуги 

У ДІТРОЙТІ ПОМЕР НА сериеву атаку 69-літній Віктор 
Г ерман, американський горожанин, який поїхав до СССР 
як 16-літній автомобілевий робітник, а батько якого був 
організатором комуністів серед робітників в Дігройті. В. 
І ерман, батьки якого жидівською роду з України, виїхав 
враз із 300 іншими робітниками компанії Форда будуваги 
фабрику авт в місті Ґорьміі Відтак йою арештували І він 
просидів 18 років в таборах прані га поверну всяв 1976 році 
до ЗСА. Він заскаржив кампанію Форд в 1978 році за тс. 
шок залишила його на иризволяще в СССР. Справа ще 
тягнеться, 

В АТЛАНТІ АРЕШТУВАЛИ члена пронацистської 
групи, у якого знайшли цілий склад зброї. Підозрівають. 
що він убив жидівською радіокоментатора Адена Бсрга з 
Денверу. який часто у своїх програмах виступав проти 
неонацистських груп. 

У ФОРТ ВОРТ. ТЕКСАС. відкрили групу учнів місцевої 
середньої школи, які створили таємний ,.генг". що взяв 
собі за ціль страши ги і нищити членів групи молодих 
людей, які вживають наркотики 
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Московський злочин 
у східньому Берліні 

Це вперше, що совєтські вояки чи поліція 
стріляють до безборонних людей, не зважаючи 
на це, чи є до цього важливі причини чи ні. 

Вбивство американського майора Артура Д. 
Ніколсона у Східньому Берліні минулого тижня 
було нічим іншим як звичайним злочином -
вбивством американського старшини, за який 
вповні відповідальний совєтський уряд у Моск-

- ві. 
Від часу закінчення Другої світової війни та 

поділу Німеччини, американські і совєтські 
збройні сили живуть один побіч одного,респек-
туючи усі правила невтральнос'ти і співжиття. 
Вправді, совєтська сторона старалася часто 
тероризувати американців і їхніх західніх союз-
ників - англійців і французів, але холоднокров-
на рівновага та контроля західніх союзників не 
дозволяла на гості реакції та можливості зброй-
ного конфлікту. Щобільше, совєтські військові 
місії часто об'їжджали американську, французь-
ку і англійську зони Західньої Німеччини. Дума-
ємо. що так СССР, як і ЗСА знають добре про 
відносини в обох Німеччинах. 

Майор Ніколсон у нічому не порушив правил 
візити до Східнього Берліну. Ані він ні його 
сержант-шофер не були узброєні, і навіть, якщо 
вони були переступили границю „забороненої 
зони", то їх можна було перестерегти та завізва-
ти до повороту. 

Цього совєтська в ійськова сторожа не 
зробила, а без жадної перестороги чи затримки 
прямо вбила невинну людину. Щобільше, - як 
повідомляє Державний департамент - совєти 
не дозволили сержантові Шатцові дати першу 
допомогу майорові Ніколсонові, який ще був 
живим понад одну годину після пострілу СОВЄТ-
ського сторожа. Це вказує також на оту ,,особли-
ву людяність" совєтського вояка, якого вчать 
,,не мати жадного милосердя до ворога, навіть 
коли цей ворог є безборонним і на порозі смер-

.ти"'. "” ;"Г"" ”—7""77" --v--̂ – г-" . .:.,-; - -
І в цей же самий час, коли уряд СССР склав 

„співчуття" з приводу вбивства майора Ніколсо-
на - Москва переслала протест американсько-
му Урядові, складаючи вину за вбивство амери-
канського офіцера на Адміністрацію ЗСА. Нічо-
го у тому дивного, це притаманне усій дотепері-
шній політичній тактиці совєтських властей. 

Заява президента Реґена була цілком нес-
півмірна до злочину, який поповнила Москва. 
Вбивники не повинні ходити безкарно як на 
мгжнароДних,так і домашніх дорогах. 

На нашу думку,'американський Уряд пови-
нен не лише висловити догану злочинцеві, що 
вбив невинного американського офіцера, але 
почати левні і реальні санкції проти СССР. 

Ось наприклад: чи не можна повиганяти 
різні совєтські місії, які є тепер в Америці? Чи не 
можна спинити на якийсь час американські 
експорти до СССР і його сателітів? 

Залишити цей злочин на висловах співчуття 
родині вбитого, а не вказати пальцем на дійсно-
го злочиндя - це образа не тільки пам'яті 
майора Ніколсона. але також образа Америки та 
її народу за злочин поповнений на його воякові, 
який був виспаний до Німеччини для оборони 
американських національних інтересів і амери-
канського імени та чести. 

Голова відомою Доку-
ментаційного центру у Від-
ні Сімон Візенталь уже від 
десятків років займається 
дослідами над нацистськи-
ми воєнними злочинцями 
та їхнім виловлюванням. 
Проте після сорок років тих 
воєнних наїшстських зло-
чнішів щораз меше, їх уже 
модца на пальцях nopaxy– 
вати, до того не 80-90-літні 
дідугани, що стоять на по-
РОЗІ СМСрТИ. З-ПОМІЖ НС8ИК-
ритих дотепер видатних 
воєнних ЗЛОЧИНПІВ ГОЛОС-
ною стала справа лікаря 
Менгелс, який мас жити в 
Парагваю, хоч парагвайсь-
кий диктатор Шграснер це 
заперечує. У зв'язку з таким 
звуженням" діяльности До-
кументального центру. Ві-
зенталя. він щораз більше 
уваги починає присвячува-
ти так званим злочинцям 
з-поміж інших націй окупо-
ваних Німеччиною, які ніби 
співпрацювали з нацистами 
під час Другої світової вій-
ни. в тому й українців. 

Перед нами останній Бю-
летень Документаційного 
центру Візенгаля з 31-го 
січня 1985 року, в якому 
чимало місця присвячено н 
українцям. Саме на підставі 
цього Бюлетеня виникли 
звинувачення жидівських 
канадських кіл. спрямовані 
проти Дивізії ..Галичина". 
Ось що про це пишеться в 
„Бюлетені" Візснталя: „Ко-
ротко перед парляментар-
ними виборами в Канаді 
Документаційігий центр 
пред'явив канадському зас-
тупникові міністра юстиції 
Робсртові Капланові листу 
218 офіцерів СС, які були 
добровольцями в українсь-
кій СС-дивізії та інших фор-
маціях СС.. З 1953 року їм 

М.С. 

ПРОТИУКРАЇНСЬКА 
КАМПАНІЯ ВІЗЕНТАЛЯ 

заборонено в'їзд до Канади, 
але ми думаємо, що бага-
тьом українцям вдалося 
оминути це обмеження че-
рез затаєння Інформацій 
про їхню воєнну діяльність". 
Далі в цій вістці приводять-
ся й деякі імена цих „воєн-
них злочинців". 

В іншому місці Бюлете-
ня, у вістці „Фашизм не є 
альтернативою", прово-
диться критика українсько-
го пересилання „РадіоСво-
бода" з. 30-го червня 1984 
року, присвяченого nporo– 
лошенню незалежності! Ук-
раїни 30-го червня 194,1 ро-
ку у Львові, після його оку-
пації німцями. В прокляма-
ції проголошення незалеж-
ности, вихвалявся, мовляв, 
режим Птлера. Крім того, 
як твердить Візенталь у 
своєму Бюлетені, є „істори-
чним фактом", що між 30-
тим червня і 3-им липня 
1941 року українці Львова й 
нацисти окупованої Гали-
чини дістали вільну руку 
проти жидів, що привело до 
численних грабунків і 
вбивств, під час яких згину-
ли тисячі людей. Далі, саме 
за Бюлетенем Візенталя, 
поширилася в Канаді вістка 
ніби українські добровільні, 
що разом з німецькою ар-
мією з'явилися в Галичині 
через радіо закликали укра-
їнців Галичини вітати німе-
цьких солдатів „не квітами, 
а відтятими головами жи-
дів". Далі Візенталь крити-
кує українські пересилання 
„Радіо Свобода" в яких 

позитивно оцінюється Ди-
візію „Галичина", яка, мов-
ляв. постала 1943 року, в 
час, коли тисячі жидів та 
поляків були вбиті есесами. 
Такі пересилання, - як ка-
же Візенталь, - посилю-
ють в Україні антнсемі-
тизм, яка є вже традиційно 
антисемітською, більше, 
ніж інші частини СССР. 
Доказом того є антисеміт-
ська книжка, видана київсь-
кою Академією Наук. 1 в'ре-
шті Візенталь критикує Ва-
лентина Мороза за антисе-
мітизм та дивується, що 
його скрипти йдуть в укра-
їнських пересиланнях. 

Усі ці „інформації" Візен-
таля - це мішанина його 
суб'єктивних оцінок деяких 
фактів з часів Другої світо-
вої війни щодо українців в 
Галичині, як і різних COBCT– 
ських фальсифікацій. Це 
тим більше дивовижне, що 
Візенталь народжений в Бу-
чачі, знає українську мову, 
як і знає ті стосунки, що 
запанували в Україні після 
її окупації Німеччиною. Але. 
пишучи про проголошення 
незалежности України у 
Львові, він воліє промовчу-
вати, що це сталося проти 
волі нацистського режиму, 
що кілька днів після nporo– 
лошення члени тимчасово-
го українського правління 
на чолі з Ярославом Стець-
ком та Степаном Бандерою 
були арештовані й запрото-
рені до концтаборів разом 
із сотнями інших українсь-
ких патріотів. Що з 1942 

року протинімецьку ПІДПІ-
льну роботу вела УПА і 
жертвами нацистів стали 
уже не сотні, а тисячі україн-
ців. Але Візенталь говорить 
лише про жидівські і поль-
ські жертви. 

Безумовно, під час nporo– 
лошення незалежности був і 
привіт німецькій армії. Але 
тоді українці надіялися ще 
на те. що їм вдасться після 
ліквідації большевицької 
окупації утворити українсь-
ку державу. В той час ще не̂  
було масового німецькою 
геноциду, зате з рук боль-
шевицьких злочинців ЗГИ-
нулн мільйони українців. 
Отже у своїй визвольній 
боротьбі українці обрали 
менше зло і щойно, коли в 
Україні почав шаліти наии-
стський терор проти всіх ЛІ 
мешканців, в тому і проти 
українців. ОУН і УПА по-
чали підпільно-революцій-
ну боротьбу проти обидвох 
окупантів: Але Візенталь це 
також воліє промовчувати, 
натавровуючн українців 
найбільшими всвітіаитисе-
мітами. Ми не заперечуємо, 
що і серед українців єанти-
семіти, але хочемо вказати 
на гой факт, що баї ато жи-. 
дів є антиукраїнцями. 

