
Пам^тайте 
про 

УкраїнуІ 
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 

SVOBODA 
U K R A I N I A N DА І L У 

. . 1 . . . ..„1 

РедШЩІЯ і Адміністрація 
,Svoboda , f 

ЗО Montgomery Street 
Jersey City. N.J 07302 

Телефоне 1201J 434ЧШ7 
f201J 434ЧЮ07 

У Н С О Ю З І 

12011 434.3036 

f201 J 45Г2200 

РІК ХСІІІ. ч .зо. ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ЙОРК. ГГЯТНИЦЯ, 14^0 ЛЮТОГО 1986 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY ClTY and NEW YORK. FRlDAY, FEBRUARY 14. 1986 No. 30. V O L . ХСІІІ 

ВЛАДИКА МСТИСЛАВ 
ВИЇХАВ ДО ЕВРОПИ 

С. Бавнд Брук, Н. Дж. 
СМитрополича Канцсги^ 
piaj. — Блаженніший Bлa^ 
дика^итрополит Мсти^ 
лав, голова УП Церкви в 
ЗСА і УАП Церкви, відлетів 
з Ню Йорку в понеділок, 10^ 
го лютого, до Европи. З 
Владикою полетів митpo^ 
форний протоієрей, о. Фран 
ко Істочин. 

Метою поїздки Mитpo^ 
полита Мстислава є прнспн 
шення координації пiдгoтo^ 
ви святкувань Тисячоліття 
Хрищення Р у с ^ України та 
участь у сесії ПередсобЧї^ 
ної комісії чергового Bce^ 
ленського Православного 
Собору. Ця сесія відбудет^ 
ся в центрі Вселенської П а ^ 
ріярхії в Шамбесі коло Ж ^ 
неви, Швайцарія. 

Крім церковних справ, 
актуальними тепер в Еврсн 
пі є кілька важних справ 
загально ^ національного 

значення, на чоло яких тре 
ба поставити відзначення 
ббЧпіття трагічної смерти 
Симона Петлюри. 

Крім того, українське гро 
мадянство Західньої Eвpo^ 
пи стурбоване тепер з л о ^ 
ливою акцією, що її зaпo^ 
чаткували ворожі україн^ 
дям сили. В цьому випадку 
Ріку акцію скеровано на 
очорнення керівництва і 
співробітників української 
редакції „Радіо Свобода^. 

Як відомо. Владика Мсти 
слав віддає себе в значній мь 
рі і справам загально^наці^ 
нального характеру. Слід 
сподіватися, що при нагоді 
перебування в Европі, Bлa^ 
дика забажає познайомит^ 
ся докладніше і з „умовами 
праці в українських реда^ 
ціях радіовисилень „Радіо 
Вільна EBpona^ і „Рад іо 
Свобода^. 

Укра 

Мельничин^ 

їнський співак виступав 
на американській конвенції 

Луївілл, Кі. ^ В суботу, 
Кго лютого ц.р., тут в о д д ^ 
му з кращих готелів Ґолт 
Гавз, відбулась конвенція 
американських пpoфecioнa^ 
л іст ів , де після бенкету, 
відбувся концерт відомого 
тенора Василя Мельничингі 
при акомпаньяменті його 
доньки Андріяни. 

В програму концерту вхо 
дили твори Маєрбіра, Пyч^ 
чіні, Лисенка, Гнатишина, 
Вольфа та Лі. Біля 600 
гостей з захопленням сприй 
мали кожне виконання піо 
ні, але найбільш зворушл^ 
вою точкою програми була 
пісня М. Лі „То reach the 
unreachable starsM ирисвяче^ 
на астронавтам, які загнну^ 
ли трагічно кілька днів ран^ 
ше. Публіка встаючи з 
місць зробила виконавцям 
овацію, а в декого пoкaзa^ 
лись сльози на очах. 

Після цієї пісні В. Мель 
ничин в короткому слові 
згадав ще про нездолену 
Україну та про прибрану 
українцями другу бaтькiв^ 
щину, вільну і багату Aмe^ 
рику, проспівавши піснк^ 
молитву „Боже, благосло^ 
ви Америку^ . Присутні 
вставши з місць, проспівали 
цю пісню разом з солістом. 

Голова організації Boл^ 
лес, дякуючи виконавцями 
сказаві „Концерт ваш дoв^ 
го залишиться в нашій пa^ 
м^тГ, — при тому зaпpo^ 
сив на слідуючу осінь соліс^ 
та і піяністку з концертом 
до Чатанугн, Тснн. 

ЛЕЩАТАРСЬКІ 
ЗМАГАННЯ 

Виндгем, Н. Й. — Kap^ 
патський Лещетарський 
Клюб запрошує своїх ч л ^ 
нів і гостей на річні леїщ^ 
тарські змагання, які відбу^ 
дуться в суботу, h ro бepeз^ 
ня ц.р., тут на горі Вицгь 
гем, Н. Й. Бенкет і роздача 
нагород відбудеться в Лск 
сінгтон готелі. Кімнати мс^ 
жна резервувати, тcлeфoнy^ 
ючи на числог f518J 989^ 
9797. Реєстраційна оплата 
12 дол. для дорослих, 6 дол. 
для дітей. Бенкет 15 дол. від 
дорослих, 9 дол. від дітей. 
Учасники можуть тeлeфo^ 
нічно реєструватися у Юрія 
Попеля С20П 297^786 перед 
ІОюю вечора. 

ЗСА відкидають тимчасовий 
договір з СССР 

Женева, Швайцарія. — 
Делегація ЗЧднаних С т с ^ 
тів Америки на конференції 
в Женеві у справі обговорен 
ня можливих заходів для 
заборони продукції, мап^ 
зинування і вжитку хемічної 
зброї, відкинули у вівторок, 
І ^го лютого ц.р., пропозіь 
цію совєтського лідера Ми 
хаїла Горбачова про підп^ 
сання тимчавого договору. 

Доналд Ловіц, голова 
американської делегації, 
заявив делегаціям 40 країн, 
що ЗСА зацікавлені підп^ 
санням не тимчасового, а 
далекосяжного і ocтaтoчнo^ 
го договору, бо всяка тим^ 
часовість дає можливість 
країнам спекулювати і в ^ 
користовувати на всякі лa^ 
ди домовленість та рівно^ 
часно продовжувати п р о і ^ 
кувати хемічну зброю. П ^ 
ловною ціллю Вашінгтону 
є добитися цілковитої забв^ 
рони хемічної зброї, а не іти 
по лінії раніших договорів 
про редукцію стратегічної 
нуклеарної зброї, яких не 
всі держави притримувал^ 
ся. 

М. Горбачов пропонував 
прийняти тимчасову п о с ^ 
нову у справі обмеження 
продукції хемічної зброї, не 
розміщування її на чужих 
територіях із забороною 
передавати її тим дepжa^ 
вам, які ще тієї зброї не 
мають. Очевидно, серед 40 

країн, які беруть участь в 
конференції знайшлися тa^ 
кі, які цілою силою підтр^ 
мували пропозицію совс^ 
ського лідера, а деякі взaгa^ 
лі вважали, що всі мирні 
ініціятиви походять з Моа^ 
ви і всякі заперечення з Ba^ 
шінгтону. 

Прихильники „мирноГ 
політики СССР в такому 
дусі інтерпретували заяву 
Д. Ловіца, кажучи, що Бь 
лий Дім не зацікавлений 
підписанням договору про 
заборону хемічної зброї, 
бо, мовляв, Адміністрація 
президента Роналда Регена 
якраз тепер знаходиться у 
процесі дозброювання Аме 
рики і їй невигідно пoзбyвa^ 
тися вже готової зброї. 

В минулому році вiцeпpe^ 
зидент Джордж Буш в и с ^ 
пав перед учасниками кон^ 
ференції і намагався пояси 

. нит,и, що спрешу треба poз^ 
в^зати проблему контролі, 
яка є далеко тяжчою, як, 
наприклад, контроля нукл^ 
ярної зброї. 

Від 1968 року poззбpocнe^ 
ва конференція в Женеві не 
зробила жадного поступу і 
перетворилася у свого роду 
пропагандивний форум, з 
якого великодержави о б в ^ 
нувачують себе взаємно і 
який дуже зручно викори^ 
товують комуно^осковс^ 
кі лідери для ведення а н т ^ 
американської кампанії. 

СОУК Менор коледжу влаштовує 
весняні майстерні 

Дженкінтавн, Па. — Вшг 
діл студій для поглиблення 
освіти при Менор Джуніор 
коледжі та Студійний О с ^ 
редок Української Культу 
ри fCOyKJ влаштовують 
для зацікавлених осібсерію 
весняних майстерень. Завдя 
ки цим майстерням, СОУК 
старається викликати зрозу 
міння і признання для цих 
особливих форм українс^ 
кого мистецтва, яке є часп^ 
ною багатої етнічної cпaд^ 
щини Пенснльванії. Число 
учасників для кожної клясн 
майстерень обмежене до 12 
осіб, тому слід зroлoшyвa^ 
тнея якнайскорше. 

Майстерня української 
вишивки для початкуючих 
триватиме шість годин. Пc^ 
рша сесія буде 22^то л к п ^ 
го і Nro березня, а друга 
сесія буде 19^го і 26^о кві^ 
ня. Обидві сесії відбудуться 
в суботи від год. Noi до 4нзї 
по полудні. Оплата 35 дол. 
включає всі прибори та інст 
рукції. 

Група австрійських українців 
підтримує кандидатуру д^ра 

Штайрера на президента Австрії 
Відень, Австрія ІЬ.Я^. — 

Цього року закінчується 12^ 
річна каденція фeдepaльнo^ 
го президента Австрії д ^ а 
Рудольфа Кірхшлсгера, 
який два рази виграв вибо^ 
ри, але за законом Австрії 
вже не може кандидувати на 
цей пост. Д ^ Кірхшлсгер 
дуже прихильно ставився 
до етнічної меншости авст^ 
рійських українців і кілька 
разів відвідав духовний і 
культурний центр українс^ 
кої спільноти в Австрії, у ^ 
раїнську греко^атолицьку 
церкву св.ВМ. Варвари у 
Відні та численні імпрези 
влаштовані різними украй^ 
ськими організаціями і у ^ 
тановами. 

4 ^ о травня 1986 року aв^ 
стріЙський нарід вибират^ 
ме нового президента. До 
виборів зголосились ч о т ^ 
ри кандидати, між ними два 
головні .^р Курт Штайрер, 
колишній федеральний м^ 
ністер здорові , від СОЦІЯЛ̂  
демократів, і д ^ Курт Валь 
дгайм. колишній генерала 
ний секретар ОбЧднаних 
Націй від консервативної 
народної партії. 

Група українців підтріь 
мус кандидатуру д ф Штай 
рера, бо вони переконані, 
що ВІН, коли б став през^ 
дентом Австрії, як і теперіш 
ній президент Дф Кірхшлс^ 
гер, підтримуватиме етнічні 
меншості в Австрії і так 
уможливить українській 

ДгР Штайрер зустрівся з віденськими українцями? на 
і вітлині д^р Штайрер ідругий j.uaaj зі Стефанісю Марцін 
гер^Романишин. Ріхардом Гелером і Борисом Я мінським. 
Видруковано такі спеціяльні листівки з власноручним 
підписом д^ра Курта Штайрера, де він під знімною пише? 
..Я прошу австрійських українців, дати мені їхнє довіри 
4^го травня 1986 року11. В рамках виборчої кампанії д^р 
Курт Штайрер матиме також зустріч з віденськими 

українцями і промовлятиме до них. 

громаді в цій країні продов 
жувати свою активність на 
полі культури. 

Д ^ Штайрер народився 
З^о червня 1920 року в MN 
стечку Кляйнмінхен коло 
Лінцу, столиці австрійської 
провінції горішньої Австрії. 
Гімназіяльну матуру здав в 
році 1938 з надзвичайним 
успіхом. Потім мусів слу^ 
жити в німецькому війську і 
дальші стадії його життя 
булиі санітарська служба в 

Росії, перед кінцем війни в 
Празі, де закінчив свої студії 
медицини. Зараз по війні 
д^р Штайрер працював в 
одному І віденських ШПИТВг 
ЛІВ, а н 1956 році відкрив 
свою дерматологічну канце 
дярію у Відні. У 1975 році, 
.vp Штайрер став послом 
до віденського парламенту, 
а в 1981 році перебрав функ 
цію федерального міністра 
здорові в австрійському 
уряді. 

Учасники будуть вчитися 
техніки вживаної на Пoл^ 
тавщині, особливо таких, 
як у „настилуванням, 
„гладь^, та „мережкам. Май 
стерню провадитиме квалЬ 
фікована мисткиня Cтeфa^ 
нія Шумська^аер з Питтс 
та в ну, Н. Дж. 