Не будемо зупинятися 
тут на справі Дивізії „Гали-
чина" та еміграції членів 
цієї Дивізії до Канади і ЗСА. 
На пресконференції КУК в 
Торонто вияснено, шо цю 
Дивізію перевірила спеція-
льна комісія, яка не знайш-
ла серед неї воєнних злочн-
нців. Усі члени цієї Дивізії, 
не затаюючи своєї служби в 
ній під час переслухань імі-
граційних урядів і дістали 
дозвіл емігрувати до обох 

(Закінчення на епюр. 3) 

Проблеми взасмовідно-
син між двома сусідніми на 
родами, українським і поль-
ським перед і під час Другої 
світової війни на землях За-
хідньої України, часто обго 
ворювані сьогодні на сторін 
ках польської легальної і не 
легальної преси в Польщі. 
В минулому році була помі-
щена стаття В. Мокрого в 
четвертому числі „Українсь 
кого Слова" підзаголовком 
„Продумувати прожите з 
українцями", в якій автор 
стверджує, шо з-понад де-
сятьлітнього життя в Крако 
ві і праці в Ягайлонському 
у н і в е р с и т е т і , ЯК І OCOO^!CTO– 
го наукового контакту з 
поляками він помітив, що в 
останньому часі деякі поль-
ські інтелектуали почали ці-
кавитись справами, що за-
торкують проблему україн-
сько-польських взасмовід-
носин. До них належить д-р 
Єжи Дробішевський. якого, 
як історика, навчили ці воєн 
ні складні часи критичного' 
думання, і тому його оцінка 
стосунків українсько-поль-
ських є оперта на джерель-
них матеріалах. 

Автор статті каже, що без 
доброї волі й зичливого дія-
логу, як з боку поляків, так і 
українців немислиме буде 
встановлення тривких доб-
росусідських стосунків між 
обома народами. За такий 
партнерський діялог стоїть, 
і в такому напрямку працює 
д-р історії Є. Дробішевсь-
кий, який уважає, що життє-
ві інтереси обох народів цьо 

Володимир Яців 

ПОЛЬСЬКА ПРЕСА ПРО УКРАЇНСЬКО. 
ПОЛЬСЬКІ МІЖВОЄННІ ВЗАЄМИНИ 

го вимаї ають. У суспільно-
культурному місячнику, що 
стоїть на позиціях „Солідар 
ности",—,,Нурт" в 45-му 
числі поміщено інтерв'ю 
цього визначного історика 
професора д-ра Єжи Тома-
шевського на тему польсь-
ко-українських міжвоєнних 
взаємовідносин, що його 
перевів з професором голов 
ний редактор „Нурту" Пет-
ро Лучка. 

Професор Є. Томашевсь-
кий, видатний інтелектуал, 
знавець українсько-польсь-
ких відносин, є одним з 
польських істориків, що ро-
зумно, об'єктивно аналізує 
кожен свій висновок. Автор 
статті під заголовком „Під 
розвагу" в числі 23-му в „Ук 
раїнському Слові" каже, що 
проф.С.Томашевський дбає 
про це, щоб історична прав-
да про українсько-польські 
взаємини доходила до гро-
мадськости з документаль-
них джерел, які існують в 
обох зацікавлених сторін. 
Даді автор стверджує, що 
„правда не завжди буває 
приємною, ба інколи своєю 
трагічною вимовою потря-
сає до глибини душі. Люди, 
які її виявляють, доходять 
до її причин, і вірять, ЩО ТІ-
льки через неї можна домог-
тися повного взасморозумі-
ння". До таких людей нале-

жить проф. Є. Томашевсь-
кий,”який у своєму інтерв'ю 
поінформував редактора 
про справи, які стосувалися 
польсько-українських взає-
мовідносин у міжвоєнні ро-
ки в Західній Україні. Про-
фесор звернув спеціяльну 
увагу на національні менши 
нн, і політику ПОЛЬСЬКОГО 
уряду на відтинку суспільно 
громадському, культурно-
релігійному що меншин, 
польських громадян, в поль 
ській передвоєнній державі. 

Він перевів аналізу став-
лення влади до окремих 
меншостей, і стверджує ВІД-
мінності у ставленні держа-
вних чинників до жидів і 
інших меншостей. Профе-
сор.як історик,у своєму 
інтерв'ю послуговується і 
покликається на таємні до-
кументи, і тому він не обми-
нає проблем, які. на його 
думку були спричинені ДИС-
кримінаційною політикою 
уряду, як теж певними ІСТО-
ричними подіями і склал-
ною економічною ситуа-
цією. У другій частині інте-
рв'ю, присвяченому україн-
ському питанню, професор 
каже, що президія уряду 
схвалила рішення..., „що всі 
міністерства, які можуть 
мати щось до сказання на 
ЦЬОМу ПОЛІТИЧНОМУ ВІДТИН-
ку, зформулюють nporpa– 

му антиукраїнських заходів 
від міністерства освіти і 
віросповідань до міністерст 
ва внутрішніх справ", і тому 
професор висловлює своє 
побоювання і каже: „побо-
ююсь. що коли б не спалах-
нула війна, тоді справді дій-
шло б на „Кресах" до поже-
жі, бо уряд не мав чого пози 
тивного пропонувати. „Тре 
ба ствердити, що це двочас-
тинне інтерв'ю є багате на 
історичні факти, які у своїх 
наслідках негативно вплива 
ли на сусідські стосунки. 

Однак ці об'єктивні висно 
вки визначного історика 
проф. Є. Томашевського 
знавця україисько-польсь-
ких взаємовідносин не всім 
обивателям до вподоби, 
доказом чого може послу-
жити стаття Яцека Е. Віль-
чура, яка появилась у тижне 
вику „Пшсґльонд Тигодньо 
ви"-число 26, в якому ав-
тор намагається вести поле-
міку з професором. Поле-, 
міст Я. Е. Вільчур закидає 
професорові, що він не зай-
мається такими справами, 
як „гегенною польського і 
жидівського населення на 
'Кресах',—масовим вирізу-
мінням цілих жидівських 
містечок... українські націо-
налісти мордували польські 
сім'ї, які сусідів жидів схоро 
няли під час погромів". Да-
лі у своїй статті обиватель 
Я. Е. Вільчур звинувачує 
професора в тому, що він у 
своєму інтерв'ю два рази 

(Закінчення на опор. 3) і 

А. Драгам 

ПРОФ. Д-Р ЛУКА ЛУЦІВ ЯК 
ЖУРНАЛІСТ-ПУБЛІЦИСТ 
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лопедїі окреслюють журналістику як .літературу перюдич-
них видань газет, журналів, збірників, радіопередач та 
інших засобів масової інформації, а публіцистику як 
галузь письменства, присвяченого питанням політики та 
поодиноких ділянок суспільного життя на сторінках газет, 
журналів чи й окремих видань. Усе це зводиться до того, 
шо сказали у передмові до своєї праці „Дн Пресе енд 
Сосайсті" Джордж Бирд і Фредерік Мервін, перший 
колись декан факультету журналістики на Сиракюзькому 
університеті, а другий на такій же позиції в Ратгерському 
університеті. Для них журналістика і публіцистика - це 
„історія і література у поспіху, на швидку руку". Журна-
ліст маї за завдання і повинен віднотовувати події 
негайно, як вони стаються. а то й передбачати їх, і робити 
цс у відповідній літературній формі. 

Чи й наскільки цим завданням відповідав та їх викону-
вав наш Ювілят. Думаю, шо можу про це говорити, бо я 
мав щастя і приємність співпрацювати з ним в редакції 
щоденника „Свобода" повних 18 років, від 1952 до 1970 
року. Що робив і які завдання мав редактор Лука Луців у 
..Свободі". Про це t коротка згадка у репортажі цього 
анюра „Мандрівка по ,.Свободі", шо був надрукований в 
Альманасі УНСоюзу на 1963 рік Гам сказано: 

„Д-р Лука Лушв і ..раннім птахом", бо це він, зви-
чайно. відкриває двері „Свободи" кожного ранку. 
ДОого головна ділянка праці і відповідальності! - це 
американські вісті, то він їх приготовляє ранком на 
першу сторінку, та дописи з життя наших громад, що 
він їх оцінює, перевіряє, виправляє та приготовляє до 
друку і опісля, разом з іншими, робить коректу дру-
карського складу". . 

(казано коротко, але тільки гой, хто сам мав до діла з 
такою чи подібною працею, збагне скільки груду і знання 
вони вимазав якщо до неї ставитись серйозно і віднові-
дально. як це завжди було і є властивістю д-ра Луцева 
Згадаю тільки ;іля прикладу. 

Підготова американських вісток. Крім деяких спеціяль-
ннх джерел головним джерелом для цих вісток правив нам 
„Ню Йорк Тайме" та деякі інші американські газети і 
журнали. Відомо, як подасться ці вістки в американських 
газетах: головну подію описується кількома реченнями на 

початку, а опісля вже подається подробиці. Тому, в 
„Свободі", з уваги на обмежене місце, ці вістки треба 
максимально скорочувати, недбайливий, чи - скажімо -
„вигідний" для себе самого редактор може собі дуже 
удогіднити.що працю: зреферував ці власне початкові два-
три речення і вістка готова. Але, в цій же самій вістці зрефе-
рована в перших кількох реченнях подія може бути 
головна для американського читача, а найцікавіше і 
найважливіше для нашого читача може бути згадане 
тільки мимоходом десь і в іншому місці чн при кінці тієї 
вістки. Мавши цс на увазі, д-р Лука Луців в американсь-
ких вістках, так само, як тоді редактор Іван Кедрин в 
закордонно-міжнародних вістках, а редактор Богдан 
Кравців у совєтських вістках прочитував насамперед цілу, 
часом довжелезну вістку від початку до кінця і щойно тоді 
вибирав з неї, та подавав тс, що могло найбільше цікавити, 
чи бути найважливіше для нашого українського читача. 

І ще коротко про другу головну ділянку праці д-ра 
Луцева у „Свободі", про перевірку, оцінку та підготову до 
друку дописів з наших громад. І знову: тільки той, хто сам 
мав до діла з такою працею, може збагнути її неймовірне 
- що так скажу - ломиголовство з одного "боку а 

відповідальність з другого Згадаю тільки, то багато криз 
в поодиноких наших і ромадах і більшість судових 
процесів за-обиду, що їх мала „Свобода" в давноминуло^ 
му, були в якійсь залежності від цих власне друкованих 
матеріялів. Треба знати громаду, треба знати людей і 
треба знати справи і кожне слово розглядай! так. йкбн від 
нього міг - як кажеться - світ перевернутись. Це робив 
д-р Луців. 

Але згадане - це як сказано - тільки „головні" 
завдання й обов'язки та праця д-ра Луцева під час його 
затруднення у „Свободі". Вони були постільки головні, що 
належали до його щоденних і - можна б сказати наї лих 
обов'язків. У кожній бо редакції, зокрема в редакції 
щоденної газети, є - як кажуть американці „смертна 
лінія", себто година, в якій газета починається друкуватися 
на пресі і до того часу все мусить бути готове. . 

Поза цими „головними" завданнями і обов'язками д-р 
Лука Луців, як і інші редактори, мав ще тисячу й одну ніби 
додаткових, але своєю вартістю та значенням часто 
незрівняно важливіших справ і проблем, що їх треба було 
полагоджувати і розв'язувати. 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 
Теодор Терен-Юськів 

Виставка М. Зубаря в Ню Йорку 
горіння барв. 