Майстерня писання пиca^ 
нок для початкуючих відбу^ 
деться в суботу, 8^о бcpcз^ 
ня, від год. Ьої до 4^oї по 
полудні. Оплата Ь5 дол. 
включає всі прибори. МаіЬ 
стерия для заавансованих 
буде в суботу, 15^о бcpeз^ 
ня, від год. Ьої до 4^oї по 
полудні. Оплата 7 дол. 
включає яйця і вказівки. 
Учаннки будуть вчитися 
писати писанки. Maйcтcp^ 
ню вестиме кваліфікована 
мисткиня Олена Куць з Фн 
лядсльфії. 

Лекції прикрашування ук 
раїнських обрядових хлібів 
буде в суботу. 22^о бepeз^ 
ня, від год. Noi до 4^oї по 
полудні. Оплата 15 дол. 
включає всі прибори. Уча^ 
никн будуть вчитися внpoб^ 
лятн і укладати з тіста CKO.S^ 
пліковані прикраси для oб^ 
рядовнх хлібів, особливо 
хлібів пов^заних з обрядом 
Великодня, Різдва і весілля. 
Майстерню провадитиме 
кваліфікований майстер 1 ^ 
силь Джула з. Карнегі. Па. 

Нанизування ґерданів 
для початкуючих учнів буде 
відбуватися в суботи, 5чо і 
І2^о квітня, від год. Інзїдо 
4^oї по полудні. Оплата за 
майстерню. 35 дол. включає 
всі матер іялн . Учасники 
будуть вчитися як зробити 
зразок ґердана. Майстерню 
вестиме кваліфікована мнет 
кння Анна Галаман з Фiдя^ 
дельфії. 

За інформація ми щодо 
реєстрації слід звертатися 
до бюра поглиблення осв^ 
тн при Менор Джуніор KCV 
леджі 1215J 884.2218, Факс 
Чейс ровд і Форсст авеню. 
Дженкінтавн. Па. і 19046 

ВЕЧІР ПРО ГЕРОЇНЬ 

Ню Йорк. — 64^ий Відділ 
СУА влаштовує вечір прис 
вячений двом жінкам repo^ 
їням. який відбудеться в 
суботу. 22^о лютого ц.р . о 
годині 5 îй по полудні, тут в 
домівці СУА. при 108 Друга 
авеню. Участь у вечорі бe^ 
руть Олька Кузьмович, яка 
говоритиме про своїспо.чн^ 
ни із зустрічі з Оленою Тслі 
гою у Варшаві і Кракові 
та Надія Світлнчна. яка 
розповість про свої зустрн 
чі з Аллою Горською та 
показуватиме прозірки. 

СУД НАД Л. ВАЛЕНСОЮ 
НЕ ВІДБУДЕТЬСЯ 

Гданьск, Польща. — Як 
уже інформовано, пpoкypa^ 
тура обвинуватила лідера 
забороненої профспілки 
„Солідарність^ Лсха Вален 
су за „образу державип і 
„фальшиву інтерпретацію^ 
минулих виборів до сойму. 
Л. Валенса заявляв, що чи^ 
л о виборців, які взяли 
участь в голосуванні, було 
фальсифіковане. Суд над 
ним повинен був відбутися 
1 Uro лютого. На ньому Л. 
Валенса мусів доказати, що 
дані, якими він користував^ 
ся під час зустрічей з закор. 
донними кореспондентами, 
інформуючи їх про вибори 
в Польщі, є правдивими. 

Валенса появився в суді в 
грубому светрі з вишитими 
на грудях словами „Бог і 
батьківщина11, його супрсн 
воджувалн два адвокати і 
священик Генрик Янковскі. 

Біля 300 активістів „ О ь 
лідарностип зібралися на 
площі перед будинком суду. 
Демонстранти вручили В. 
Валенсі букет червоних і 
білих гвоздиків, які симвс^ 
лізують кольори польськс^ 
го прапора. Поліція, яка 
оточила площу, заарештува 
ла трьох мужчин. 

Трьом міжнародним спо 
стерігачам, представникам 
американської і англійської 
амбасад та депутатові швед 
ського парляменту, не дoз^ 
волили бути присутніми на 
суді, хоч було оголошено. 

що судовий процес буде 
відкритим. 

В залі було 55 осіб і біля 
20 місць пустували. Не 
зважаючи на це, лише двом 
західнім репортерам дозвсь 
лнли бути присутніми в зa^ 
лі. 

Перед тим, як увійти до 
судової залі, Валенса звернув 
ся до тих, що зібралися. Він 
сказав, що готовий до різ^ 
них несподіванок, але впeв^ 
нений, що йому вдасться 
доказати свою невинність. 

Ще до суду в Польщі хo^ 
дили слухи, що Валенсі і 
членам виборчої комісії зал 
ропонують прийти до мнрь 
ної згоди, щоб не пpнвcpтa^ 
ти до судового процесу 6 ^ 
гато уваги. 

Як і очікували, суддя Єжи 
Лєнарчик запитав Валенсу, 
чи не хоче він, не доводячи 
справу до судового розпи^ 
ду, попросити пробачення в 
позивачів. 

Валенса відповів, що „він 
не мав наміру кого^ебудь 
обмовити чи образити^. 

Після короткої перерви 
прокуратор Раймонд Бляш 
ковскі відкликав висунені 
проти Валенси обвинувачен 
ня. Суддя Є. Лєнарчик одоб 
рив рішення прокуратури і 
оголосив суд закритим. ^ 

Адвокат Валенси Анна 
Сковровска сказала репо^ 
терам, що позивачі були 
задоволені словами Вален 
си. 

У СВІТІ 
ВОЄННІ КОРАБЛІ Шостої американської фльоти poзпo^ 
чалн знову чотироденні військові маневри на Cepcдзcмнo^ 
му морі, а головно біля спірного заливу Сїдра, який Лівія 
вважає своїми тернторіяльними водами і погрожує 
відплатою, якщо американські кораблі насміляться 
переплисти із Середземного моря до названого заливу. 
Раніші маневри Шостої фльоти, які закінчилися ЗОчго січня 
ц.р., відбулись спокійно без жадної сутички з Лівією. 
Лівійський диктатор полковник Муамар Каддафі і тепер 
погрожує відплатнимн акціями, якщо американська 
фльота не буде придержуватись визначеної ним морської 
лінії. 

ПОЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ суспільних наук признається у 
своєму 350сторінковому звідомленні, що Польщі зaгpo^ 
жус екологічна катастрофа. Ніде в світі проблема забруДг 
нення довкілля не стоїть так погано, як у Польщі. ^^ 
юнорять польські вчені. Студія закликає уряд познайоміь 
ти суспільство з дійсьннм станом речей і вжити заходів, 
щоб поправити ситуацію. Досі Польща витрачала тільки 
один відсоток свого державного доходу на боротьбу 
проти занечнщення довкілля. Інші країни в Західній Европі 
зуживають від шести до 10 відсотків. 

П Р Е М Т Р ^ І І Н І С Т Е Р Південного Ємену, який недавно 
був запрнсяжений на цей пост, після 12^х днів боїв між 
двома марксистськими фракціями за владу, плянує далі 
тісно співпрацювати із Совєтськнм Союзом. Ясін Саід 
Нуман заявив, що він не мінятиме внутрішньої і закордо^ 
ної політики, а радше шукатиме затіснення співпраці з 
СССР. 

ЗВІЛЬНЕНИЙ ЗІ советської візниці, зглядно кoнuтaбo^ 
ру. Анатолій Щаранськнн, який відсидів за свою..npoBHHy,t 

нібито співпрацю з американською розвідкою, вісім років 
з усіх 13, прибув до Ізраїля. Там його вітали представники 
уряду, лідери політичних партій, суспільномромадські, 
культурні і релігійні діячі та маси народу на вулицях 
Єрусалиму. У заяві А. Щаранський каже, що він буде даді 
змагатися за права людини в Совстському Союзі і не 
забуватиме за тих своїх друзів^півв^знів. які залишилися 
в концтаборах. 

ЗАХІДНІ КОРЕСПОНДЕНТИ інформують, що шість 
озброєних і замаскованих осібняків гнали через ціле місто 
Сан Хозс де Буенавіста у Філіппінах за одним з лідерів 
опозиційних партій і на очах великої товпи народу, яка 
заохочувала його ло втечі, застрелили його на вулиці 
Евеліо Гавіср. колишній губернатор одної із провінцій 
Філіппін, t великим противником теперішнього прсзндеіь 
та^шктатора Фсрдінанда Маркоса. Деякі свідки, які не 
бажали бути названими, заявили, що замасковані вбивці 
втекли з місця злочину на джіпі власностн Артуро 
Пацифікадори, який г лідером більшости в крайовій 
асамблеї. 

ПОЛІЦІЯ В ЛІМІ, ПЕРУ, заарештувала 376 осіб першого 
дня після проголошення обмеженого вийняткового стану, 
який обмежує рухи цивільних осіб від ^01 години по 
півночі до 5^ої ранку. Військове командування прийшло до 
висновку, що марксистські партизани виконували в тому 
часі найбільше злочинів і під прикриттям ночі пересували 
спої відділи на потрібні їм позиції. У згаданих годинах 
військовики і поліція мають право стріляти без окремого 
попередження в кожного, ЩО не зупиняється на заклик 
поліції. Арештовані порушили правила вийняткового 
стану, або не мали дозволу на вживання автомобіля 
нічною порою 

СОВЄТСЬКИЙ СОЮЗ замінив свого амбасадора в 
ОГЛднаних Націях На місце дотеперішньої о Олега А 
Грояновського, який ще цього тижня відлетить цо 
Москви, прийде Юрій В Дубінін,дотеперішнійамбасадор 
н і сланії. Цю інформацію підтвердили совєтські речники з 
місії при ОН в Ню Йорку. Представники місії заявили, що 
вони не інають чим займатиметься Трояновський в 
Москві і як.І Гп де ЙОГО місія в майбутньому О Грояновсь 
кий студіював у Свартмор коледжі в ЗСА у пізніх і930міх 
роках, коли його батько Александср А.Трояновський був 
вмбасадором СССР до ЗЧднаних СтеЙтів Америки. 

УРЯД ЗСА НАМАГАЄТЬСЯ 
ЗАСПОКОЇТИ ФІЛІППІНЦІВ 

Вашінгтон. — АдмінІст^ 
рація президента Роналда 
Регена намагається засп^ 
коїти філіппінців, зокрема 
прихильників Коразон Акн 
но і збентеження та нeпeв^ 
ність серед народу заявою 
президента Р. Регена про 
незакінчений це процес в ^ 
борів і невмішування ЗСА у 
внутрішні справи Філіппін. 
Як відомо, крайова асамб^ 
лея, контрольована п р ^ 
хильниками теперішнього 
президента Фердінанда Ma^ 
ркоса. має вирішити хто 
вийшов переможцем у цих 
бурхливих виборах, які, як 
кажуть навіть американс^ 
кі офіційні спостерігачі, не 
відбувалися в дусі дeмoкpa^ 
тії і були пофальшовані. 

Заява Президента ЗСА 
під час пресвої конференції 
у вівторок, 11 ̂ о лютого 
ц.р., була широко і по piз^ 
ному інтерпретована у Ф^ 
ліппінах і її в більшості 
зрозуміли, як підтримку 
ЗЧднаних Стейтів Америки 
для Ф. Маркоса. Навіть в 
Державному департаменті 
були здивовані заявою Р. 
Регена про філіппінські в ^ 
бори, яким він присвятив 
багато уваги у відповідях на 
запитання кореспондентів. 

Державнй секретар 
Джорд Шулц зараз на дpy^ 
гий день вислав aмбacaдo^ 
рові ЗСА у Філіппінах нові, 
змодефіковані і дещо вц^ 
мінні від заяви Президента, 
інструкції та запевнення для 
лідера опозиції К. Акіно, 
що президент Р. Реген не 
мав на думці визнавати вже 
тепер, коли ще не зaкiнчив^ 
ся процес підраховування 
голосів, легітимність уряду 
Ф. Маркоса. 

Очевидно, К. Акіно і її 

спільники особливо були 
обурені і заскочені заявою 
Р. Регена, що, мовляв, обид 
ві сторони вели нечесну пe^ 
редвиборчу пропагандивну 
кампанію і тому могли бути 
замішані у підфальшовуван 
ні виборчих бальотів. Дeя^ 
кі невтральні особи зaявля^ 
ли 2СЬчленній американс^ 
кій делегації, що така мoж^ 
ливість існувала і що Акіно 
знала про ці виборчі ман^ 
пуляції її партнерів. Але 
Державний департамент і 
голова комісії сенатор Р ^ 
чард Ґ . Лугар, як також 
амбасадор ЗСА до Філіппін 
Стівен В. Босворт, не нaгo^ 
лошузали тієї справи тільки 
тому, що табір президента 
Ф. Маркоса майже явно 
займався фальшуванням 
голосів, а крім того вживав 
фізичну силу проти опозиції 
доказом чого є понад 100 
осіб вбитими від часу вибор 
чої кампанії. Інші спостерн 
гачі однак ствердили, що 
якщо б міряти філіппінські 
вибори справедливим ocv^ 
дом, то К. Акіно стояла б на 
голову вище щодо чесности 
перед Ф. Маркосом. 