Недоліком виставки був 
брак будь-якого каталогу, 
програмки чи принаймні 
заголовків біля картин, що 
були часто дуже потрібні. В 
цілому виставка складалася 
із фігуральних праць, які 
можна б поділити на релігі-
йні і світські. До світських 
треба зарахувати постаті 

Цього мистця пригадує-
мо собі чітко ще з 50- і 60-их 
років, коли від тільки роз-
починав свій мистецький 
шлях, проживаючи, як і досі 
в Філадельфії та, як початкі-
вець.брав участь у вистав-
ках і завзятих дискусіях 
ОМУ А в Ню Йорку. Тепер 
він як зрілий мистець, з 
-аілимим ім'ям, маючи свій 
власний, може і не ниЩНО ^ n , , l ^ E t J : 2 S S S l 2 g i 
популярний стиль, дав щой- Звичайно, шо довТОтрсба-6-– f було шукати на йкійнебудь 

виставці, шоб знайти там 
аж 14 рокуйовджених голів-
портретів, які представляли 
б самого мистця-автора в ви-
ді буцім то Зевеса, пророка, 
фавна, чугайстира. а навіть 
типа з бродвейської музич-
ної ревії „Кетс" чи вкінці 
якогось там іншого патла-
ча. 

Помітні були зразу і дві 
більші картини-полотна, з 
перших літ мистецької тво-
рчости Зубаря (1953), що ви-
значались олійним дбайли-
вим кольористнчним трак-
туванням. Перша - в тем-
носірому схопленні з двома 
постатями: зпереду жінсь 
ча, майже реалістична, .що 
заслоняє пальцями руки 
одне око, а за нею неозначе-
ної статі, біла постать, як 
тінь чи привид. Друга кар-
тина, хоч і в дещо стишено-
му кольориті, проте єдиний 
яскравий портрет дівчини в 
оранжево-кіноварному npe– 
дставленні. Велика ксраміч-
на картина нагої „Мавки" 
чи „Русалки" в вінку, з об-
личчям якогось лісовика 
між дерев, привертала до 
себе увагу глядачів. Попід 
стіною, на підлозі було кі-
лька більших, півокруглих 
формою керамік з парою 
стилізованих коханців, бо-
гині Лади і, скажімо, яко-
гось Перелесника. 

Багато менших або зов-
сім дрібних картин мальо-
вані на полотні, дереві чи 
керамічних плитках були 
найчастіше без рам, що те-
пер зрештою подивується 
на виставках досить часто. 
Деякі його малюнки розро-
бкою теми йдуть в абстрак-
тність та тут і там вирізня-
ються невикінченістю, при-
мітИвністю чи наївністю. 
Тому глядач непевний чи 
причиною цього був поспіх, 
ноншалянція чи недбальст-
во. Отже проблематичність 
у Зубаря актуальна і постій-
на. Хтось навіть сказав, що 
Зубарчіссумаричність конт-
растів і противорічностей. 
Але і в геиіяльного Kapa– 
ваджджо були розбіжності. 
Все таки більшість Зубаре-
вих праць релігійного зміс-
ту виявились у значній мірі 
переконливі чи вдалі. Ціка-
вим візантійським вигля-
дом і темночервоним ХІТО-
ном пишалась ще і кераміч-
на ікона „Матері Божої з 
хрестом". Багато було тут 
менших картин з головами 
чи погруддями Матері Бо-
жої, архангелів. Не зовсім 
добре розміщена, мальова-
на невеличка „Голова Ісуса 
Христа", в чорнобрунатно-
му кольориті з циноброви-
ми - для контрасту - ycra– 
ми, творила на виставці свій 
власний світ. Цікаво пред-
ставлявся керамічний, сти-
лізований, синявосріблио 
тий янгол із кучерями, без 
очей, носа і уст, що клячав. 

Та згадані вже св. Юрій і 
дві великі ікони Матері Бо-
жої були короною цієї ори-
гінальної виставки. 

но тепер першу - воно важ-
ко повірити '" виставку 
своїх праць взагалі в галерІЇ 
ОМ У А. від 22-го лютого до 
3-го березня ц.р. 

Виставка ця, велика, на-
віть імпозантна, цікава, а 
передусім оригінальна. А це 
поважний плюс. Уже в да-
льшому вона оспорена і 
дискусійна. Бо проблемати-
чним мистцем М.Зубар 
є і — правдоподібно — зав-
жди ним залишиться. Дех-
то вважає саме це його не-
домагаиням, а дехто, голо-
вно молодші приклоиники 
сучасного мистецтва, нази-
вають це його остоєю і міц-
цю. Які там погляди і nepe– 
конання звеличники мисте-
цтва і не повзяли б про 
Зубаря, ніхто не може від-
мовЧіти йому оригінальнос-
ти і працьовитості! в його 
творчості. 

Коли він, як чоловік з 
буйною фантазією.оповідає 
вам дешо, ви маєте право 
подумати, що він просто 
фантаст. Проте, коли ви -
кинете оком на його npani– 
ікони; оті керамічні, такі 
складні, морочливі і важкі 
до виконання, тоді мусите 
вже признати, що він таки 
справжній робітник. При 
тому мусимо взяти під ува-
гу реальну дійсність, що ті 
потужні ікони візантійсько-
го стнлю,будучи його найбі-
льшим творчим здобутком, 
рівночасно мають вони ду-
же мало виглядів на приват-
ну продаж, бож своїм xapa– 
ктером, особливо ВЄЛИЧИ-
ною, їхнє місце є передусім 
в церкві. А церков, якпокуп-
ців, маємо дуже мало. Тому 
він і справді заслугує на ім'я 
фантаста, мрійника, Дон 
Кіхота з одного боку, а з 
другого він справжній фа-
"натнк, одержимий своєю 
затяжною і зовсім не мало-
цінною ідеєю творення МИС-
тецького надбання, яке, 
практично, майже немає 
збуту. Може тому він і оди-
нокий представник ксраміч-
ної ікони в нас. До того 
всього цей рід мистецтва і 
не зовсім полонює всіх. 
Однак, щоб і зразу регабілі-
тувати мистця, годиться 
ствердити, що тоді, коли 
про менші його праці й іко-
ни було багато дискусій, 
про дві величезні, масивні 
ікони візантійського стилю 
„Матері Божої з Ісусом" на 
руках, одна в темнішій, дру-
га в яснішій синяво-білій 
тонації з сірим, не знайшов-
ся хтонебудь, щоб сказав, 
що оці ікони йому не ПОДО-
бались. Ще більше похвал 
осягнув дещо менший роз-
міром, зате багатший ко-
льоритом „Св. Юрій-3міє-
борець". 

Загального глядача не 
зовсім одушевляє Зубар і 
своєю барвистістю, яка у 
нього - принишкла, сти-
шена, дискретна. Яскравос-
ти кольору в нього не знай-
ти вам. Та проте знаємо, що 
існують малярі світової сла-
-ви, в яких творчости немає 

З нагоди цього вечора я поробив деякі підсумки того, що 
можна б зарахувати до літературного і публіцистичного 
доробку д-ра Луцева в самій тільки „Свободі". Дальше 
порахував я його переважно літературознавчі і публіцис-
тнчні статті в Альманахах УНСоюзу: їх 24 і разом понад 
200 сторінок друку календарного формату. Дальше 
підрахував також його статті і рецензії у чудовій „Неділь-
ній Свободі". що появлялася під кваліфікованою 
редакцією проф. Василя Кнрнловича Чашіенка від березня 
1952 до березня 1953 року. Там їх 22. Немає ще індексу 
щоденної „Свободи", але там тих статтей і рецензій та 
публщистичних матеріялів авторства д-ра Луки Луцева -
можна б сказати ність числа. 

Дальше, я знайомий з великим збірником д-ра Луки 
Луцева „Література і життя", що друкувалося у в-ві 
„t вобода із загальним переглядом його літературної та 
літературознавчої і рецензійної творчости. 

Підсумовуючи не далеко ще не все з творчости Ювілята 
мені пригадався один епізод з нашої" спільної праці в 
редакції ,,С вободи". Сперечаючись з одним із своїх колег-
редакторів. л-р Лушв сказав йому: „Товаришу ви ще 
стільки книжок не бачили, скільки я прочитав". Очевидно, 
що цс була деяка гіперболя, але думаю, що д-р Луців міг би 
таким самим порядком сказати декому навіть з академіч-
ним титулом: приятелю, ти ще стільки не прочитав, 
скільки я написав - v 

Проте, д-р Лука Луців є мабуть останнім між тими, які 
про свою працю і досягнення говорили, хоча без сумніву 
був би одним із перших між тими, які могли своєю 
працею та своїми досягненнями виказатись 
- І на закінчення короткий підсумок: ціле своє доросле 

життя д-р лука Луців, як науковець-літературознавець і 
літературний критик, із замітним успіхом промощував 
українській літературі шлях - сказавши фразою проф. 
степанснка ,на осяйні вершини світової культури, а як 
вояк v своїй юності рушницею, й опісля як публіцист-
журналіст пером промощував нашому народові шлях 
на осяйні вершини світової історії. Чесгь І слава йому 
за цс! 



4.62. СВОБОДА. ВІВТОРОК, 2-го КВІТНЯ 1985 

75-ліття хору УКЦеркви в Нюарку 
Дня 27-го жовтня 1984 

року хор Української Като-
лнцької Церкви в Нюарку. 
Н. Дж.. відзначив урочисто 
75-ліття свого існування. 

Його уролини датуються 
1909 роком. Хрр зорганізо-
ваиий добре, завдяки дбай-
ливості, здібностям та орга 
нізаційному хистові його ди 
ригіентів, сл. п. Теодозія Ка-
ськова та Михайла Добоша, 
управ та голів хору, а та-
кож завдяки гармонійній 
співпраці кожного члена хо-
ру зосібно. В таких умовн-
нах хор проіснував повних 
75 років у безперервні й npa– 
ці по сьогодні. 

У програму святкувань 
ввійшли: бенкет та торжсст-
венна Св. Літургія, що її від-
служив в наміренні давні-
шнх та теперішніх членів 
хору та їх родини о. Михай-
ло Кучмяк, ЧНІ, парох з уча-
стю хору й численних вірних 

Біля року тривали приго-
тування до ювілею, що бу-
ли дуже успішними. Праця 
приготувань Проходила під 
головуванням Анни Панькой 
інших членів комітету, які, 
згідно зі своїми спроможно 
сгями. віддано працювали 
над рсалізуванням накресле 
них лляній. 

До пропагування ідеї свят 
кування у великій мірі при-
чинилися члени хору та о. 
парох, виголошуючи шоне-
ділі та у свята в церкві, зао-
хочуючи парафіян до учас-
тн в урочистостях. Парафія 
ни, цінуючи спів хору у 
своїй церкві, поставилися 
дуже позитивно до святку-
вань. 

Бенкет відбувся 27-го жов 
тня м. р. в просторій залі 
Клюбу Наваго в Ірвінгтоні. 
Програмою бенкету ирово-
дили дуже вміло та з досві-
дом 1 ванна Коконів і Йосиф 
Лисогір. 

З цієї оказії приготовлено 
Пропам'ятну Книгу хору, 
душею якої був член хору ' 
Попаца, тут народжений, 
вірний син своєї Церкви та 
свого народу. Зміст книги 
збагатили: ..Історичний ог-
ляд діяльности хор на про-
гячі його 75-ти літ існування 
1909—1984" (Історія хору)-
Михайло Добош: ..Хорові 
св. Івана в ювілейний аль-
бом" Роман Савнцькнй, та 
..До ювілейного альбому 
хору" проф. Андрій Гнати-
шин. 

Побажання до Пропам'ят 
ної Книги хору зі спсціяль-
ним благословенням при-
с:іали:^ Блаженніїпий Пат-
ріярх Йосиф ( чи не востан-
не перед своєю смертю?); 
Митрополит Максим Гер-
манюк з Вінніпегу; Митро-
полнт Стефан з Філядельфії 
Владика Михайло Гринчи-
шин з Франції , усі наші 
Владики у ЗСА, о. Павло 
Малюга, ЧНІ. протоігумсн 
з Вінніпегу, президент Амс-
рики Роналд Регсн, губерна 
тор стейту Ню'Джерзі То-

мас Кейн,сенатор Віллі Бред 
лі. сенатор повіту Ессекс 
Джон Кавфілд та повітовий 
війт Пітер Шапіро. 

На бенкет прибув Влади-
ка Василь Лостен, єнтузіяст, 
великий прихильник, npona– 
гатор. любитель церковно-
хорової музики, та мейор 
міста Ірвінгтон Ентоні Бла-
зі. що вручив нашому доро-
гому гостеві з Відня проф. 
Андрієві Гнатншину зазас-
лути і композиторську пра-

цю, головно в галузі церков 
ної музики, золотий ключ. 
Заходи для відзначення roc– 
тя з Відня поробив Петро 
Мельник, приятель та люби-
тель нашого хору. 

Спеціяльнимн грамота-
ми за заслуги для хору і 
церкви відзначено 15-ть чле-
нів, що співають в хорі 25-
ть або більше років. Грамо-
ти заслуженим співакам вру-
чили Владика Василь та па-
рох о. Михайло Кучмяк. В 
часі банкету Михайло До-
бош відслонив пропам'ят-
ну бронзову плиту з погруд-
дям першого диригента сл. 
п. Теодозія Каськова, у при-
сутності родини покійного 
та численних громадян.Про 
пам'ятну плиту споряджс-
но фондами і старанням 
колишніх членів хору „Бо-
ян" в Нюарку. 

Промовцями під час бен 
кету були Роман Савицький 
та Анна Ґут (по-англійськи) 
що у своїх змістовних ДОПО-
відях представили вартість 
та значіння наших хорів для 
Церкви та як прикраси на-
ших Богослужб. 

На ювілейні святкування 
хору прибув з Відня визнач-
ний диригент та компози-
тор проф. Андрій Гиати-
шин. jp-поза Нюарку на бен-
кет прибули представники 
хорів—Володимир Корчин-
ський. голова, та Йосиф Лу-
пань, диригент Об'еднано-
г о Хору Філядельфії; Оме-
лян Татунчак, голова хору 
„Прометей" з Філядельфії; 
Ігор Кушнір, диригент хору 
церкви в Мслровз Парк; 
Юліян Позняк, диригент хо 
ру церкви в Чикаго, що реп-
резентував Об'єднаний хор 
ім. Митрополита Андрея 
Шептицького; Євгенія Ка-
пій, голова хору церкви в 
Найстави Філядсльфія та 
Дмитро Олійник, диригент 
хору української православ 
ної церкви Св. Тройці в Ір-
вінгтоні, Н. Дж.. хори ,,Дум 
ка" та церкви св. Юра в Ню 
Йорку. церкви в Дітройті, 
Миш., за підписом маестра 
Кирила "Цепенди та цілої 
Управи переслали письмові 
гратуляції з побажаннями 
успіхів для ювілята. 

Короткі , але змістовні 
привітання на бенкеті вигот 
лосили -Володимир Kop– 
чинський. Юліян Позняк. 
проф. Андрій Гнатишнн, 
Дмитро Олійник, близький 
сусід, не пошкодував слів по-
хвали та признання для хо-
ру у його дуже плідній праці 
для церкви і громади, та 
Ольга Мусаковська, з раме-
ни 28-го Відділу СУА в Ню-
арку. 

Наступного дня появили-
ся в американській місцевій 
пресі теплі та прихильні но-
татки про бенкет із фотозні-
мками. Треба сказати, що 
бенкет проходив в дуже при-
емній, родинній атмосфері. 
По закінченні бенкету гості 
забавлялися при звуках чу-
дової оркестри „Ґама". 

Напередодні ювілейних 
святкувань, користаючись з 
перебування композитора 
проф. А. Гнатишина на тере 
ні громади Нюарку, дири-
гент Михайло Добош у по-
розумінні з диригентами та 
головами наших церковних 
і світських хорів, зорганізу-
вав ряд зустрічів з хорами 
та громадянством. Такі зус-
трічі відбулися в Ню Йорку, 
Перт Амбой, Дітройті, Пар-
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мі j Огайо. Філядельфії ra 
Нюарку Про зустрічі в дс-
яких місцевостях інформу-
вала своїх читачів „Аме-
рика", ..Свобода" та „Нова 
Зоря" в Чикаго, подаючи 
досить вірні звідомлення 
місцевих'дописувачів. 

Першим, що вітав нашо-
го гостя,був хор „Думка" в 
Ню Йорку. Вітав він свого 
иочестного члена широ та 
сердечно. Після короткбї 
офіційної частини зустрічі, 
хористи вгощали гостя nepe– 
кускою-„чим хата багата, 
тим і рада". Подібно і Філя-
дсльфія повітала достойно-
го гостя щиро. Декілька го-
дин до запланованоїзустрі-
чі з хорами Філядельфії та 
околиці. Митрополит Вла-
дика Стефан прийняв проф. 
A. Гнатишина на приватно-
му послуханні, яке проходи-
ло в приємній та щирій ат-
мосфері. , 

Найдостойніше вшану-
вав гостя з Відня Дітройт. 
Там відбувся на честь ком-
позитора бенкет з мистець-
кою програмою, промова-
ми та співами. Душею діт-
ройської імпрези був визна-
чний громадсько-суспіль-
ний та політичний діяч п. Ду-
жий, ініціятором-маестро 
Кирило Цспенда. Христина 
Леснецька, оперна співачка. 
голова Українського Цент-
ру Кавка та інші. На зустріч 
прийшло біля 500 осіб, чле-
ни славної Капелі Бандурне 
тів. співаки та диригенти хо 
рів, заслужені громадяне п-' 
во Юркові, Мальковичі та 
багато більше будівничих 
нашого громадсько-церков 
ного життя Дітройту. На 
залі був присутній о. Со-
боль, ЧССВ, відомий золо-
тоустий промовець-npono– 
відник та публіцист, багато 
священиків та Сестер- мо-
иахинь. 

Владика Роберт Михай-
ло Москаль, при співпраці 
музичного світу Парми(д-р 
B. Боднар, Е. Садовський, 
М. Киап, Евген Крук) був 
організатором і інспірато-
ром зустрічі в Парма,Огайо 
Зустріч відбувалася в дні 
празника св. Михаїла, пат-
рона нашого Владики, за 
декілька годин до початху 
зустрічі з хорами та грома-
дянством, в домі Владики 
зібралися диригенти та спі-
ваки (д-р Боднар), щобскла-
сти Владиці Михайлові свої 
побажання. Після „MHoro– 
літства". Владика запросив 
всіх до спільної трапези, що 
її смачно приготовили самі 
отці. За столом розгорну-
лася дуже жвава розмова і 
на музичні теми. 

На вшанування нашого 
композитора були влашто-
вані концерти, в більшості 
з творів композитора (Ню 
Йорк, Перм Амбой, Нюарк, 
Дітройт), що були грандіоз-
ними. проявами любови ук-
раїнського співочого грома 
дянства до свого композито 
ра. Під час усіх зустрічів ві-
тали достойного гостя дири 
генти та голови хорів, як 
також і численні відпоруч-
ники українських організа-
цій та установ, висловлюю-
чи свою радість з відвідин 
та складаючи щирі побажай 
ня з нагоди 78-го року його 
ТруДОЛЮбнОГО І ПЛОДОВИТО-
го життя. За нашим звичаєм, 
що прииявся у нас на вільній 
землі Вашінгтона, вручали 
гостеві подарунок любови. 

Михайло Добош 

Польська... 
(Закінчення зі стор. 2) 

зневажив „Армію Крайо-
вуи, загони якої боролися 
проти гітлерівського окупа-
нта та поліційних і військо-
вих формацій українських 
націоналістів. „Правдою є, 
ЩО П р о ф е с о р у СВОЄМУ ІНТЄ-
рв'ю сказав, що 'АК' на 
' Кресах' вирізувала україн 
ців, жінок, дітей і старців. І 
тут уже не можна сказати, 
що це була самооборона,— 
каже професор". Автор стат 
ті Я. Е. Вільчур робить за-
кид професорові, що він 
свої висновки подані в ін-
терв'ю підтримав недоста-
точною кількістю доказів, 
хоча сам не покликався в 
своїй статті, в якій звинува-
чує українських націоналіс-
тів у злочинах, ані на один 
документ. 

Зовсім інший погляд на 
передвоєні і воєнні українсь-
ко-польські взаємовідноси-
ни має Чеслав Домаґал, 
який у своїй обширній доку-
ментованій статті з нагоди 

тірятахта одержала за свої 
скульптури звірів вже гри 
нагороди, а це одну у 1977 
році та дві у 1980 році. 

її скульптури знаходять^ 
ся в приватних американсь-
ких збірках, у приролничо-
му музеї в Огайо, а галері я 
„Медісон 90" виставляс її 
твори вже від 1977 року 
Вона брала участь у шістьох 
збірних виставках, але ця, 
що відбувається тепер, це 
перша самостійна. Нсдалс-
ко від галері! находиться 
Лесі робітня. де вона npa– 
цюс цілими днями, викону-
ючн у мармурі своїх улюб-
лених звірів. На виставці 
бачимо фрагменти цієї важ-
кої праці у формі великих 
знімок, що показують мист 
киню з електричними ДОЛО-
тами і великими охоронни-
ми окулярами при першому 
вигладжуванні каменя. 

„Я починаю працю у ве-
ликому куску мармуру, 
який поволі внтесую ДО ПОТ-
рібної мені форми, тому 
більшість з моїх скульптур 
стоїть на природній підста-
ві, з каменя, в якому вони 
виконані". пояснює мист 
КИНЯ.: 

У простірній залі підзс-
мелля галерії, де кожна із 
виставлених скульптур має 
доволі місця, щоб ЇЇ ПОДИВ-
ляти, бачимо цілу райдугу 
кольорів мармуру, в яких 
працює Леся: є там і зслс-
ний, і рожевий, і чорний, і 
червоний і білий, а кожний 
відповідно дібраний до 
скульптури та настрою, що 
його мислення хотіла відда-
ти. 