У зв^зку зі згаданим збен 
теженням і неясною полЬ 
тичною ситуацією у Філі^ 
пінах Державний дeпapтa^ 
мент переглядає наново цЬ 
лу справу, а президент Р. 
Реген погодився на висла^ 
ня туди спеціяльного а м б ^ 
садора ЗСА Филипа Габіба. 
найбільше познайомленого 
з проблематикою азійських 
країн, який у Манілі зустр^ 
неться з обндвома к а н д и ^ 
тами і щойно після його 
повороту ЗСА займуть в ^ 
разніше становище до тa^ 
мошніх виборів і пoлiтич^ 
ної ситуації в загальному. 

В АМЕРИЦІ 
ГОЛОВА СЕНАТСЬКОЇ Комісії закордонних зв^язкiвce^ 
натор Рнчард Лугар, який очоливав делегацію 
американських обсерваторів на Філіппінах, вернувся до 
Вашінгтону і повідомив президента Роналда Регена про 
результати поїздки. Р. Лугар вказав на факти порушення 
законности під час виборів і при підрахунку голосів, але 
порадив Президентові не спішити з конкретними р і ш е ю ^ 
ми, особливо з такими, які могли б поставити під загрозу 
американськскфіліппінські відносини, до того часу, поки 
не буде оголошений офіційний переможець. 

НА ПРЕСОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ, яка відбулася у понедн 
лок, Ю^о лютого, сенатор стейту Ню Йорк Алфонс 
Д ^ м а т о вручив Президентську грамоту свободи Міхайк^ 
ві Стукаліну, який недавно прибув з Совєтського Союзу до 
ЗЧднаних Стейтів Америки. М. Стукалін сім років 
добивався права на виїзд до ЗСА, де проживала його мама 
Маргаріта Стукаліна. Сенатор А. Д ^ м а т о був в числі 
конгресменів, які багато допомогли в його виїзді. 

У ВАШІНГТОНІ, А ТАКОЖ у Лондоні. Римі і Бонні 
відбулися демонстрації проти режиму аятолли Хомейні. 
Понад 5,500 демонстрантів приїхали до Вашінгтону зі всіх 
стейтів Америки і зібралися на площі Лафастта. На 
величезному екрані висвітлювалися кадри кінохроніки, які 
показували іранських партизанів, що боролися проти 
режиму Хомейні. Протести проти режиму Хомейні 
відбулися на відзначення четвертої річниці страти діячів 
іранського руху опору Муси Гіябані і Ашрафа Раджаві. які 
загинули від рук катів іранського диктатора. 

В ШПИТАЛІ В НЮ ЙОРКУ на 5^му році життя померла 
на рака печінки Мерілін Клінггоффср, вдова Лсона 
Клінггоффера, який загинув від рук терористів 7^о жовтня 
минулого року на покладі італійського корабля ..АХІЛЛЄ 
Лярво , і . Дізнавшись про смерть Мерілін. президент 
Роналд Реген та інші члени Адміністрації висловили 
родині Клінггоффера свої співчуття. 

У ВІВТОРОК, І^го лютого Доналд Менес. президент 
ДІЛЬНИЦІ Квінс в Ню Йорку і демократичний провідник цієї 
дільниці, вкінці зложив резиґнацію із цих двох постів У 
своїй заяві для телевізії він подав як причину своє 
ПОі ане здоровая після спроби покінчити самогубством і 
серцевої атаки, як теж через закиди корупції Існує 
можливість формального оскарження ного 

СЛІДСТВО У СПРАВІ отруєння циянкалієм яке було в 
капсулках ліку на біль голови п. н. Тайленол. стверджують 
що це був спорадичний випадок і то отруя була зумисно 
ВЛОжена v лік. що його вжила 23оітня жінка Тому 
вважають, то паніка, яку викликав цей випадок в 
Ионкерсі, не має оправдання Поліція трактує цей випадок 
як вбивето. 

ВЕРХОВНИЙ СУД СТЕЙТУ Ню Йорк вирішив, що діти, 
які хворіють на недугу АІДС не можуть бути автоматично 
виключені зі школи тому, що ця недуга не с заразливою 
тільки через зустріч з хворими. Рішено, що справи дітей 
хворих на недугу АІДС треба розглядати на індивідуал^ 
ній базі 

ЛЕТУНСЬКА КОМПАНІЯ „Ерров Ейрп. літаки якої 
винаймали для перелету військовиків, і літах якої розбився 
в Канаді, вбиваючи понад 200 американських вояків, 
перестала тепер взагалі провадити полети і оголосила 
банкрутство. 

ПОКАЗУЄТЬСЯ. ЩО В Ню Йоркл члени шкільних управ 
і вчителі г винні містові тисячі цолярів за незаплачені кари 
у маркуванні автомобілів. Один із них. Снлвсстер Лікс, 
член шкільної ради в Бруклині і президент демохратично^ 
го клюбу в Бруклині є винен 14,255 дол. за УУО кар за 
неправильне маркування віл 1977 року. 
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ВІДВІДИНИ Папи ш Індії 

Папа Іван Павло 11, який перейде до історії, 
як „мандруючий Вселенний Архиєрейм, перевів 
свою останню ІОденну подорож по Індії. Це 
була для нього ще важча і складніша місія, як 
подорож по Африці. На чорному континенті він 
стрічався навіть з поганами, які все ще пежло 
няються божкам і Папа проявляв у практиці 
християнську толеранцію і вирозумілість, блa^ 
благословлючи і тих поган. В Індії проблематика 
цілком іншаї поруч із сектанством і ворожнечею 
між різними тамошніми етнічними групами й 
сектами, найболючішою проблемою Індії є 
перенаселення країни. Індія територією менша 
від Америки, бо коли З^днані Стейти Америки 
нараховують кругло три і півмільйона кв. миль, 
то Індія простягається на просторі кругло 
мільйона 300,000 квадратових миль, — все ж це 
велика країна з прастарою культурою. На цій 
території живе кругло 750 мільйонів людей, по 
582 особи на одну квадратову милю. При загал^ 
ному уб озтві — уряд сприяє пляновому обмеж^ 
ванню природного приросту й активно сприяє 
обмежуванню народин. Уряд навіть карає 
подружжя, які мають багато дітей. Ото ж Папа 
стрінувся в Індії з тією проблемою, щодо якої 
Католицька Церква займає принципове стано 
вищеі проти абортів, проти штучних засобів 
обмежування народин. 

Друга трудність, з якою стрінувся Папа в 
Індії — це тамошній релігійний фанатизм. Найи 
більш поширеним віровизнанням є ,,гіндум, після 
того йдуть мусулмани, християни і ,,сікхим. Але 
так само, як на Філіппінах обсерватори з амер^ 
канського Конгресу ствердили, що там не існує 
взагалі поняття демократії і чистоти виборів, так 
само в Індії не існує поняття релігійної толера^ 
ції. Приїзд Папи завжди стягає маси народу, одні 
з пошани до Голови Церкви, інші з цікавости. Але 
в Індії мабуть уперше Папа зустрівся не тільки з 
проявами масового ентузіязму і відданости, але 
й із ворожими демонстраціями, бо тамошні 
примітиви зрозуміли приїзд Папи, як замах на 
їхнє віровизнання та бажання перетягати їх на 
християнізм. 

Очевидно Папа — зручний дипломат і з к ^ 
менито зорієнтований у відносинах кожної 
країни, яку відвідує. Тому в Індії він тільки дуже 
загальниково і побіжно говорив про становище 
Католицької Церкви щодо проблеми народин, як 
теж пропагував релігійну толеранцію, яка схогь 
лена в напрямку екуменізму. Авторитет Папи, 
який очолює Церкву, що охоплює 500 мільйонів 
вірних у світі, такий величезний, що і в Індії він 
засіяв здорове зерно християнізму. 

ВИС ТУПАЮЧИ НА ПРЕСОВІЙ конференції в Краііочо 
sis клюбі преси, голова негритянської секти ..чорних 
мусулмани Луїс Фарракан заявив, що порушить оголош^ 
нч президентом Роналдом Рсгсном заборону на поїздку до 
Лівії ЯК відомо. Білий Дім наложив санкції на Лівію після 
терористичних актів на лстовищах Риму і Відня. Вашінп 
гон твердить, що в Лівії є табори для підготови терористів. 
які лістають підтримку від режиму полковника Муаммара 
Каддафі Л. Фарракан сказав на пресовій конференції 
..Лівія С не базою терористів, а базою підтримки всіх, хто 
бореться проти гиранії і пригноблення в світГ 

Принуку до написання 
іглх рядків дала мені дуже 
позитивна рецензія на трете 
число ..Віднови11 пера в ц ^ 
мого, приятеля українців. 
Яна Лободовського, на c^o^ 
рінках жовтневого числа 
престижевого польського 
паризького місячника „Ку^ 
льтура11 Польська преса 
вигукнулась на цю цінну 
появу, а в ^ нашій досі ні 
слова? Принаймні я не нa^ 
трапив на ніщо. А у нас уже 
прийнялась думка, що нам 
треба говорити з поляками. 
Останніми роками появ^ 
лись були українсько^ол^ 
ські товариства, що мали 
стати терсном діялогу і нa^ 
в^зання позитивних c^o^ 
сунків із польською сторо^ 
ною. Була це корисна ідея, 
але нині якось не чути про 
діяльність тих товариств. 
Куди ціннішою на тому 
шляху є виміна думок у 
пресі. На сходинах народ 
поговорить, розійдеться, і 
знаку не залишить. А н а п ^ 
санс залишається для poз^ 
витку ідеї. Та хіба вже давно 
дійшли ми до висновку, що 
на два фронти не виграємо. 
Зрозуміли цс теж поляки, 
що Україна їх найкращий 
союзник, і загорода перед 
наступом Росії. Отже чому 
нема відлуння на останнє 
число „Віднови11? 

Велика вартість цього 
квартальника в тому, що 
він не приносить . . tut t i 
frutti , ,

1 як багато наших 
того роду видань, а конце^ 
трується на одній темі, п р ^ 
мушуючи читача зaдyмa^ 
тись глибше над п о р у ц ^ 
ною проблемою. Друге ч ^ 
сло „Віднови11 було пpиcвя^ 
чено українсько^осійським 

Микола Бараболяк 

„ВІДНОВА11 . ЦІННИЙ ВКЛАД 
У НАШУ ПОЛІТИЧНУ ДУМКУ 

відносинам, це останнє ви^ 
ключно нашому до поляків. 
Замість висказатись уповні 
самому про той журнал , 
хочу переповістн дещо з 
„Kyльтypи,^ бо таким чи^ 
ном скажу не тільки про 
вагу „8103408^, але водне^ 
час передам дещо з реакції 
польської сторони на цю 
появу. Лободовський гадл 
креслюе як великий позитив 
цс.що в тому, як і в поперед^ 
ньому числі журналу, є на 
вступі коротке засування 
проблеми, над якою ведеті^ 
ся дискусія. У цьому числі 
такий вступ по питання н ^ 
писав проф. Богдан OctMr 
чук п.н. „Польща й УкраЬ 
нам. Про цю статтю пише 
Лободовський т а ^ „Це чд^ 
сло ^Віднови1 відкриває 
основна стаття Богдана 
Осадчука, яка піддає сопщг 
ній аналізі польськс^украйь 
ські стосунки на тлі недавно 
минулого. Автор не з а к р ^ 
ває вічі на темні сторінки 
цих відносин. Бачить у них 
наприклад ролю німецьких 
і совєтських провокацій, 
але не придає їм основного 
значення. В основному зa^ 
винили і поляки й українці. 
Коли противна сторона зa^ 
ймає такс розсудливе cтa^ 
новище, шлях до об ,єгпо^ 
ної дискусії стає широко 
відкритим. 