Звірі... 
(Закінченим п стор. І 

Скульптура г мармурі: тюлень вигрівається на сонці. 

В часі нашого нсрсбуван-
ня в галерії. приходять пос-
торонні відвідувачі, яким 
мисікиня скромно каже на 
привітання ..Я с Леся" і гак 
же скромно дякуч за внсло-
вн признання та шхоплення 
публіки. 

Але ми відчуваємо її внут 
ріпіній неспокій га цс мис-
існьке вичерпання.' яке ма-
сться, коли ви відкриваєте 
нагло себе перед чужими, з 
якими мусите ДІЛИТИ свої 
інтимні ночування 

Не зважаючи, однак, на 

тон неспокій і втому, так у 
розмові в редакції, як і на 
виставці, нас тепло звору-
шус глибина переживань та 
повість мистецтва цієї досі 
невідомої українській rpo– 
маді скульпторки, яка са-
мітньо вийшла з вузьких 
рамок нашого життя, іпіш-
іа у світ своїм власним 

шляхом, і знайшла себе, 
здобуваючи признання і 
славу для того імсни, яке 
скромним „Леся" дає най-
крашу візнтівку нашій спіль 
ноті. 

Протиукраїнська. 
(Закінчення зі стор. 2) 

цих країн. ї це також добре 
відомо Візенталеві. Але він 
воліє їх натавровувати „во-
єнними злочинцями". 

А вже провокацією гід-
ною совєтських фальснфі-
кацій є твердження ніби 
український легіон під кері-
вництвом майбутнього ко-
манданта У ПА ген. Ulyxe– 
вича-Чупринки, закликав у 
Львові українців Галичини 
вітати німецьку армію,не 
цвітамн, а головами жидів". 
Ніхто не заперечує, що у 
зв'язку з відкриттям в дьвів-
ських і в інших тюрмах 
Галичини тисячів трупів, у 
Львові в перших днях прнй-
шло до аитижилівських ви 
ступів. Але на основі свід-
чень під час Нюрнберзько-
го процесу, були дуже рідкі 
випадки вбивств. Населення 
зігнало до тюрем ЦИХ) жи-
дів для відкопування тру-
пів. Це сталося супроти тих 
жидів, яких населення, слу-
шно чи неслушно, підозріва-
ло в участі у вбивствах полі-
тичних в'язнів, що їх НКВД 
перевело у львівських тюр-
мах. Під час судового про-
цесу, в зв'язку з совєтськи-
ми звинуваченнями, висуне-
ними супроти німецького 
міністра Оберлєндера, Між-
народна комісія в березні 
1960 року після чотиримі-
сячної праці та переслухан-
ні 232 свідків, ствердила, що 
звинувачення проти україн-
ського леґіну й проти ТОДІ-
шнього поручника Оберлє-

ндера повністю безпшс-
'тавні. 

Це, звичайно, також доб-
ре відоме Візенталеві. Але 
він і далі послуговується 
безпідставними шинуваче-
ннями й видумками про 
„голови жидів", що ними 
замість цвітамн українсь-
кий легіон закликав населе-
ння вітати німецьку армію 

Наскільки досговірність 
різних закидів Візентадя 
підлягає сумнівові, а то й 
часто спирається на вндум-
ках, свідчить конфлікт, шо 
постав 1975 року між годіш 
нім .канцлером Австрії Бру-
но Крайским. який сам є 
жидівського походження, і 
Візенталем. Почалося все з 
того, що Візенталь назвав 
„воєнним злочинцем" ГОЛО-
ву ліберальної австрійської 
партії ФрідрІха Петера, я-
кий під часвійни був солда-
том в піхотній бригаді С С 
Ця бригада 1942 року 
брала участь в розстрілах 
жидів. Проте Петер в цих 
розстрілах не брав участи 
чого його навіть Візенталь 
не міг доказані. 

У зв'язку з цим Крайскі 
ПрИЛЮДНО ВИСТУПИВ З ГОСТ-
рою критикою ДІЯЛЬНОСТИ 
Візеиталя. її Крайскі окрес-
ЛИВ ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ „ПОЛІТИЧ-
ної мафії", яка працює про-
ги Австрії ,,Я знаю, як цей 
пан (Візенталь) працює, 
сказав тоді Крайскі. Це є 
явний тклик до вбивства: 
Візенталь відомий з того, 
що він не перебирає у своїх 
методах. Він не тримається 
докладно правди, а працює 
за допомогою трюків" (ві-

денська газета „Прессе" з 
11-го листопада 1975 року). 
А в „Інгерпрес архів" з 11-
го січня 1978 року читаємо, 
т о Крайскі назвав Візента-
ля „жидівським фашистом", 
хоч Крайскі ніби це ianepc– 
чив В жовтні 1955 року 
Крайскі ще раз повторив 
прилюдно, що Візенталь 
вживає методів мафії, яки-
ми він послуговується на 
лад нацистів, дише в проти-
іежному напрямку. 

Через ге, що Візенталь 
справу хотів поставити пе-
ред суд (потім судову скар-
іу відкликав). Крайскі ще 
раз заявив, що він може. 
перед судом доказати, що 
Яізснталь є агентом і пра-
ПЮЇ методами мафії Щодо 
нього він спирається на від-
повідні документи, як і зіз-
нання сві;іків. Далі Крайскі 
поставив під сумнів чи Ві-
іенталя справді за нацистів 
переслідували. Візенталь. 

як годі Крайскі сказав, 
жив під час німецької окупа-
ІІІІ, жив відкрито, а не у 
..підводному човні" і не був 
переслідуваний. На пиган-
ня журналістів, чи Візен-
таль мав зв'язки з Гестапо, 
Крайскі с к а з а в , що тоді 
було багато можливостей 
агентурної діяльностн. не 
інше в Гестапо. 

В кожному разі, за його 
словами, Візенталь не мас 
права на моральний авго-
ритет й на переслідування 
людей. Цьому скандалові 
треба раз покласти край 
ствердив Крайскі Ми ІГІДНІ 
з цим. („Зіддойче Цайтунг" 
з 11-го січня 19^5 року! 

Українське Лікарське Товариство Північної 
Америки - Відділ у Баффало, Н. Й. 

ділиться сумною ІІСТКОЮ, що 26-го березня 1985 року 
І І Д І Й Ш О І . несподівано, у Вічність не 74-му році життя 

t 
сп. п. д-р 

Михайло Сайкевич 
ПОХОРОН, відбувся ш суботу 30-го березня 1985 року 

в Баффало. Н. й. 
а 

Родині ПОКІЙНОГО складаємо глибоке співчуття, є пам'ять 
про ПОКІЙНОГО нехай буде поміж неми. 

УЛТПА, Відд. в Баффало, Н. Й. 

Відділ ОбВУА в Ню Йорку, 
ділиться сумною вісткою я своїми Членами та Українським 

Громадянством, що 10-го бврвіия 1965 р відійшов до Вічности 
на 87-му році трудолюбивого миття к 

сл. п. майор 

ІВАН винник 
Довголітній член ОбВУА й скарбний нюиорхського Відділу ОбВУА. 
член Головної Управи ОбВУА. учасник двох Зимовид Походів, иаго-
роджений хрестами й відзнаками sa хоробрість у боях Визвольних 
Змагань, член УВО й ОУН на рідних землях і довготгиїй працівник 

в Сколім І Сииееідську вижнім. 

ПАНАХИДА відбулась 12-го березня 1985 р. в похоронному за 
веденні Ріаердел Фюнерал Гом на Броиксі, а ПОХОРОНИ відбули 
ся 13-го березня Ц. р. з церкви Святої Діви v.apil на цвинтар Святого 

Хресте в Ню Джерзі (Арліиґтои) 

Головна Управа й Управа Відділу в Ню йорку ОбВУА її всіма 
своваи Членами висловлює Дітям і Внукам сл. п майора :ВАИА 
ВИННИКА глибоке й щире співчуття в душу Покійного хай Гдеподь 
милосердний прийме а його опіку. 

ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ МАЙОРОВІ ІВАНОВІ ВИННИКОВІ! -

50-річчя концентраційного 
табору в Березі Картузькій, 
поміщеній в трьох числах 
(26, 27 і 28) тижневика „Жи-
цс Літерацкс" лише таке: 
„ . . .почалась пацифікація 
Східньої Галичини, яка трн-
вала від 11 -го вересня до 30-
го листопада. Значить, два з 
половиною місяці. Почало 
її арештування колишніх ук 
раінськнх послів до Сейму, 
а також сотень українських 
діячів. Закрито українські 
гімназії у Тернополі, Pora– 
тині, Дрогобичі і Перемиш-
лі та початкові школи в Ста 
ниславові, сотень відділень 
культурно-освітнього това-
риства „Просвіта" та україн 
ських кооператив. 

Водночас до українських 
шкіл Східньої Галичини 
польська влада послала кі-
лька полків кавалерії, два 
каральні корпуси поліції по 
1.000 осіб кожен, і ряд мен-
ших загонів, які протягом 
75 днів влаштували криваві 
експедиції, пацифікуючи те-
риторію величиною 50 ти-
сяч квадратних кільометрів 
між Сяном і Збручем, на 
якій жили мільйони україн-
ців. 

Каральні загони,-пише 
Ч. Домагала,—руйнували 
українські доми культури, 
приміщення „Просвіти" і 
кооператив. Поліція катува 
ла не тільки селян, робітни-
ків та інтелегентів активних 
в українському національно 
визвольному русі, знищую-

чи їхне майно, але часто би-
ли всіх мешканців села без 
вийнятку...-били ;іюдей 
ірикладами, дулами гвінто 
чок. пругами, завдаючи їли 
оокі рани. ..Цитований роз-
діл із статті Чеслава Домага-
ш. написаний з нагоди 50-рі-
ччя Берези Картузької. насві-
глюе ці неймовірні знушан-
ня над українським наро-
лом, які мали у своїх наслід-
ках великий негативний 
чплив на українсько-польсь 
кі сусідські взасмовідноаіни. 
Чи таких доказів ломагаю-
гься полемісти, подібні Я. Е 
Вільчорові9 

В останньому розділі сво-
сї статті Ч Домагала каже 

. таке те шо я написав, 
присвячую на хвалу тим, 
що не зважаючи на скаже-
ний терор, застосовуваний 
про ги них береськими катю 
гами та їхніми довірителя-
ми, витривали, служачи вір-
но революційній ідеї, ЯКІЙ 
присвятили свою молодість 
а пізніше все своє життя." 