Ціле число „Відновии ш^ 
ше Лободовський, — є зpe^ 
дагованс в такий саме cпo^ 
сібі говорити правду, хоч би 

вона була найбільш непр^ 
ємна. Офіційно мовиться 
про те, що всі причини пол^ 
ськчьукраінськоі ворожнечі 
відсунені назавжди та зшь 
смо, що дійсність не така^. 
Лободовський цитує багато 
зі статті Михайла Д о б р я ^ 
ського п.н. , .Трагедія 11 

і світової війннп м.і. ось цеі 
„Наші народи — українс^ 
кий і польський — мають 
жити у згоді і вибороти собі 
майбутнє. Тому треба прс^ 
мощувати шлях успокос^ 
ня, наближення і співпраці, 
бо тільки спільним з у с ^ 
ллям ці два народи мають 
шансу оборонити себе пe^ 
ред спільним ворогом — 
російським комуністичним 
імперіялізмом. А п е р е , ^ 
мовою такої співпраці є 
прочищення атмосфери на 
шляху до взаємного т м ь 
щення. Треба сказати „пpo^ 
щакГ. Але пробачити мoж^ 
на тільки те, що є відоме. 
То ж пізнання українськс^ 
польської трагедії під час 
Другої світової війни с нa^ 
шим обов ,язкоми. 

Лободовський цитує теж 
багато зі статті покійного 
Івана Лнсяка^удницького, 
м. ін. такс „Перекидаючи 
на поляків головний тягар 
відповідальносте за катао 
трофічний розвиток украї^ 
сько^ольських відносин, 
не маю наміру вибілювати 
українців. Вони теж з р о б ^ 
ли багато помилок, втpa^ 
чаючи через те не одну наген 

ду порозуміння проти спь 
льного ворогам. Руднніц^ 
кий перестерігає теж п о л ^ 
ків перед якнмнебудь порсь 
зумінням з Росією зі шко^ 
дою для українців. А такі 
групи серед поляків lcнy^ 
ють, хоч як попеклись на 
Ризькому договорі з М с о 
квою. 

Лободовський підносить 
особливу вартість вміщеної 
на сторінках 106^162 поле^ 
міки про польськьукраиь 
ські взаємини, яку внклнклз^ 
ло в Польській Людовій 
Республіці інтерв^ з проф. 
Єжи Томашевськнм на стсн 
рінках познанського місят^ 
ннка „НУРТ^. В цій поле^ 
міці взяло участь п^ть aв^ 
торів, які репрезентують 
погляди уряду Ярузельс^ 
кого, а в яких аж кишить від 
проявів шовін ізму , який 
процвітає в ПЛР, очевидно 
за повною апробатою Кре^ 
мля. 

Не менш цінними є у 
„ВІдновГ відзови на анкету 
редакції „Biднoви^^ на тему 
різних аспектів украінськсн 
польських стосунків. На 
цей запнтннк д а л о дуже 
глибокі змістом відповіді 
сім авторів Польської Ha^ 
родної Республіки і з емі^ 
рації, а саме редактор „Ky^ 
льтурии Єжи Гедройц, пpo^ 
фесор варшавського універь 
ситету і спеціяліст в історії 
Східньої Европи — Єжи 
Гользер, дійсний член Псн 
льської Академії Наук, 
проф. Ян Келяновський, 
літературознавець, співо^ 
новник К О Р ^ Ян Юзеф 
Ліпськнй, професор Я г а ^ 
лонського університету, 

їЗвкінчвмня не crop. 4 j 

На сторінках „Свободи11 

f26^o листопада до 4^о 
грудня 1985 рокуО пoявилo^ 
ся інтерв^. переведене 
Фундацією Катедри Укран 
нознавчих Студій з д^poм 
Павлом Магочим на тему 
відзначення Тисячоліття 
Хрищсння Рус^України 
міжнародною конференць 
сю. Залишаючи на боці 
маргінальні справи орган^ 
зaцiйнo^тe.хиlчнor о хара^ 
теру, ми постараємося 
заторкнути лише саму суть 
ціє ї к о н т р о в е р с і й н о ї 
справи 

Як знаємо з попередніх 
статтей і деяких заяв, проф 
П, Магочі приступив до 
акції організування кoнфc^ 
ренції у зв^зку з ІООО^і^ 
тям .мiжнapoднo^eкyмeнiч^ 
ного формату, включно з 
участю совєтсьхих чинни^ 
ків. можливо у рясі світс^ 
кнх У згаданій імпрезі мa^ 
ли б взяти участь також 
представники українського 
наукового світу, а го й у к ^ 
їнських Церков в діяспорі 
Згадана справа набрала 
розголосу та позначилася 
відповідною реакцією з ук̂  
раїнської сторони. Якраз 
відповіді проф. П. Maroчo^ 
го під час інтерв^ з ним 
малиб бути виясненням 
справи. П. Магочі запевняє, 
що він с у добрих ВІДНОСі̂  
нах з українською гpoмa^ 
дою, а „проблему залоча^ 
кували академіки... з особ^ 
стих причин11, та мабуть.це 
не зовсім відповідаг правді 
Громадська допомога проф. 
Магочому при виготовле^ 
ні програми Катедри Украь 
нських Студій, чи кoнфepc^ 
нції на пошану Mнтpoпo^ 
лита Шептицького не oзнa^ 
час, що згадана громада 

Олександер Домбровський 

ЗАМІТКИ ДО ШТЕРВЧО 
ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ 

піде безкритично в усьому 
за проф. П. Магочим. Нас у 
даному випадку цікавлять 
перш за все питання п р т ь 
ципового порядку. Інтерв^ 
проф. П. Магочого, а особ^ 
ливо деякі його відповіді, не 
можуть залишитися без 
відповіді з української с т ^ 
рони в цілі виказання й дpy^ 
гоі сторони медалі. 

Добре, що проф. П. Ma^ 
гочий старається подати 
своїм співгромадянам деякі 
знання про українське м ^ 
нуле й його культуру, щоби 
„нс^країнці, американці і 
канадці, мали позитивні 
враження про українські 
справи11, але дивно є, коли 
він робить українській пресі 
заввагу, що вона „пише про 
хрищсння Рус^Укра їни , 
або просто, України, до 
якого росіяни не можуть 
мати ніяких прстенсій, пpя^ 
мо, чи непрямо11. На запит 
„що тут злого, коли yкpa^ 
інці обходять „українське 
тисячоліття11, а росіяни „рси 
сійськс тисячоліття?^, проф. 
П. Маґочнй відповідаєі 
„Тут немає нічого пoгaнo^ 
го, і цс власне, діється11. 
Заслонюючися поняттями 
на Заході,проф. П. Магочий 
пригадує нам, що часто в пo^ 
понятті Заходу Совстський 
Союз ^ це Росія включно j 
Україною і т.д. Такі пoгля^ 
ди існують ще й дocьoгoд^ 
ні, але останніми декадами 
наступили деякі зміни на 

нашу користь в наслідок 
праці нашої політичної ем^ 
грації та наших людей, які 
ввійшли в aмcpикaнcькo^ 
канадський науковий світ та 
стараються розтопити льo^ 
ди іґноранції та фальшивих 
поглядів посіяних ворож^ 
ми чинниками. Чи проф. П. 
Магочий, який очолює ут^ 
раїнську катедру при Т ^ 
ронтонському університеті, 
помагає при poзтoплювaн^ 
ні згаданих льодів? Проф. 
П. Магочий користується 
тут тактикою сидження на 
двох стільцях у зв^зку з 
пляном відзначення ЮОС̂  
ліття спільною мiжнapoд^ 
но^куменічною кoнфepeн^ 
цісю. На питанняі „Чи ж 
росіяни не вкрали Волод^ 
мирове хрищсння так, як 
раніше вкрали в українців 
назву Русь?^ Проф. П. Ma^ 
гочий відповідасі „Що ж 
стосується крадіжки, то в 
загальному понятті Заходу 
українці ніколи не мали іщн 
нсбудь до украдення. Цс не 
я створив цю ситуацію. Це 
просто , дійсність1 1 . Тут 
проф. П. Магочий гeнcpa^ 
лізує „поняття Заходу^ аж 
до екстремн. Така може 
бути опінія й ментальність 
бизнеемснів Волстріту, ль 
беральних реалітетників в 
політиці, які готові тopгyвa^ 
ти навіть дияволом, деяких 
,,cпcцiв^^ cхiдньoeвpoпcйcь^ 
кої історії й пересічних к о ^ 
сументів, але далеко не всі 

американці так думають. 
Замість заслонюватися „зa^ 
гальним поняттям Заходуи 

було б достойніше, якби 
шановний професор, пoх^ 
валився досягненнями, тoб^ 
то що він зробив, щоб з а х ^ 
тати згадане „загальне пo^ 
няття Заходу11 . Якраз ті 
народи, які не мають дo^ 
сить своїх нaцioнaльнo^кy^ 
льтурних надбань і „ніколи 
не мали щеннебудь до yкpa^ 
денняи, узурпують собі чужі 
надбання, бо не мають cвo^ 
їх. У даному випадку М с о 
ква є клясичним прикладом 
вищесказаного. А відносно 
Заходу, то американці і ^ 
мають категоріями eкoнo^ 
мічно^олітнчних peaлiтe^ 
тів, не маючи належного 
відчуття до довговікової 
історичної традиції й кул^ 
тури. Коли український нa^ 
рід стане державним, „зa^ 
гальне поняття Заходуи змi^ 
ниться автоматично в кск 
ристь України. 

Стараючися переконати 
читача, що українські к о ^ 
ференшї не можуть дося^ 
нутн північнo^aмcpикaнcь^ 
коі наукової громади, а виь 
носно Равснни, то вона, 
мовляв, є географічно й 
духово далеко віддалена від 
північноамериканського 
суспільства, П. Магочий 
обстоює думку скликання 
конференції відзначення 
ІООС^ліття, заплянованої й 
зформульованої в Римі. Цс, 
мовляв, була б ідеальна 
нагода для українців висту^ 
пити на форумі і притягт^ 
ти увагу відповідних кіл 
науки, релігії й ширшої пуб^ 
ліки. 

Закінчення буде 

Іван Кедрнн 

Осип Стецура 

На українському пpaвo^ 
славному цвинтарі в Бавнд 
БрукУі який став уже евск^ 
рідним Пантеоном ^ о д ^ 
вугідна заслуга Mитpoпo^ 
лита УП Церкви М с т и с ^ 
eaj, трохи далі від хреста на 
роздоріжжі, ліворуч, дуже 
близько могили Богдана 
Кравцева, стоїть невисокий, 
але дуже естетичний пам , я^ 
ннк і на ньому напис „Осип 
Стецура — Магістер права 
— Співаки 257ІІІ 1907 — 
21 лютого 1976п. За освітою 
правник, за Господнім дa^ 
ром — співак. І така люди^ 
на, яга заслуговує, щоб у 
десяті роковини смерти 
присвятити їй трохи уваги. 

Осип Стецура був тісно 
пов^заний із Львовом. Там 
народився, там скінчив вь 
сім кляс клясичної yкpaїн^ 
ської Академічної гімназії 
і головне заведення J і там 
же, у Львівському універ^ 
ситеті скінчив студії на пpa^ 
вничому факультеті, дicтaв^ 
ши диплом магістра. Макь 
чи прегарний дзвінкий, мe^ 
талічний, чистий баритон 
звернув на себе увагу своїм 
співом у гімназійному хорі. 
Управи тодішніх славетних 
хорів у Львові — чоловічсь 
го ,,Сурмаи, „Бaндypиcтa^, і 
мішаного хору „Бояни î 
BOHHJ подбали аж від 
шкільної Куратор і ї за 
дозвіл для нього, гімнази^ 
та, щоб міг ста ги членом 
отих хорів — солістом, як 
теж у гімназійному хорі. І 
спів допоміг йому перейти 
університетські студії. Зарсь 
бляв на прожиток і студії, 
співаючи разом із Володдь 
мнром Божиком у тодішніх 
львівських „Pcвeлєpcaх,^ та 
з солістом „Боянаи — 
високий тенор — Евгеном 
Козаком у львівських кінах. 
Лекції співу брав в Украп^ 
ському Музичному Інст^ 
туті ім. Лисенка у Львові, у 
В о л о д и м и р а К а ч м а р а , 
колишнього учня Дідура. 
Не маючи можливости 
працювати у Галичині за 
своїм освітнім фахом, пepe^ 
їхав до В а р ш а в и , де 
перебував у 193209 роках, 
аж до вибуху Другої 
с в і т о в о ї в і й н и . Його 
приятель Іван Коцур був 
д и р е к т о р о м державної 
фірми „Орбіс11 — кіоски з 
газетами і книжками по всій 
П о л ь щ і . К о ц у р , який, 
згодом.за німецької oкyпa^ 
ції Польщі був директором 
Українського Видавництва 
у Кракові, що його заснував 
Український Центральний 
Комітет під головуванням 
проф. Володимира Kyбiйo^ 
вича, подбав за працю для 
Стецурн в „ОрбісГ. Але 
Стецура одночасно вклкь 
чився активно в численну 
у к р а ї н с ь к у г р о м а д у у 
Варшаві і виступав на всіх 
важливіших імпрезах, які з 
різних нагод відбувалися у 
цій громаді. Між іншими 
співав на концерті Украї^ 
ських стрілецьких пісень у 
1936 році, коливо пpoмoв^ 
цем був Богдан Лспкий. 
тоді професор Ягайлонс^ 
к о г о у н і в е р с и т е т у у 
Кракові. До речі, українс^ 
ка громада у Варшаві 
з а п р о ш у в а л а на сво ї 

імпрези видатних діячів з 
Галичини і таким чином 
Осип Стецура співав і на 
імпрезах, на яких пpoмoв^ 
ляли Богдан Кравців та 
Дмитро Донцов. У Варшаві 
й одружився з Софією 
Баранською, внучкою о. 
С т е п а н а О н и ш к с в и ч а , 
колишнього посла до 
австрійського парляментуу 
Відні. Тепер вона має вже 
сама дорослих внуків. 