Треба ствердити, що ав-
тор Ч. Домагала має вели-
киЙ респект до тих, які вірно 
служили революційній ідеї 
і посвятили свою молодість 
як також ціле своє життя 
визвольній справі. На мою 
думку, статті, які обговорю 
ють взаємовідносини укра-
їнсько-польські у міжвоєнні 
роки, як також інтерв'ю 
переведене в тій справі з виз 
начним істориком Є. Тома-
шевським можуть в деякі мі 

рі причинитись до кращого 
зрозуміння історичних фак-
тів, які у великій мірі були 
причиною цих негативних 
стосунків мІЖуДВоме vyci.T,– 
німи народаіпг ' 

З великим сумом повідомляємо, 
що в неділю, 24-го березня 1985 року 

згинув у Торонто, серед трагічних обставин 

бл. п. ред. 

Роман Данилевич 
член Головної Ради та кол. секретар Президії 
УПСО і Голова Ради Мирян в ЗСА, один з най-
визначніших І найбільше заслужених католиць-
ких та патріярхальних діячів у Краю та поза Рід-
ною Землею за останніх 50 років. Прохаємо про 

молитви за його душу. 

ВІЧНАЯ ПАМ'ЯТЬ ПОКІЙНОМУ! 

Крайова Управа Українського 
Патріярхального Товариства 

в ЗСА 

У глибокому смутку повідомляємо Родину, Приятелів і Знайомих, та всю Українську 
- громаду, що в суботу. 30-го березня 1985 року відійшов від над у Вічність, 

іяоомотоенмй Найсвятішими Тайнами, на 84-му році життя 

. кеш Найдорожчий БРАТ. ШВАҐЕР і СТРИЙКО 

бл. п. о. шамбелян 

ПЕТРО МЕЛЬНИЧУК 
народжений в Любківцях. лов. Снятин, Зал. Україна, б, УСС. парох Бучача, катехит серед-
ніх шкіл НР Україні! на еміграції, довголітній парох м. Балтімор. Мд.. сотрудник при катед-

р) Непорочного Зачаття у Філадельфії, Па., меценат наукових і релігійних цілей. 

СВЧЩЕНИЧІ ВІДПРАВИ відбудуться у вівторок, 2-го квітня 1985 p., о год. 7-ій веч. 
в катедрі Непорочного Зачаття при Френклін і Браан вулицях у Філядельфії, Па 

ПОХОРОН у середу 3 го квітня 1985 p., о год. 10.30 ранку з катедри на цвинтар Св. 
Марії на Факс Чейсі. 

Горем прибиті: 
брати: 

МИРОСЛАВ з дружиною ТЕОФІЛЕЮ і донею ПІДОЮ 
СТЕПАН з родиною в Україні 

сестра - АННА ШМЕНДАК з родиною на засланні 
Ближча і дальша Родина в Америці й Україні 

а 

Замість квінв на свіжу могилу. Родина просить складати пожертви на Служби Божі і на 
український Освітньо-Культурний Центр, 700 Cedar Rd Pniladephia. Pa. 



:. . - - -

СВОБОДА. ВІВТОРОК. 2-го КВІТНЯ 1985 Ч 62. 

Павло Плішка 
загостив до Рочестеру 

Український Рочестср мас Вона не знаходила слів при-
досить значне число любн- знання для виїмкового годо-
телів музичного мистецтва, су П.Плішки й інтерпретації 
які відвідують концерти у ве виконуваних ним творів, 
ликому театрі, чи в Кил- В Рочестері були два вис-
борн Гол, а навіть самі де- тупи П. Плішки - 31-ю 
що організують. Тому факт січня і 2-го лютого ц.р. Валі 
що у програмі симфонічної Макогон через знайомство 
оркестри Рочестеру з'яви- з репрезентанткою оркест-
лася вістка про запрошен- ри фільгармонії для прода-
ня на зимовий сезон 1984-85 ж і групових білетів Дженет 
року визначного баса Мет- Міллер вдалося зарсзсрву-
рополітальної Опери Пав- вати більшу кількість місць 
да Плішки на два виступи, для українських громадян, 
викликала велике зрушення. Вона (В.М.) запросила на 

Молода рухлива Валсн- прийняття журналіста Ска-
тина 'Макогон звернулася та МартіГля 'з „Тайм Юні-
через адміністрацію оркест- он" і Дженет Міллер з чоло-
ри до нашого світовоїславн віком, а також Сузен Мил-
мистця з питанням чи мож- лср. яка недавно опранюва-
ливобулобзвелнчникамйо ла програму про голод на 
го таланту зустрітися з ним Україні, що була двічі пока-
особисти після концерту, зана на 21-му каналі тслсві-
Артист радо погодився. зії в Рочестері 19-го і 20-го 

В. Макогон порозуміла- січня ц,р. 
ся з представниками деяких у програму виступу ввій-
наших організацій (час був шли твори: Моцарт„Мада-
обмежений - між одними й міна" з Дон Джованні. Чай-
другими різдвяними свята- ковського арія Греміна з 
мцй концертом 22-го січня) опери „Євгеній Онєгін". 
але все ж зорганізовано „ад Верді „О. Палермо" і Верді 
гок" комітет: Марія Kpa– „Вона ніколи мене не люби-
марчук, Ірина Руснак, Гали ла" з „Дон Карльоса". Час 
на Павлічко. Ярослава Зе- так скоро минув, а хотілося 
лез, Стефанія Лаба, Роман б слухати ше і ще! Заля віта-
Куціль, Яра Кскіш. Оксана ла співака дуже щиро. наго-
Шевчин, Тамара Дснисенко. родила бурею оплесків, пов-

'3 грошовою допомогою при стававши з місць, 
йшла Управа Української у програмі концерту бу-
Кредитової Спілки, бо тре- ло між іншим сказано, що 
ба було запевнити винайм- „Численні виступи Павла 
лення приміщення для зуст- Плішки зі славними oncp– 
річі в залі школи Істмана, і ними компаніями. оркесг-
за це У К”С належиться подя рами і на фестивалях здобу-
ка. ли йому незвичайний pec– 

Зустріч (приготовлено до пект і велике признання пуб 
бірну перекуску) відбулася ліки й преси". А музичний 
після концерту, прийшло критик вечірньої газети Ро-
біля сотні осіб. Від україн- честеру „Тайме Юніон" з 
ської громади тепло приві- п'ятниці, 1-го лютого ц.р. 
тала мистця Марта Шмі- Стюарт Лов писав:„П.Пліш-
гсль, передаючі йому гарну ка перетворив Істман Театр 
китицю квітів і писанку, у сцену Метрополітальної 
Вона підкреслила, що наш опери незвичайно захоплю-
співак с нашою гордістю, ючою програмою, яка при-
бо признається до свого ук- тягнула велике число слуха-
раїнськото походження, чим чів. П. Плішка. постійний 
ширить добру славу про Ук соліст Метрополітальної 
раїну; виступає на українсь- Опери від 1967 року, з'єднав 
кнх імпрезах; дав добродій- ся з філгармонією Рочесте-
ний концерт на дохід Укра- ру під керівництвом Дейви-
їнського Музею в Ню Иор- да Зінмана у виконанні чо-
ку; наспівав гарну платівку тнрьохарій.вяких вінпока-
українською мовою з пісня- зав свою стилістичну мно-
ни Шсвченка-Лисенка „Ой, гогранність. Хоч сам" він 
Дніпре", „Гетьмани", „Ми- називає себе басом, його 
нають днГ, Франка-Лиссн- повний голос звучав зовсім 
ка „Безмежнеє поле", Ко- свобідно в ролі пустуна-ба-
ниського-Барвінського „Ой ритона в арії „Мадаміна" 
поля". Стеценка „Ой, чого Моцарта; арія з опери Чай-
ти, дубс”сл. народні, й інші, ковського виконав він з ім-

Прнсутні на зустрічі від- пульсивною бсзтурботніс-
співали гостеві „Многая лі- тю, а Верді з широким onep– 
та" й підходили до П. Пліш- ним розмахом. Хотілося б 
ки. Він з кожним привітно ві його почути знову. Можли-
тався й давав свій автограф во це вдасться на наступний 
на програмці. Коли йому сезон із ширшою nporpa– 
ґратулювали, він скромно мою", 
заявив, що свій успіх завдя- Філгармонічна оркестра 
чує Богові, бо наділив його виконала тричастинну „Приз 
таким талантом, а сам він му”Якова Друкмана і Сим-
тшьки розвинув його. Праця фонію Ч. 6 г-моль (Патетич 
у музичній ділянці Дас йому ну) Чайковського, обидва 
велику приємність, він лю- творн виведені в Рочестері 
бить спів, що с змістом йо- перший раз. а автор першо-
го життя. Мнстець був види го спещяльно приїхав, щоб 
мо зворушений. почути виконання свого тво 

Склалося так, що на кон- p v й був присутній на залі, 
церті й прийнятті були сво- Щоденник „Демократ енд 
ячниця Ц. Плішки Kapo– Кронікл" два рази писав ще 
лина Лопушанська-Стовт, перед концертом про вико-
землячка його Пет Гузар, навців і,очевидно, згадував і 
що походить з родинної нашого славного співака та 
місцевості співака, й Гали- про деякі зміни у програмі, 
на Колодуб-Тимочко, зас- Від слухачів - подяка 
лужена для тутешньої rpo– всім, що' причинилися до 
мади співачка, яка колись yenixv концерту, 
студіювала сольоспів у Ки-
єві й була завжди дуже ви-
моглива до себе й інших. Л. Цегельська 

Річні збори Осередку СУМ 
у Йонкерсі 

10-го лютого ц. р. відбу-
лись річні Загальні збори 
Осередку СУМ в Йонкерсі. 
Н. И. , ЯКИЙ СВОСЮ ВИХОВНО-
вишкільною працею з юнац 
твом, як також з мистецьки-
ми групами та кількістю 
молодшого і старшого юна 
цтва та дружинників під 
сьогоднішню пору с одним 
із кращих осередків на exo– 
ді Америки. 

Зборами проводила пре-
зидія у складі: Лев Футала-
голова, д-р Орест Козіць-
кий заступник^та Христя 
Іванів-Балко—секретарка. 
Почесним гостем на зборах 
був голова Крайової Упра-
ви д-р Аскольд Лозннський. 
Присутні на зборах члени 
осередку, дружинники, пред 
ставники інших організа-
цій та гості прослухали з ве-
ликою увагою дуже добре 
приготовані і виголошені 
звіти з діяльности окремих 
референтів. Булави та ynpa– 
ви Осередку і дружинників. 

Докладний звіт із ви-
ховно-вишкільної праці з 
молодшим та старшим юна 
цтвом, іспити та участь на 
злеті. конкурсі знання і сло 
ва подала головна BHXOBHH– 
ця Дарка Уздейчук. Вона по 
дякувала всім внховникам, 
які співпрацювали з нею 
протягом року. 

За працю Булави звітував 
інж. Микола Глушко, булав 
ний в 1984 році. Ь?ка Tcp– 
лецька подала фахово прн-
готований докладний фінан 
совий звіт, за який присутні 
нагородили її, як і поперсд-
ніх звітодавців рясними оп-
лесками. За всецілу працю 
дружинників мистецьку дія-
льність, концерти в Йонкерсі 
та інших місцевостях, уча-
сть в імпрезах і плян на май-
бутне, звітував голови дру-
жинннків Ярослав Палилик 
За цілість праці осередку, за 
успіхи, як і певні невдачі до-
повнив звіти голова Осеред 
ку Роман Глушко, який вис-
ловив подяку всім звітодав-
цям за таку віддану працю 
в Осередку протягом року та 
за їхні звіти. Він подякував 
також усім іншим,які не зві-
тували, але своєю працею 
допомогала у виховній пра-
ці, а зокрема мистецьки^ 
керівникам Орестові Русин-– 
кові, Володимирові Юрчен-
кові, Христі Юванів-Балко 
та Оксані Футалі. Окрему 
подяку склав він голові Ба-
тьківського комітету Миха-
йлові Терлецькому, який 
невтомно працював протя-
гом цілого року. 

Поодинокі представники 
організацій вітали Загальні 
збори від своїх організацій, 
а голова місцевого Відділу 
УККА Микола Сидор вис-
ловив велике признання Уп-
раві Осередку за дуже корис 
ну працю із молоддю та 
подякував за співпрацю на 
всіх імпрезах, які спонзору-
вав УККА в Йонкерсі. 

В дискусіях над звітами і 
працею Осередку взяли уча-
сть багато учасників. ВідНо 
мі.наційної комісії голова 
Степан Палилик прочитав 
запропонований склад но-
вої управи і булави в складі 
Роман Глушко толова. д-
р Орест Козіцький- iacryn– 
ник голови: Андрій Горба-
чевський. скарбник адвокат 
Роман Козіцький: булав-
ний Микола Глушко: голов 
ні виховнині—Дарка Уздеіі 
чук. Варвара Барна; куль-
турно-освітній референт^ 
Наталка Невмержицька: зо 
внішні зв'язки Мирослав 
Футала. 

Крім них запропоновано 
членів до Управи, Товарись-
кого суду. Контрольної ко-
місії. Батьківського коміте-
ту на чолі з головою Михай 
лом Терлецькнм, на голову 
дружинників, який вжспро-
тягом кількох років ВИКО-
нус цю функцію, запропоно 
вано Ярослава Пилнлика. 
Поданий список присутні 
прийняли ОДНОГОЛОСНО з он 
лесками. 

Голова Кранової Управи 
д-р Лозннський погратулю-
вав нововнбраній Управі, 
побажав всім шс кращої пра 
ці та успіхів в 1985 році. Він 
звернув увагу на завдання 
праці з молодаю, спосіб ве-
дення праці. співпрацю з 
Крайовою Управою та ін-
шими осередками. Згадав 
він також і проблеми, які вн-
рипають по окремих місце-
востях. але з гордістю від-
мітив. шо СУМ, як молоде-
ча організація, являється те 
пер потужньою організа-
цісю на американському ко-
нтнненті, яка всіма засоба-
ми веде працю з молодими 
кадрами,пропагус українсь-' 
ку ідентичність, плекас наші 
культурні надбання та ви-
ховус молоде покоління ІІО-
коління на українських пат-
ріотів. 

ПІСЛЯ З б о р і в ВСІ ГОСГИ-
лись перекусками, які нрнго 
товив М. Терленькин та 
дискутували про справи Осе 
редку до пізньої години. 

М. Бурчак 

Третій Кобзарський семінар 
в Австралії 

Новий професіоналіст— 
д-р Михайло Лялюк 

Українське Лікарське То-
вариство Північної Амери-
ки. Відділ Огайо, втратило 
в 1984 році трьох членів, які 
відійшли у вічність. Двох із 
них були ще практикуючи-
ми лікарями—д-р Евген Ма-
ртинюк і д-р Лонгин Шанко-
вський, які совісно несли 
медичну допомогу бага-
тьом потребуючим членам 
української громади в Акро-
ні і Пармі, Огайо. Третій 
член Відділу--д-р Володн-
мир Іванович був вже на сме-
ритурі. Хоч їхня втрата 
прорідила ряди членів УЛТ-
Па-Відділу Огайо, а їхню 
відсутність боляче відчула 
українська громада, на щас-
тя. цю прогалину заповню-
ють нові українські медичні 
професіоналісти. 

Як вже попередньо було 
згадувано на сторінках JCBO– 
боди", в Акроні відкрив лі-
карську практику д-р Орест 
Стецик. Сьогодні хочемо 
поділитися вісткою, що в це 
нтрі української Парми, в су-
сідстві новозбудованого 
храму-катедри св. Йосафа-
та. відкрив лікарську прак-
тику в ділянці внутрішніх H(S' 
дуг новий український лікар 
д-р Михайло Лялюк. 

Народився він в 1950 ропі 
в Аргентині, син Миколи і 
Володимири Лялюків Ма-
ючи 6 років, прибув з бать-
ками в 1956 році ло Клівлен-
лу. де закінчив початкову 
школу при парафії св. Йоса-
фата. Передмедичні студії 

відбув у стейтовому універ-
ситсті в Колюмбусі, Огайо, 
здобувши бакалаврат з мік-
робіології. а пізніше дип-
лом магістра освіти в універ-
ситеті ПівденноїФльорили. 

Медичні студії закінчив в 
Італії на медичному факуль^ 
теті римського університе-
ту. де в 1979 ропі осягнув 
диплом доктора медичних 
иаук. Повернувшись до 

(Америки, відбув спеніялпа-
1 цію в лілянці внутрішніх 
недуг у шпиталі Всйнстейт 
університету в ДітроЙті. яку 
закінчив з успіхом в 1983 
році. В черговому ропі СК-
лав приписаний іспит з ного 
спеціяльиости та став лип-
ломованнм спеціялістом 
виутрішних недуг. В тому ж 
1984 році одружився j Map– 
тою Телішевською. ІНЖСНЄ-
ром архітектури. 

Д-р Михайло Лялюк є 
членом Українського Лікар. 
ського Товариства Північ-
ної Америки, Відділ Оіаііо. 

З приємністю вітаємо ио-
ву українську родину та 
нових професіоналістів, 
складаючи їм найкращі ио-
бажання успіхів як у родин-
ному. гак і професійному 
жити. Віримо. шопозасвоЬ 
sni професійними зайнятія-
ми. причиняться вони гсж і 
до скріплення громадсько^ 
і о життя українського Клг 
вленду. 

І м . Л. ) 

Автори книжок і видавництва, які бажанні,, щоб про 
їхні книжкові видання були в щоденніїKN намішені 
бібліографічні нотатки, вістки й Огляди, повинні 
присилати до редакції ..Снободн" разом w двом.і 
примірниками даного твору також і адресу, де такл 

публікацію можна набути, та її піну. 

Неначе у він омін Світово-
і о з'їзду бандуристів, який віл 
бувся при кінні грудня 1984 
року в ЗСА. в Австралії 
розпочався 13-го січня ц. р. 
під патронатом СУОА-
третій з черги Кобзарський 
Семінар под керівництвом 
улюбленця Австралії банду 
рис та, композитора та дирн-
гента Петра Дсряжного. На 
цьогорічний семінар з'їхали-
ся у часники в числі 31 з Адс-
.панли. Мельбурну.Сіднею 
з далекого Пергу були прн-
сутні два учасники, які иіка-
вилися лише хоровим спі-
вом. 

Віл іменнадміністрації 
семінар відкрила Марійка 
Чиї рий. яка привітала прн-
сутніх та попросила до прс-
зидіяльною стола голову 
Об'єднання Українських 
Громад мгра Юрка Меннін 
ського, голову Стсйтової 
Управи Союзу Українок. 
заступницю Крайової У пра 
ви СУ Австралії Олюїльків 
і керівника Школи гри на 
бандурі в Сіднею Е. Кульчи 
пького. Голова ОУГофіпій 
но проголосив Третій СЄМІ-
нар діючим, а відтак склали 
привіти згадані вже вище 
особи. Наспів також писем-

нніі привіт віл голови СУО 
А Михайла Моравського. 

Керівник семінара П. Дс-
ряжний^прнвітавшн присут 
ніх. висловив радість з нро-
воду того, що між бандурне 
тами і такі, які беруть уча-
сть в семінарі втретє, а є й та 
кі. які вперше беруть участь, 
шо док-азус. що минулі ссмі-
нарн лають бажаний успіх і 
шо в Австраліїзросіаєзаці-
кавлення до кобзіїрського 
мистецтва. Якщо порівняти 
шо на Світовий концерт в 
ЗСА в грудні 1984 р. з'їха-
,тось 138 бандуристів, а на 3-
ій Кобзарський семінар в 
Австралії зголосилося ЗІ. 
то відсотково Австралія та-
кн не відстає. 

У програмі семінара. 
крім гсорнтнчних занять 
були й практичні. Семінари 
сги вивчали народні. лірич-
ні. церковні, патріотичні. іс-
торнчні та сучасні пісні. 
Крім того, навчалися співу 
й створилася так звана Коб-
зарська капеля. Бандуристи 
мали'змогу працювати з 
двома хорами. 

Наші молоді кобзарі впро-
ЛОВЖ ДВОХ ТИЖНІВ ВІЛ ГОДИ-
ни 9-ої ранку до пізньої но-
чі впрзвлялнся разом і поо-
динокнми групами вивча-
лн нові їм пісні, щоб на за-
кінчення, пописатися перед 
сіднейською публікою. 

Учасники семінара внслу-
хали цікаві доповіді на різні 
теми. Про ..Церковну музи-
ку" говорила Марійка Дума 
про ..Історичні Думи" роз-
повів д-р Ігор Якубович. 
Віктор Буряк говорив про 
музичність бандуриста-спі-
вака. а про українських ком 
иозиторів ХУІІ-ХУІІІ сто-
лгть -А . Веделя, М. Бсрс-
зовського. Д. Бортнянсько-
і о та М. Дилецького, та про 
визначних кобзарів говори-
ла Марійка Чнгрин. 

Молоді бандуристи бра-
ли участь в цьогорічному 
Святі Державности, яке від-
булося в Сіднею 22-го січня, 
й своїм виступом, вокаль-

но підсилені Ансамблем іме 
нн В. Івасюка,залишнли нс-
забутні й образ. На сцені за-
мерехтіло від молоді. Здава 
лось, що сцена їх не поміс-
і ить! 50 хористів в супрово-
ді ЗО бандуристів велично й 
могутньо проспівали марш 
УПА „Вперед" 

Третій Кобзарський ссмі-
нар в Австралії закінчився в 
неділю. 27-го січня.в залі До-
му Молоді величним кон-
цертом його учасників при 
співучасті сіднейського хо-
ру „Боян" та ансамблю ім. 
В. Івасюка. Концерт, який 
заповідала М. Чнгрин. роз-
почато двома релігійними 

творами „Як славний наш 
Господь" муз Д БортнянсЬ" 
кого та „Херчвимською" 
муз. Г. Сковороди. 