У періоді таборової eмi^ 
Грації після закінчення 
Другої світової війни 
продовжував студії співу у 
Мюнхені у школі Ельзи 
Домбсргер, — студіювали 
разом із ним Іван Зaдopoж^ 
ний та Іван Рудакевич. Вж^ 
тупав у славному оперному 
т е а т р і у Б а й р о й т і у 
титуловій партії „Цирул^ 
ника Сивільськогом, співав 
у Зальцбурзькому М о щ ^ 
теум, виступав у Раймоні^ 
театрі fonepcTaJ у Відні. 
Збереглася „Програма к о ^ 
церту с о л і с т і в ^ Міля 
Романовська^лсшкевич 
fconpaHoJ, Осип Стецура 
^баритоні, Володимир Tpc^ 
тяк ^крипал^ і Роман 
Стецура Сфортспіяновий 
супровіді. Та група мистців 
розЧздила по всій Hiмeч^ 
чині й Австрії. 

Переїхавши з дружиною і 
маленькою донькою trenep 
дружина американського 
полковника, але й українс^ 
кого пластуна, до Америки 
— швидко переконався, що 
зробити тут співочу кар^ру 
^ українцеві страшенно 
т р у д н о . Став членом 
^coлicтoм^ у нюйоркському 
хорі „Думка11.1 так само, як 
співаки Михайло Острсн 
верха і Лев Рейнаровнч — 
дякував, у церкві св. Петра і 
Павла у Джерзі Ситі. 
Вславився своїм співом „Не 
плач Рахиле11 й „Плотію 
уснув11, ^ про які гoвo^ 
рить напис на його цви^ 
тарному пам^тнику. В 
роках і958 ^ 1975 був 
службовнком Головної 
канцелярії Українського 
Народного Союзу, npauKv 
ючи при апараті А^БЬЕм, і 
там же наскочила на нього 
страшна недуга із частшь 
ним паралічем. Але навіть 
не вилікувавшись з неї ^ 
зголосився знову до праці, 
таким був совісним і так 
вперто боровся проти своєї 
недуги. Дуже побожний, ще 
частинно спаралізований, 
відвідував церкву св. Івана 
Хрестителя в Гантері у 
Кстскилських горах, 
п ідтримуваний вірною 
дружиною 

криштально чесний і 
простолінійний вiдзнa^ 
чався глибокою товарись.. 
кою культурою і великим 
почуттям гумору. Тому не 
мав ворогів і радо бачили 
його на кожному товарис^ 
кому зібранні. 

І коли його не стало, то 
вірні у церквах на Різдво 
Христове жаліють, що нема 
Осипа С т е ц у р н , щ о б 
заспівав коляду ,,Не плач 
Ра х и л с , , і в і р н і на 
Воскресній Утрені жаліють, 
т о нема Осина Стецури, 
який зворушив би їх своїм 
співом ..Плотію VCHVB...11 

^ ^ і ^ . ^..Г^г 

Осип Кравченко 

ВАСИЛЬ ГРИШКО ^ ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ КНИГАР 

В АМЕРИЦІ 

Початки української книжки в Америці були надзв^ 
чайно CKDOMHI Крім кількох священиків, пов^заних зі 
„Свободою11. Юліяна Чупки. нашого першого адвоката 
Дениса Пирча та ще декого серед нашої іміграції 
бракувало авторів, як і взагалі освічених людей, і це тому 
ще кілька років перед постанням ..Свободи11 о Іван 
Волянський писаві „Людей нам тут треба, інтелігентних 
людей, будівничих нового життя на еміграції. Інакше вона 
може для нас пропасти^. Не було також і читачів, бо серед 
безпросвітньої маси іміґрантів тільки одиниці вміли читa^ 
ти, а ті, що вміли, цікавились здебільшого, крім молнтве^ 
ників і житій святих, розваговою літературою, гумори^ 
тичними збірками, казками про розбійників тощо Якраз 
такого роду книжечки почала видавати з 1896 року 
..Свобода11, з дещо пізніше видавництво ім. Антона Бога.. 
чевського Ці книжечки й спроваджувані з України 
матеріяли стали зародком першої української книгарні, 
що постала 1904 року при „Свободі11 у Скрентоні. З нею 
пов^зане прізвище Василя Гришка, у той час працівника 
шеї іазетн й нашого першого книгаря в Америці. 

Василь Гришко народився 6м о січня 1877 року в р о д ^ 
ні незаможних рільників Антона й Анастазії з Ґузіїв у селі 
ІДавне, повіт Сянік. По кількох роках початкової школи 
він допомагав своїм батькам на господарстві, а 1899 року 
виїхав у Америку й поселився спершу у Шснандоа, де 
працював при залізниці. Одружившись 28^о жовтня 1902 
року в Нортгемптоні , Па. .з Розалією Хомик з села 
Святкове біля Ясла, Гришко поселився в Олифанті і вже 
ІО^о листопада 1902 року одержав горожанські папери в 

повіті Лякаванна. В Олифанті він працював складачем у 
друкарні „Свободи11, яка появлялась там з ^го серпня 1900 
року Коли ж „Свободу перенесли в липні 1903 року у 
Скрентон, Гришко дальше працював на тім самім пості. З 
наступним перенесенням „Свободи11, тим разом у Ню 
Йорк, йому пропонували також перенестись туди, однак 
він відмовився і залишився у Скрентоні. Він закупив від 
редакції „Свободи1 1 друкарське приладдя, книжки й 
канцелярійну обстановку і в двох кімнатах свого власного 
помешкання при сьомій вулиці t4. 437^ заснував власну 
друкарню і книгарню. Таким чином, як дату заснування 
першої приватної української книгарні в Америці можна 
прийняти 1907 рік. 

Дещо пізніше Грншко переніс своє підприємство на 
Лякаванна авеню К 70 П і там провадив його зі своїм 
молодшим братом Іллею до кінця свого перебування у 
Скрентоні. Назва книгарні була подана в чотирьох мовах і 
„Українська книгарня11. „Русская Книгарня^, „Польська 
Ксснгарняг1 і „Словенске КніпГ. Побіч був напнеанглійс^ 
кою мовою „Гришко Брадерсі Рутініян, Рашен, Пол іт 
енд Словак Букстор11 Грншко видавав каталоги книжок і, 
крім торгівлі з місцевими покупцями, висилав матеріяли 
на українські поселення в Америці і Канаді. З каталогів 
бачимо, що з бігом часу поліпшувалася якість книжок у 
книгарні і в ній можна було купити не тільки публікації 
поодиноких еміграційних видавництв, але також різні 
видання з Галичини Сам Гришко заснував серію „Bидaв^ 
ниіггво Руської Книгарні11 в Скрентоні й випустив кілька 
десяток книжок, здебільшого для театральних вистав. Ріст 
Його книгарні сповільнився в останні воєнні й перші 
повоєнні роки, коли стало трудніше спроваджувати мaтe^ 
ріяли і Европн Тому в серпні 1923 року Гришко зл іквц^ 
вав своє підприємство в Скрентоні й перенісся у Алле^ 
гавн, де відчинив невеличку крамницю з різними товарами 
І „департамент сторН 

BUT самого початку свого перебування в Америці 
Гришко брав участь у праці Українського Народного 
Союзу На його шостій конвенції у Піттсбурґу О З ^ ^ г о 
червня 1900 року ї він сповняв функції секретаря і тоді таки 
його обрали радним У наступні роки він був секретарем 

на дальших чотирьох конвенціях, а на пості головного 
радного працював через три каденції. Був також через дві 
каденції членом Контрольної Комісії, а на 17^й конвенції у 
Нюарку став заступником предсідника Українського 
Народного Союзу. Хоч на І Ми конвенції У Н С ^ у 
Клівленді П910 p j Гришка обрали вдруге членом 
Контрольної Комісії, він взяв участь у жовтні 1910 року у 
творенні другого Союзу, теперішнього Українського 
Братського Союзу. Він був одним із тих, що підписали 
чартер ноасї братської організації, а на П першій конвенції 
у Гаррисбургу 06^18^0 травня 1911 poKyJ увійшов усклад 
її Контрольної Комісії. Канцелярія нового Союзу знaхo^ 
дилася коротко в книгарні Гришка, яка стала свого роду 
центром, у якому сходились наші емігранти в ділових 
справах або прямо на розмову. За це приміщення для 
канцелярії Союз платив Гришкові п^ть , пізніше сім 
долярів місячно. Поруч членства в Контрольній Комісії, 
Гришко був пов^заний з новим Союзом через пресовий 
орган, яким на Основуючих Зборах цієї організації став 
„llІepшeнь,^ Це був гумористичний двотижневик, що його 
перше число вийшло 4^о березня 1908 року з друкарні 
„Свободи^. Хто в той час був власником цієї газети, 
Гришко чи хтось інший, не знаємо. Фактом є, що коли 
„Шершень^ почав виходити з 4 ^ м листопада 1909 року як 
науково^опулярниЙ двотижневик у Скрентоні, його 
власником був Василь Гришко. Коли провід нового Союзу 
вирішив прийняти „Шcpшeня^^ своїм пресовим органом, 
Гришко погодився видавати його кожного тижня на 
вісьмох сторінках, під умовою, що організація платитиме 
йому по десять центів від кожного члена. Коли ж число 
членства Союзу переступить 4,000, розмір газети мав 
збільшитися. Видаваний Гришком „Шершень^ залишився 
пресовим органом Українського Робітничого Союзу до 
червня 1911 року, а 15^о того таки місяця появилося перше 
число газети „Народна Воля^, нового пресового органу 
цієї організації. Воно вийшло в ОлнЛанті з друкарні, що її 
закупив від Гришка Український Робітничий Союз, згідно 
з постановою створеного ним у Гаррисбургу „Друкарс^ 
кого Комітету^. Відтоді, як показують присутні нам дані, 
обірвався контакт Гришка з Українським Робітничим 

Союзом. Він далі іалишився членом Українського 
Народного Союзу й до своєї смерти належав до його 147^ 
го Відділу в Аллентавні. На святі, що його влаштували 3̂  
го вересня 1934 року місцеві відділи з нагоди copoклiтньo^ 
го ювілею УНОу Гришко був одним із трьок промовців. 

Коли 1931 року постала Організація Державного 
Відродження України ^OДBУ^ Гришко став П членом і 
виголошував принагідно доповіді, звернені зокрема до 
молоді. Одну таку доповідь маємо на руках, із неї ми 
бачимо, що Гришко, один з наших найдавніших імігра^ 
тів, не затратив на протязі довгих років перебування в 
Америці ні крихітки своєї відданости українській справі. У 
цій доповіді він закликає нашу молодь признаватися 
завжди й усюди до української нації, належати до 
української церкви й українських організацій та ніколи не 
уступати буд^яким ворожим нам чинникам. Він звертає 
окрему увагу на справу мішаних подруж, заохочує нашу 
молодь приводити своїх чужинецьких партнерів до наших 
церков і рішучо відкидає твердження, мовляв, „любов є 
сліпа і хто є залюблений, той піде туди, куди його потягне 
серцем. Бо коли молодь інших етнічних груп не спішиться 
залишати свого обряду і приймати наш, то чому, питає 
Гришко, любов мала б бути „сліпокГ тільки для украінс^ 
ких молодих людей. Вкінці він вказує також на конечність 
вивчати українську мову, історію і культуру, а у відноше^ 
ні до Америки ..бути добрим громадянином країни, 
домагатися своїх прав, якщо їх нам хтось вкорочує, 
вибиватися на вищі становища й заниматися політикою, 
бо тільки тоді американці будуть з нами числитися11. 

У родині Гришка було шестеро дітей. Троє з них 
померлої Юрій Сдснтист у НортгемптонО Мирон ^тaкca^ 
тор нерухомосте^ і Галина, заміжна Йовик. Живутьі 
Ольга й Емілія їобі професійні медсестри і Данило 
інспектор прецизних інструментів^ 

Діяльність Василя Гришка на протязі десятків років, 
як також наведені вище цитати з його доповіді показують, 
що він був корисним членом нашої іміграційноїспільноти і 
зробив для неї багато як книгар, видавець, доповідач і 
активний член різних українських організацій Він помер 
26^го жовтня 1952 року 
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СОЮЗОВЦН КОНВЕНЦІЙНА КАМПАНІЯ З^ої КОНВЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ ВЖЕ ПОЧАЛАСЯ 
ЇЇ МЕТА ПРИДБАТИ 1,5ЇЮ НОВИХ ЧЛЕНІВ ДО КІНЦЯ ТРАВНЯ ЦЬОГО РОКУ. ТІЛЬКИ ПОСТІЙНОЮ І НАПОЛЕГЛИВОЮ 
ПРАЦЕЮ МОЖЕМО ВИКОНАТИ ЦЮ ВЕЛИКУ МІСІЮ ДЛЯ ДОБРА НАШИХ РОДИН, НАШОЇ ГРОМАДИ І НАШОГО 

НАРОДУ. 

Українці Елізабету відзначили 
День Незалежности України 

На знімцІ у першому ряді f3.iieaj учні української 
парафіяльної школи св. Володимира — Таїса Бокало й 
Роман Мацкевич, пластуни новаки — Юрко Волохояник і 
Марко Курівчак. за ними посадник міста Томас Данн 
тримає в руках проклямацію Дня Української Heзaлeж^ 
ности. У Другому ряді Сзліва^ Галя Федун, член Управи 
Елізабету, Мирон Пінковський, голова елізабетської 
громади, Михайло Іванців, голова Товариства за 
Патріярхат, о. прелат Йосиф Федорик, парох Eлiзa^ 
бету, Михайло Хитра, секретар Товариства „Caмono^ 
міч,г і фінансовий секретар 234^о Відділу УНС. Учитель 
ка Української парафіяльної школи Марія Бокало та д^р 

Роман Граб. 

Громада Елізабету, Н. 
Дж. , гідно відзначила 68м 
роковини Незалежности й 
6 7 ^ і Соборности України. 
Делегація яка складалася з 
представників українських 
церковних та громадських 
організацій, пластової мсь 
лоді та учнів парафіяльної 
школи св. Володимира, взя^ 
ла участь у підписанні 

проклямаціі Дня Украйь 
ської Незалежности в 
дні 22^о січня 1986 
року. Український прапор, 
як символ волі й свободи 
України, повівав на ратуші 
міста, а головна вулиця 
міста Елізабету була пере^ 
менована на „Український 
БулевардЛ 

Н.Н. 

Четверта пожертва Славутичів 
Вшановуючи свого пре,^ 

ка, харківського правника 
Михайла Жученка П840^ 
1880J, співзасновника й м^ 
цената Наукового Товарио 
тва ім. Шевченка, дід Яр, 
його син Богдан і дочка 
Оксана та внуки Богданко й 
Левко у грудні 1985 року 
подарували 4,000 дол. W 
раїнському Інститутові ім. 
св. Івана в Едмонтоні для 
розбудови наукової б і б л ^ 
теки. 

Разом із трьома попере^ 
німи пожертвами fno 1,000 
дол. Пенсильванійському 
університетові у Філядел^ 
фії, де Яр Славутич мав 
стипендію та отримав д о ^ 

торат з української лlтepa^ 
тури. Шевченківській фуіь 
дації в Вінніпезі та Енци^ 
клопедії Українознавства у 
СарселО пожертви родини 
Славутичів становлять пo^ 
над 7,000 дол. 

Пожертви родини Cлaвy^ 
тичів видаються щороку. 
До уваги беруться українс^ 
кі товариства чи наукові 
інституції, що найбільше 
потребують допомоги для 
розгортання своєї важливої 
праці. 

Борис Мельник 

Директор 
Інститут св. Івана 

О. Роздольська і В. Лащик 
отримали стипендії СУЛ 

Ню Йорк. ^ У червні 
1985 року проголошено n v 
тий конкурс на стипендії з 
Фонду СУА ім. Еви Сташ^ 
ків. 

У склад СТИПЄИДІЙНОЇ ісо 
місії, яку очолює голова 
СУА І ванна Рожанковська, 
входилиі Марія Томоруґ — 
заструпниця голови, Іванна 
Ратич — фінансова cefc^ 
тарка, Лідія Черник — рс^ 
ферентка суспіяьної опіки й 
від 17^о Відділу СУА в 
Маяміг Ірена Ракуш — пь 
лова, Люба Кобрин і Соня 
Микитка — члени. 

Стипендійна комісія рн 
шила, що у виїмкових ви^ 

падках можна приділити 
стипендію на доповнення 
студій вданій професії член^ 
ці СУА, яка працює в у к ^ 
їнській установі або в к о 
ристь української громади. 
Стипендійна комісія poз^ 
глянула два подання, що 
відповідали вимогам кон^ 
курсу і одноголосно пpиз^ 
нала стипендію членці 2І^го 
Відділу СУА в Чикаго Ок̂  
сані Роздольській у висоті 
1,000 дол. на продовження 
студій української лiтepa^ 
тури й членці 67^0 Відділу 
СУА у Філядельфії Вірі 
Лащик у висоті 1.000 дол. на 
студії суспільної праці. 

Дф ЄВГЕН ОЛЕНКО 
внутрішні хвороби 

приймає у Квінсі і виїжджає на виклики домів 
Дентист ОЛЬГА ОЛЕНКО 

Профілактика жворіб ясен і зубів Лікування і протезування Косме 
і ja попереднім orсловпеииям тичиа стоматологія Приимастьсп 

Адреса у Маигечеиі 
ROCKEFEllFR CENTER 

630 5th Avenue. Room 1803 
New Yofk. NY. 10020 

Апреса у Каїисі 
105 37 64lh Avenue 

Forest Hills NY 11375 
C718M59 0111 

А. Сороковський виступив 
у Вашінґтоні з доповіддю 

Вашінгтон^Андрій Q ^ 
роковський, дослідник питзг 
ння релігії в Советському 
Союзі, виступаючи з допо^ 
віддю у Вашінґтоні, закліь 
кав українську громаду на 
Заході працювати наполс^ 
ливо, щоб викрити як н^ 
прийнятне з точки зору ІСТСо 
рії твердження Російської 
Православної Церкви, що 
саме вона є єдиним закоіь 
ним спадкоємцем християн^ 
ських традицій, які мали 
свої початки в Києві тисячу 
років тому. 

Одначе, він також остеріг 
що українці повинні уник^ 
ти іншої крайньої позиції— 
що відзначення Тисячолі^ 
тя Християнства в Руси^Ук^ 
раїні належить лише c^л^ 
мим українцям. „Правда не 
такало простам,тгзаявив 
А. Сороковський. „На мій 
ПОГЛЯД.—сказав він,—ми 
повинні підкреслювати, що 
ми безпосередні культурні 
спадкоємці Київської Руси. 
Ми повинні ДОВОДИТИ беЗПО 
реривність традиції київс^ 
кої церкви. Одначе, я ввa^ 
жаю, що нам слід зайняти 
розсудливу, помірковану 
позицію, яку нам легко буде 
захистити науковим підхо^ 
домм, 

Андрій Сороковський з 
доручення Українського На̂  
укового Інституту Гарвар^ 
ського університету оде^ 
жав на чотири роки посаду 
дослідника в Кестон кoлeд^ 
жі в Англії, який є важліь 
внм центром вивчення піь 
тань релігії в Советському 
Союзі. Свої Погляди на кон^ 
троверсію щодо відзначен^ 
ня Тисячоліття він висловив 
відповідаючи на запитання 
після своєї доповіді на тему 
стану релігії в Україні. А. 
Сороковський був гoлoв^ 
ним промовцем на цьому ІЇЬ 
фрикативному вечорі ,7^го 

грудня 198^ року, на одому 
також виступав д ^ Роман 
Процик з поясненням про 
„Гарвардський Проект1^ 
розраховану на багато po^ 
ків програму видань та вщ^ 
значень, яка поіГязана з 
святкуванням Тисячоліття 
Християнства в Україні. 
Цей вечір влаштували вâ  
щінГтонський відділ KOMN 
тету Тисячоліття Хрищення 
Русі^У країни Гарвардсі^ 
кий Проект та Вашінґтонсіу 
ка Група АСОЦІАЦІЯ украпь 
сько^мериканських проф^ 
сіоналів. 

Головними суперниками 
у змаганнях за Тисячоліття с 
московський патріярхат Рсь 
сінської Православної Церіс^ 
вн. який користується пoв^ 
ною підтримкою з боку г ^ 
ветського уряду, та україїо 
ська і ромада на Заході, біль^ 
шість членів якої належить 
до заборонених в Совстс^ 
кому Союзі Української 
Православної і Української 
Католицької Церков. 

А. Сороковський у своо 
му виступі зазначив, що 
совєтський режим і Російс^ 
ка Православна церква, хоч 
с в союзі в цьому питанні, 
працюють на користь своїх 
власних, дещо відмінних 
цілей. Він переконаний в 
тому, що намагання совеї^ 
ськоґо режиму використати 
цю релігійну подію для cвo^ 
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ФУНДАЦІЯ І 
УКРАЇНСЬКОГО І 
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Дирекція Федеральної Кредитової Кооперативи 
САМОПОМІЧ 

і Управа Товариства „САМОПОМІЧ^ 
в Пассейку, Н. Дж. 

запрошує все своє Чпєнство на 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
які в ідбудуться в неділю, 2 3 ^ о лютого 1986 p., о год. 4нй по пол. 

в залі Української Централі, 240 Hope Avenue. Пассейк, Н. Д ж . 
ДИРЕКЦІЯ 

їх власних політичних цілей 
принесе протилежні від ба^ 
жаних ним наслідки. Хоч 
московський патріярхат мо^ 
жливо хоче надати цим свят, 
куванням релігійного тону, 
сказав Сороковскнй,^„урядГ 
без сумніву, намагаєтьсячмк 
користати Тисячоліття в, 
своїй національній політиці., 
Політична позиція уряду єі . 
„Київ обЧднав тогочасні . 
племена, так само як Моск^ 
ва тепер об^єднує всі слов^ьь 
ські народи під покриттям 
російської національности і 
Російської Православної 
Церквии. 

„На мій.погляд,урядСС^ 
СР матиме ПР06ЛЄМУ.—зая. 
вив доповідач.—Він намага 
ється перетворити явно рель 
гійну подію на політичну. Я 
вважаю, що це приведе до 
протилежних HacniAKiB,t. 

У своїй доповіді про стан 
релігії на Україні доповідач 
вказав на великі маштаби і 
велику різноманітність рели 
гійного життя на Україні, 
приблизно половина насс^ 
лення якоїЦвід 20 до 25 
мільйонів людей—це віруку 
чі. Андрій Сороковський та. 
кож сказав, що велике вpa^ 
ження на нього зробив,—як 
він це назвав—новий, нозіь 
тнвний розвиток відносин 
між різними релігійними 
групами, які, як здається, 
прийшли до висновку, що 
„старі, міжусобні конфлікт 
ти, мабуть, недоречні в смь 
годнішньому становищі, 
коли всі віруючі опинились 
перед лицем войовничого 
атеїзму з боку уряду і пере^ 
слідування кожного, хто а^ 
тивно намагається жити 
згідно з своїми переконаїь 
нямим. 

„Відчувається всезрост^ 
юче почуття солідарности, 
щось, що, мабуть, можна 
назвати Популярним екуме^ 
нізмом^,Цісказав Copoкoв^ 
cький.—Це—новий розв^ 
ток подій, який ми повинні 
вважати позитивним, тому 
що, крім моральних чиeтич^ 
ннх користей, які вииливa^ 
ють з більш толерантного 
ставлення до інших вірукь 
чих і навіть до інших н а ц ^ 
иальностей та більшої спії^ 
праці з ними, це також мoж^ 
ливо означає, що, з практич. 
ної точки зору, українці як 
нація і українці—прихил^ 
иики різних віровизнань мо 
гтимуть вирватись з iзoля^ 
ції, творячи між собою coю^ 
зии. 

Домінуючою релігійною 
організацією в Україні cьo^ 
годні є Російська Правос.кь 
вна Церква, до якої насил^ 
но було приєднано Україть 
ську Автокефальну Прано 
славну Церкву і Українську 
Католицьку Церкву. Copo^ 
ковський підкреслив, oднa^ 
че, що обидві заборонені укт 
раїнські церкви пpoдoвжy^ 
ють існувати, у випадку 
Української Католицької 
Церкви^ підпіллі, в кaтa^ 
комбах, а у випадку Украпь 
ської Православної Церкви^ 
в серцях народу. Він додав, 
що не може бути мови про 
те. що Українська Католіь 
цька і Українська Пpaвo^ 
славна Церква буд^коли 
здобудуть законне визнаїь 
ня в Советському Союзі. Ці 
церкви своїм характером 
національні і занадто блнз^ 
ко 0га погляд режиму^ пов1^ 
зані4 з ідеєю українського 
відродження і нaцioнaлiз^ 
мом. 