Перша частина концерту 
так звана „Лірично-музич-
иа медигаиія", була присвя-
чена бандурі. Глибоко зво-
рушуючнй текст пера Ніни 
Туз прекрасною українсь-
кою мовою читали по черзі 
Ксеня Саракула та Гандзя 
Береіуляк. Художнє читан-
ня було переплетене співом 
ансамблю ім. В. Івасюка 
„Вперед", двома комиози-
піямн Петра Дсряжного , 
„Прапор України" та „Го-
мін з Чигирину, які виконав 
хор „Боян" та двома incrpy– 
ментальними точками- . 
„Байда" муз. Гр. Кигастого 
fa фантазією на народні 
пісні. 

Друга частина концерту 
складалася з народних, 
жартівливих та побутових 
пісень. Спільно з ансамб-
лем ім. В. Івасюка прозвуча 
ли „Червона Рута", „Водо-
г рай" та , ,Волиняночка". 

Особливе враження зали-
шила мелолеклямація „Бан 
дура" слова Люби Забаштн 
у виконанні Гандзі Берегу-
ляк під звуки бандуриста 
Петра Деряжного. Гарно 
прозвучала Кобзарська ка-
пеля в свої інструменталь-
них творах , . П а с а к а л і я " 
муз. Й. Гснделя і „BcpxoBH– 
но". та в жартівливих піс-. 
нях „Дозволь мені, мати" 
(сольо Нілн Деряжної) та 
„У милого очі сині". Окрс-
мо виступали й поодинокі 
ансамблі: „Різдвяні моти-
вн" виконав амсамбль ім. 
Лесі Українки з Мельбурну. 
Сіднейська Школа гри на 
бандурі виконала в'язанку 
народних танків та „Цвіте 
герсн". а ансамблі ім. Гната 
Хотксвича з Сіднею та Г 
Китастого з Аделайди а ком 
паньювалн чоловічому квар-
гстові у двох піснях „Виє 
буря" та .1 чого тікати". 

Всі учасники концерту-
Кобзарська капеля, хор „Бо-
ян" та ансамбль ім. В. Івасю-
ка (110 осіб) виконали фіна-
льну точку концерту „Жнвц 
Україно' сл. О. Олеся, муз. 
Мих. Гайворонського. За-
хоплена публіка нагороди-
ла виконавців рясними оп-
лесками, а представники ор 
ганізацій піднесли квіти ке-
рівникові семінара Петрові 
Деряжному та його дружи-
ні Нілі. 

Від імени учасників семі-
нара його староста Михай-
:ю Радован подякував адмі 
ністрації семінара Пстро-
ві Деряжному. Марійш Чиг 
рин та Володимирові Вой-
ювичеві за організування 
семінара та за опіку над йо-
го учасниками. Окрему по-
дяку складено д-рові Ігореві 
Якубовнчові. заступникові 
П. Деряжного,та всім лекто-
рам. Бандуристи піднесли 
згаданим особам подарун-
кн та платівки капелі ба йду-
ристів ім. Т. Шевченка, а Ма-
рійці Чигрин китицю чер-
воннх троянд. 

Після роздачі учасникам 
семінара свідоцтв Василь 
Буряк, член Світової Ради 
Спілки Визволення України, 
в асисті голови Об'єднання 
Українських Громад мгра 
Ю. Менцінського naropo– 
днв грамотами та золотими 
медалями ім. Т. Шевченка 
Петра Дсряжного, Марійку 
Чигрин, Віктора Буряка та 
д-ра Ігоря Якубовнча за їх 
великий вклад праці в укра-
їнське громадське та мисте-
цькс життя Австралії. 

Третій Кобзарський се-
мінар в Австралії пройшов 
успішно, і є надія, що четвер-
тий Кобзарський семінар 
під патронатом СУОА про-
йде з таким же успіхом й 
можливо шс більшим ЧИС-
лом його учасників. 

Ст. Бруснянський 
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; ,,Сповом" проф. О. Оглоблина. 

Ціна книжки 20 00 non t пересилка 1 00 поп. 
Мімиагаицш Ct^Hly HtQ Ц-”О^і f 

зобов'язує 64 стеитового попаїку. 
ЗАМОВЛЯТИ 

"SvOBODA" BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street 
Jersey City. N J 07302 , 

Виставка картин T. Аксюк 
в Торонто 

Недавно торонтонська 
громада мала нагоду подив 
ляти велику виставку кар-
тнн талановитої мисткині-
маляркн Та ні Аксюк з Монт 
реалю. 

Ця надзвичайно успішна 
виставка в галерії св. Воло-
димира була неначе поди-
хом теплого весняного віт-
РУ 

На відкриття прибули чиє 
денні гості. Між ними були 
мистиі світової слави, такі 
як канадський мадяр Карл 
Шейфер та Там і Нан Вріглс 
ворт . директори школи 
красного мистецтва Шнсй-
дер і відомий в українській 
громаді фільмовий продю-
сер Славко Новицькии та ба 
гато інших. 

Виставка Тані Аксюк бу-
ла поділена на три головні 
тематики: народно-україн-
ська, пейзажі й квіти. 
Ціллю її малювання є пілне 
сти душевно і дати насоло-
ду глядачам. її сюжети внт-
ворюють красу і задоволен-
ня; вони грають світлими 
кольорами і мають легкий 
подих сантиментальности. 

Техніка Тані Аксюк від-
крнває небуденну віртуоз-
ність. а природа є завжди її 
дороговказом. В краєвидах 
і побутових сюжетах Гаия 
старається охопити певний 
настрій і почуття, як. напри 
клад,. у картині ..Мати і доч 
ка". або відтворити її моло-
дість, невинну ЮНІСІЬ. її 

власних дітей ( у картині 
..і ще одну"). Але улюблс-
ним сюжетом Тані. що ирн-
иосить їй глибоке ЗЗДОВО-
лення,є квіти, і вона вміло ді 
литься з глядачами їх кра-
сою. 

Народжена в Україні, Та-
ня прибула до Монтрсадю в 
І95І ропі. Маючи вроджс-
ний талант Таня вивчала 
мистецтво, одержавши сти-
иендію у монтреальському 
Музеї красного мистецтва 
під керівництвом Д-ра Арту 
ра Лісмсра. Закінчивши 
МскДоналд Коледж при 
МекПлл Тіксрс універси-
теті. Учителювала кіль-
ка років у школі Дорвал Ґар 
денс. Також училася у школі 
Шнайдера під мистецьким 
керівництвом Карна Шсйфс-
ра, І ютторна Отто й інших. 

Вона є активним членом у 
мис гецькій професіональ 
ній'організації Лейкшор 
Асоціяції Артистів 

Т. Аксюк брала участь у 
багатьох мистецьких виста-
вках Монгреалюй околиць 
а також мала кілька успіш-
них особистих виставок. К^ 
лекції її картин можна знай-
ти у численних ломах Кана-
ди, Америки й Европі. Тс-
пер картини Гані Аксюк знг 
ходяться на виставці з гру-
пою інших мистців у галерії 
..Гейбор" в Торонто. 

Лариса Коропецька 

Свято Героїнь у Вотервліті 
Вотервліт. Н. Й.—Голо-

ва Окружної Уіірави СУА 
південного Ню Иорку Tec– 
дозія Кушнір відкрила С вя-
то Героїнь 24-го лютого ц. р 
тут у залі Українського клю 
бу. Вона привітала всіх при 
сутніх, підкреслила вслик) 
ролю української жінки в 
історії України. Жіночий 
хор 99-го Відділу СУА ім. 
Лесі Українки під керівниц-
твом Ярослава Кушніра 
відспівав гнмн СУА. Плас-
тункаЛеся Христя Боднарз 
Трою прочитала поему Л 
Мурович „Поклін вам. укра 
їнські героїні". Жіночий хор 
проспівав ,,Виростеш ти,.си 
ну" і „Степом, степом", а 
пізніше — ..На світанку" і 
„Зелений гай". Хор добре 
заспіваний і під досвідчс-
ною рукою свого диригента 
вив'язався успішно зі своїх 
завдань. Він передав наст-
рої кожної пісні по-мистець-
ки так, що вони зворушили 
публіку. 

Учителька Зиновія Білас 
прочитала змістовну допо-
відь про українських жінок-
героїнь. Вона подала широ-
кий огляд про жінок і про їх-
ню велику ролю в історії Ук 
раїни. починаючи від княги-
ні Ольги аж до Оксани Меш-
ко. Українські жінки боро-
лися поруч своїх чоловіків в 
обороні рідного краю у на-
ших визвольних змаганнях, 
в УПА, в русі опору, як диси 
дентки. Велика жертва жит-
тя 500 героїнь Кінгіру не 
має порівняння у світовій іс-
торії. 

Мгр Тетяна Дурбак про-
чнтала поему Уляни Крав-

ВОПОДИМИР БАРАГУРА 

КАЛИНОВИЙ 
МІСТ 

ібірка споминів -
розповідай и 

дитячих років у 
Нвмирові. із жигтя 
учнів ЯворІвсьиоІ 
Пимвз" в 1922-28 pp. 

Mnr:tfHjbM.4 - І - І І М . . . . , . І . 
Звмовія Омишкевича 
?20 сюр 
шмв Я?ОО -'oprbSt 00 

мю Дмнрії :iu6ofi4jyc 
6^9 t 'CM'OBOfO t.-іилі - , 

Замовляти 
S V O B O D A BOOK STORE 

ЗО Montgomery Street 
Jersey СЦу N j 07302 

ченко „Я не жалюсь" і Дніп 
рової-Чайки „Сестрам ук-
раїнкам. 

На закінчення 1. Кушнір 
подякувала всім внконав-
цям програми й гостям і 
запросила на каву йсолодке, 
ЩО ЙОЮ ПРИГОТОВИЛИ СОЮ' 
зянки Українським і имноу 
іакінчено Свято Героїнь. 

На спені виднів юлотий 
гризуб і портрет Лесі Укра 
їнкн. патронки 99чо Відді-
лу СУА. Наші зоюзянки 
повинні бути горді, що вони 
так гідно вшанували па-
м'ять наших героїнь. Всі 
точки були нагороджувані 
довготривалими оплесками 
та залишили тривале вра-
ження. 

І .Д . 

HELP WANTED 
ПОТРІБНО 

ГОСПОДАРЯ 
до заряду кладовища св Духа 
у Гемптомбург”у, Н, Й. Побажа-
иий пенсіонер Помешкання з 

усіми вигодами 
Телефон: (914) 476-0764 

g FUNERAL DtRECTORS ” 

UKRAINIAN Д NATIONAL 
FUNERAL W SERviCE 
Український Національний 
Цвинтар-Пам'ятник nona– 
годжують асі справи по; 
в'язані і похороном 1 по-' 
хованням в ЗСА. 
4111 Pantylvanla Ave.. SE 
Washington, DC. 20746 

Tel.: (301) 568-0630 - Dayt 
(301) 855-8864 - Sat, Sun.. 

Eve. і Holidays 
MA1L: PO BOX 430 

Dunkirk. MD 20754 
шшшшшшшшшшшшштШ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕМПЕРАТУРА 

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

(212) 6742568 