„Українська національна 
церква будь^кого віровиз^ 
нання православна, кaтo^ 
лицька, чи навіть якби була 
Іlpoтecraнcькa—цс просто 
щось, на що вони ніколи не 
погодилися б^, ^сказав Co^ 
роковський. 

Андрій Сороковський IKV 
чав свій чотирирічний т с ^ 
мін на посаді співробітника 
Кестон коледжу у 1984 році. 
Він свого часу одержав стув 

пінь бакалавра від КаЛІфор^ 
нінського університету в 
Бсрклі. де здобув почесне 
наукове звання Фіга Бета 
Канна, а згодом і ступінь 
доктора юридичних наук. У 
нього також ступінь маї ісі^ 
ра від Гарвардського універ 
ентету. де він бувспівпраіі^ 
никбм Українського Науко^ 
ВОГО ІНСТИТУТУ. 

н. н. 

Пластова Малайка в Торонто 
з участю прем1єра Канади 

Почесних гостей Мілю і Брасна Малруні і зліва j вітають 
Ліда і Єраст Гуцуляки 

Ніч з таємничими звopy^ 
шеннямн, що виринають на 
грані часу, коли змінюються 
роки, завжди викликає бсь 
жання виламати себе з клЬ 
щівреальноїдійсности. Чагг 
ка вина, чаші шампана. балі 
музика, сміхи, поцілунки, 
обіцянки, постанови^^пріь 
емно випихають старий, 
відомий, теплий рік з щоде^ 
ного життя і відсувають 
його в обійми мрійливих, 
сентиментальних абстрак^ 
цій минулого. 

Ах, новорічні зворушена 
няі Вони тримають у іГя^^ 
му вимірі стан життєрадїс 
ної енергії, навіть при геле^ 
візіїї А що казати про балі 
Малайки? 

Цього року, в моєму жн і ^ 
ті завилася, разом з ГапТс 
Кометою ^ в радіо казали, 
що має бути „Галі^. або 
Голі^. а ніколи „Гейлі1^ 
Ліда Гуцуляк. голова Плас^ 
тового Маланкового KOM1S 

тету на 1985 рік і вона поста^ 
ралася СЛіда, а не Комета^, 
щоб Пластова Маланка мa^ 
ла свого ексклюзивної о фo^ 
торспортера. Тобто, мене. 

Пластові Маланки пoчa^ 
лися, як усі інші, скромно, 
коли ми тільки що скоро 
скинули зі себе таборові 
„фуфайки^. Скоро.одначе, 
дістали гіперболічну попч^ 
лярність. а з ТИМ—гіпербсь 
лічні розміри. Кожного po^ 
ку більше і більше гостей, 
більша заля. дорожчі квігь 
ки. Навіть коли „і^аланісів^ 
цім нарікали на стиск, юрбу. 
товпу. брак партнерів, на вê  
черю. що складалася із підг 
гріваних стандартів рспч^ 
тація Пластової Маланки 
на цьому не терпіла, навік^ 
ки, кожного року більше і 
більше заїжджалося ветедоь 
нів різних балів. КОЛеіСЦІОНе̂  
рів несповненнх мрій, саміт^ 
них кавалерів, самітних жî  
нок. до нікого не прнналеж^ 
них панночок. 

Цьогорічна Пластова Miw 
ланка була дуже елегантна. 
Відбувалася в найбільшій 
залі Гарбор Кесл. Несікь 
кійна темнота обгортала 
дві сіяючі ялинки, приміще^ 
ні в двох найдальше виcyнe^ 
них полюсах залі. Пpитьмa^ 
рений, кольоровий простір 
для танцюванню розділкь 
вав залю на дві частини, де 
за круглими столами сидн 
ли^мерехтілн гості. Переваг 
жно пари. Мало хто мав 
відвагу прийти без пари. 
Чому так1 

„Барн^ ні на мить не пр? 
рожніли. Ентузіястичні зусі 
річі при пляшках, льолі. 
зимних волах і соках гіерет^ 
ворювалися у горячі прия ^^ 
ні що спалахнули. мов іскри. 
навіть між людьми, що не 
могли пригадати собі, як наї 
знваються. 

Оркестраї не якийсь не^ 
щасний квартет, чи киш і с і . 
а дві Оркестри 1 Ах . і ЯКОЮ 
силою вони вживали свої 
інструменти І свої голоси 
Коли на інших іабавах м ^ 
лан.хо.тіині, сумні ганга і 
іГятлесяіих років втискали^ 
ся поміж коломийки, тут, 
динамічний калейдоскоп 
звуків голосив славу і сі иль 
модерної генерації, Бумі 
Бум1 Бумі... Ваві Вав1 Ваві 
^вискакувало J і олосників 

Вечір просував з пс ід п 
ноні гочЛістю від фа їй до 
фали крім початку НЯТТСР 
чаїкл не було слово, w^ 
було світло. Напочатк5 всі 
чекали напружено на прсмЧ 
ра Канали Браєна Малруні 
та його дружину Мілю f^v 
ни приїхали до Торонто в ін 

ших справах, але дали себе 
намовити відвідати укрань 
нів на Пластовій Малайці. 
Цього самого дня подавали 
в радіо, що Браги Малруні 
розпочинає кампанію, щоб 
підбудувати свою ..сегінг 
популярітГ. А де ж краще 
воскрешати свою пoпyляp^ 
ність, як не між українцями? 

Міля розсипала на всі 
сторони, мов „СІЙСЯ̂ ОЩЬ 
ся,,

І зерна своєї питомої чâ  
рівности. Брасн розтягав на 
внеуненій боротьбі підкову 
свого гіпнотичного усміху і 
хапав за всі руки, ЩО ДО 
її ього прос кгалися, Він 
мав своїх рХі і їй лік..єВСІЙ 
канів, свої ч ІКЗ рнадіс в. 
тич фиіorpacj авалька 

дз гелевізійних апаратів. А 
я пропихалася через усю пю 
гущу і малим апаратом фo^ 
гографувала малих людей. 
а великим великих. 

Хто запросив Малруні на 
ПласіOBV Малайку? Це не 
важне. Мої о аж гак луже не 
і реба було проси їй. ВІН був 
би навіть убрав шаравари і 
купив н „ Лрпі х панства Чop^ 
ніїв бандуру t Q i т а к ^ панство 
Чорнії продають і бандури^ 
якби мав був час. Що він не 
зробив би. щоб підбудувати 
..сегіш популярітРІ Та foc^ 
ті вітали спонтанно голову 
Канади, а не гіпьки Мілю і 
Мі.тюн я 

Сотні рукосПІСКІВ і oб^ 
нять пізніше, нарешті п6чаа 

лаСЯ вечеря Х рч ііи пал ВИДИ 
ням.и не гуділи, т затихло 
все, навіть бубон.. .ЕМОЦІЇ в 
різних гонаціях, внна,шаМа 

пани і „он ля чіпер сайд^ ї. 
людський город чудових 
жінок. МОВ Орхідей, панове 
в токсідах. і бородами, з 
медалями, відзнаками, стрь 
чками на грудях все. все 
іосереджу валося біля тâ pî  
лок, на яких скоро і маї ІЧНО 
мінялися сірави. 

А потім, ІНОВІ Бумі Болі 
Бумі Ваві Вав1 Ваві 

Музика cnoHj ку вала деко 
го літати, кру мнися, прись 
дати, підскакувати. Пари по̂  
сувалися вперед і взад, в 
нескінченна піруетах. Пари 
вишої к.іясн гримали себе в 
торту ру ючих обіймах, ̂ ^oл^ 
но.ек юі ично, скомпліковаа 

по. Жінки гримали голови 
на плечах партерів, ніби їх 
там нюсі, пришрубувало. 
Дехто її пою репутацією 
був у доброму товаристві. 
дехто і доброю репутацією 
був у riosn говарнстві Хто 
не мав іоварисі ва не оіаіі 
шов і оварис і ва Ja їм 6j та 
гемна. простір неймовірно 
великий, можна С^.т в ньo^ 
му гагубнтнея, і нікрмз не 
ки іл і нея в очі Ллє поли бе і 
і оварисі ва ну мали, що всі 
на них ІІІН їм і ься і бачу і ь, 
пю воі и бе і і он.ірис і ва 
Деякі мо іерні ганці можна 
ганцюваПІ І И СГ0 юм Ніv 
м̂  нікої о ta НІЧО НС і римаї , 
і ІЛЬКИ ВСІ. ІН іині TV ал.ьно 
робля і ь кроки до власної 
чореї графі Я сама попала 
в одному моменті в грущ ін 
іиві іуалії іої і ис ібаі 

HJ І.І . чи я гаиііювала і 
цими, чи вони іі мною? 

П І В І 0 ЦІНИ ліс іч , .о пів Ю 
i p j ГОІ CO іИНіГ1 СОЇ КИ i o . u v 

І И Х . С р . ІбНИХ, л я к е р о п и Ч. 
n tat m ових, льока іьних 
І.І імпор і пваннх меші ів ік^ 
рес і а іо ро ітон гуватії ФІб^ 
ненькиїї юрох і кінчилася 
м.і їаі і іі Почалося S^^i^^ 
бупн Mailoj гне? Це тільки 
минуле, що пиши Ю іншими 
дверима 

Віра Ке 

Конкурс рисунків дітей до 
Тисячоліття Хрищення 

У листопаді минулого 
року, сестра Юдита — на^ 
тоятелька школи св. Івана 
Хрестителя в Нюарку, H. 
Дж., проголосила змагання 
— конкурс для дітей з напь 
ди святкування Тисячоліття 
Хрищення України. Кон^ 
курс полягав у тому, щоб 
діти нарисували з власної 
уяви хрест, який повязував 
би в собі ідеї НКНЬліття 
християнства на Україні 
Орнаментика рисунка хре^ 
та повинна б віддзеркалкь 
вати їхні думки — українс^ 
кість ідеї, ідею хрищення і 
українську геральдику. 

В змаганні взяло участь 
50 учнів з 4юї до я^ої кляс 
школи. Було дуже багато 
гарних і цікавих рисунків 

юних ар в які були 
вивішені на і г ^ах roлoвнo^ 
го коридору і уоли. Деякі з 
них показували, шо дії и 
мають здібність і орнгїіиь 
льність власної думки. О ^ 
реме жюрі, до якого ввіниь 
ли учительки школи та cec^ 
тра настоятелька, оцінило 
твори молодих артистів. 

Перше місце здобули за 
оригінальність орнаменту 
відзнаки ІООО з̂іття учень 7̂  
мої кляси Адам Гапій. а 
друге Марта Івасечко з цієї 
самої кляси. Цю відзнаку 
будуть уживати на шкіл^ 
них офіційних листах шкчь 
ли. 

Стефа Заяць 

ЛІБЕРІЯ ВИЯВИЛАСЯ єдиною покищо країною, яка 
погодилася дати політичний азиль для гаїтського дик і aтo^ 
ра Жaнa^Kльoдa Дуваліє, який мусів покинути у поспіху 
свою країну і тимчасово перебуває у Франції. Про полу 
Ліберії, західньо^фриканської країни, повідомило 
французьке пресове агентство, відмічуючи. що Франшя і 
ЗСА допомагали знайти місце сталого перебування для 
Дуваліє. . . 

ПОВІДОМЛЕННЯ^ОДЯКА 
У глибокому смутку повідомляємо Друзів та Знайомих, 

що 28^о січня 1986 р. з Волі Всевишнього відійшла 
у Вічність на 8^му році свого трудолюбивого життя, 

сповненого пгобо^ю до Бога та родини, 
наша Дорога, Незабутня 

МАМА, БАБУСЯ, ПРАБАБУСЯ, ТІТКА 

бл. п. 

Зінаїда Лазуренко 
Покійна народилася в Ноаогеоргійську, а вищу освіту 

здобула в Одесі. 
Бурхливі роки війни спрямували Ті вже з родиною до 

Америки і 1950 рО, де Вона віддавала всю свою палку 
енергію на виховання виучок Інни, Алли, ОлІ та внука С ^ 
панчика, а пізніше ще Бог дав їй сил пильнувати через 3 роки 
її улюблену правнучку ЗІну. 

Дорога Покійна жила молитвою до Бога, пюбоґю до 
церкви, книжки та рідного краю І цю любов та відданість 
передала цілій своїй родині, особливо своєму єдиному 
внукові Степанові. , 

В 1969 р. 27^о лютого вона втратила свого вірного, дo^ 
рогого мужа Степана Лазуренко, полковника Армії УНР, 
якого поховала на цвинтарі св. Андрія в Бавнд Бруку, Н. Дж. 

Незважаючи на тяжку для Неї втрату, Вона невтомно 
помагає втримати велику родину разом І далі насичує всіх 
любов ю до Бога, церкви та Рідного краю. 

Несподівана, передчасна втрата внука Степана 
Лазуренко а 1978 p., ще більше зранює Ті вже тоді хворе 
серце, але вона все далі віддає всі свої зусилля для родини. 

Від Дня Подяки 1985 р. сили все більше Ті покидали і 
більшість часу Вона перебувала а ліжку. Лікарі ствердили, 
шо Покійна мала дуже ослаблене серце і радили шпиталь, 
але Вона дуже просила лишитися в хаті коло родини. Д о н ^ 
ка Оксана виконала Ті прохання І доглядала за Нею день І ніч, 
жиючи з Нею в одній кімнаті. Коли вмирала. Дорога Покійна, 
руки Ті тримала дочка Оксана та син Сергій, а зараз ж е в 
останні хвилини приїхала ціла родина та о. парох О. 
Биковець. 

Поховали, Незабутню Зінаїду Лазуренко. на цвинтарі св. 
Андрія в Бавнд Бруку, побіч там вже похованих дорогих 
мужа та єдиного внука. 

Родина Покійної в цих скромних рядках висловлює 
свою щиру подяку всім Друзям, Знайомим га всій 
Українській Громаді, що численно прийшла помолитися на 
Панахиді я каплиці та попрощати Покійну під час похоронів у 
церкві св. Андрія. 

Рівнож подяка о. протопресвітерові Олександру 
Биковцю за відправи, похорон, за теплі поминальні слова та 
за час. що віддав на поїздку з родиною до Бавид Бруку. 

Дякуємо всім Хористам, які взяли участь в Панахиді та 
похороні. 

Дякуємо сердечно всім за надіслані квіти, за пожертви 
на Служби Божі, Українську Школу, бібліотеку Симона 
Петлюри та Інші цілі а ім^я Покійної. 

Дякуємо докторові Олесю Даиилевичу та дружині Кісі 
за маленький пакуночок землі з Києва, воду з Дніпра та кa^ 
мінчикз Києво^ечерськоІ Лаври, який ми поховали разом 
з Покійною в гробі. 

А особливо наше найщиріше спасибі о. отамануЛюти^ 
Лютенко. його дорогій дружині Олі та синові Юрію, які нас 
всіх пригорнули і приготовили поминальний обід в своїй 
завжди гостинній хаті. 

Ще дякуємо похоронному заведенню Христофора 
Бугая, що зайнявся погребовим процесом в Дітроип та 
похоронному заведенню Литви^Литвин. що закінчив 
погребовий процес в Бавнд Бруку. Н. Дж. 

Ще раз дякуємо всім Тим. які чимнебудь причинилися 
до віддання останньої прислуги Покійній. 

Нехай Милосердний Господь винагородить Влс стори 
цею. 

В глибокому с м у т к у . Р О Д И Н А 

Ділимося сумною вісткою 
З Родиною. Друзями та Приятелями. 

шо дня 19.ro січня 1986 p.. а місті Дітройті. Миш . ненадійно. 
помер на 76.му році життя 

БАТЬКО. ДІДУСЬ. БРАТ. ШВАҐЕР І ВУИКО 

t 
бл. п. письменник^поет 

БОГДАН А. 
НИЖАНКІВСЬКИЙ 

ПОХОРОН відбувся ш суботу, 25.ro січня ц. p.. з церкви Henopoч^ 
ного Зачаття а Дітройті, на місцевий цвинтар 

Дочка ^ ДАРІЯ j мужем ГРИЦЕМ СТРОГИМ 
та внуком ЯРОСЛАВОМ 

Сестра — НАТАЛКА з мужем 
полк ПЕТРОМ ВОЙНОВСЬКИМ j донею 
ОКСАНОЮ та мужем 
Інж. ЮРІЄМ БАЗИЛЕВСЬКИМ 

та внуками ХРИСТИНОЮ. БОГДАНОМ і АНДРІЄМ 
Шввґвр ^ д.р ТАРАС СНІГУРОВИЧ 

1 сестрімкою ЕВГЕНІЄЮ 
з мужем ФРЕДОМ ШВАГСТРА 



СВОБОДА, ПнТНИЦЯ. 14 го ЛЮТОГО 1986 ч.зо. 

значення Роковин 22^о Січня 
в Джерзі Ситі 

І 

У неділю, 26^ w січня u p . 
грганітаиія Оборони ilev^ 

ківшини під протекторатом 
Віллі ry УККА величаво 
відзначила святочною пpo^ 
і римою бК^и роковини Ак^ 
rj 22л о січня 1918 року. 

СВЯТО вже було шпочл^ 
ковайо 22л о січня пі іїійсаіь 
ням проклямації посадни^ 
КОМ ДжОЗефом Kj ЧІ та внвь 
шення ним N кра нської о на̂  
тонального прапору на т о 
і .її ратуші.який юрдо повь 
ван поруч імериканського 
прапору. В підписанні прока 

.іямаїиі віл української г р о 
малн Джсрч С И Р . ІЯН ЧЧІЬ 
сть лоні олії нііі і ромадсіг 
кий зіяч Ві юлнмир ГІІЛИК 1 
ч и с л е н н о ю І р о м а ЮЮ і а 
преде гавниками місцевих 
органі іацій. 

В НЄДІЛН1. 2і і ч и . і . 
парох української к а н ^ 
ЛИЦЬКОЇ церкви о Роман 
Мірчук виправив Мож^ 
бень в наміренню українок 
кого наролз га виголосив 
патріот ичнолхмм ійну прО1 

повіль. Ло Мо.іеГнч стали ч 
прапорами С і М. Пласт та 
ООЧСУ. співав церковний 
хор. 

В і одині 3—ііі по полудні, 
при іаповнсній іалі Україна 
СЬКОІ о Народної о Дому, 
свято відкрив голова місце^ 
вого Відділу Організації 
Оборони Лемківшини ^0^ 
ОЛі Іван Ґресь. В імені 
Відділу У ККА та Відділу 
ООЛ 1. Ґресь привітав всіх 
присутніх, поміж ними учас 
ннка Визвольних Змагань 
Володимира Карого, а н^л^ 
гак попросив до мо іитви о. 
Р. Мірчука. 

Після молитви виступив 
хор бандуристів ..Гаіілачи^ 
KWT пі і проводом дириї ента 
Володимира Васькова. В о 
ни відспівали мої при ПІСНІ, а 
саме ..Встаї чмара іа ̂ ш^ 
мануп слова Шевченка, муз. 
Потапснка. ві ітак І сй зли 
іа.пк і ірли^ слова Стецс^ 
ка. MJ Черкавського. і а 
. .По. Па л.кип рушНИЧОК^ 
слова Матірної, муз. Cepe^ 
ли . і па .ак інчення ш д с п і в ^ 
ін п і с н ю . К р і п , села д о р о 

гаміГ слова і МУЗ. В. Васькс^ 

ва. Проклямацію. яка була 
підписана посадником Kyч^ 
чі та Управою міста, відчи^ 
тала пластунка Ярина Фe^ 
ренцевнч. 

Святочну доповідь вигч^ 
лоснв старшина У ПА Іван 
Иовнк^Соколенко. В своїй 
обширній доповіді він наї^ 
реслив історичний перебіг 
іброЙкої боротьби українсь 
кою народу за самостійну і 
незалежну державу з часів 
1918^0 років, відтак бо^ 
ротьбі ОУН, ..Закарпатської 
Січіи та УПА. Він зазначив, 
що по сьогоднішній день 
j країнськнй народ бореться 
і не здасться, бо він вірить в 
день, коли Україна стане 
вільною та від нікого н с ^ 
лежнокз державою. 

В наступній точці пporpa^ 
ми виступила солістка Ліда 
Гаврилюк. Вона заспівала 
чотири піснії „Біла річкаи 

с о в а Кошарінноі. муз. Ша^ 
мо, ..Ой висока ти гораи 

слова Ткач. муз. Біляш. ,.Ой 
чия ги?Г слова Татаренка, 
мч І Зусва. та . .Україно. 
любов моя^ слова Луцснка. 
щ і Шамо. При фортепіяні 

Юрій Фурда. 
В другій частині пpoгpa^ 

ми виступив танцювальний 
ансамбль молоді при Укpa^ 
їнському Народному Домі 
з трьома танками під прсь 
волом інструктора Р о к ^ 
на Стеткевича. Деклямацію 
В. Псреяславця ..Дзвони в 
УкраінГ дуже гарно вигo^ 
лосила пластунка Ярина 
Ферснцсвич. На закінчення 
програми градуант УМІ 
Роман Шевчук виконав дві 
точки на фортепіяні. а саме 
Соната и^дур Гайлна та 
„Думим Довженка. 

Голова місцевого Відділу 
У ККА Зенон Гальковим п о 
дякував всім виконавцям 
програми та всім прису^ 
нім. Свято закінчено відсп^ 
ванням національного ГИІУЬ 
ну. 

Після програми членкн 
відділів У ККА та ООЛ пркь 
готовнлн перекуску для в ^ 
конавців та гостей. 

В .Д . 

„ Віднова...іг 

і Закінчення зі стор. 2 j 

спеціяліст історії російської 
й української літератури — 
Ришард Лужнн, теж спеціяв 

ліст в історії України проф. 
Ягайлонського yнiвepcитe^ 
ту Владислав А. Ссрчик, 
історик мистецтва та upo^ 
фегор Ягайлонського унь 
верситету ^ Талсуш Хшажь 
вський. Сам перелік авторів 
указує на дуже поважний 
зміст цього числа журналу. 
Це число це насправді книн^ 
ка Сна 280 сторінок д р у ^ 
на тему украінсько^ольсі^ 
ких стосунків, а не таке собі 
звичайне число квартальн^ 
ка. Коли назвати далі тіліг 
ки наголовки матеріядів, не 
можна не відмітити таких 
як ,,Антиукраїнська камп^ь 
нія в Польщі11 пера головт^ 
го редактора проф. Петра 
Погічного про „Слугу Бo^ 
жого Андрея Шеіггицью^ 
гои. Єжи Іранек^Осецького 
про польсько^українську 
співпрацю, врешті відділ 
документів. 

У цілому „Відновам — 
пінний і вагомий вклад у 
розвиток нашої політичної 
думки. Особливша її вap^ 
тість у тому, шо друковані 
матеріяли підібрані спсцЬ 
яльно до теми числа, в и д ^ 
мо замовлені, а не зібрані 
припадково, як то буває в 
деяких іаших публікаціях. 
Не знаьі тільки як .аміїш^ 
лась між ці політичного 

змісту матеріяли публікація 
драми Дмитра Николишина 
— ,Мартаи. Не читав я и, 
тож не берусь критикувати. 
Зміст стосується листоп^ 
дових подій 1918 року, то 
хіба це виправдує її друк у 
цьому політичного змісту 
квартальнику. На мій poз^ 
суд одначе „ Відмова и п ^ 
винна залишитись в и к л к ^ 
но органом політики, тим 
паче, що так її головний 
редактор, як і спіредактори 
професори політичних наук 
Ярослав Білинський, Б о ^ 
дан Осадчук і Петро Потт^ 
ннй — специ у політиці. Ще 
раз підкреслюю, що „ВЇДв 

новаи це велике і дуже вap^ 
тісне надбання, яке нам кс^ 
нечно усіма силами п і т р ^ 
мати. Адреса для п е р е д ш ^ 
тиі D. Horbachevsky, Ш Р і ^ 
sidential Blvd. Suite 243, 
Bala Cynwyd, Pa, 19C04. В 
Канаді D. Fedyk, 22 АІІагь 
hurst Dr., apt. 102, islington, 
Ont. M9A. 4J6, Canada. 

Коли ми врешті „ д о р о б ^ 
лиcь , , журналу присвяченс^ 
го питанням політики, не 
проґавмо нагоди, щоб при 
його допомозі розвинути 
нашу політичну думку, за 
чим упарі повинна піти і 
цілеспрямована, а не хас^ 
тична, гафазардна, п о л і т і ^ 
на діяльність. На мій розсуд 
,,Відмова0 повинна с к о ^ 
центруватись виключно на 
політиці, а друк лiтepaтyp^ 
них надбань, хоч би і шeдe^ 
врів, залишити літерату^ 
ним періодикам, яких у кас 
доволі. 

В Ню Гейвені відзначено роковини 
проголошення державности 

Посадник Б. ДіЛіто fnocepedunij вручає проклямацію о. 
деканові М. Чернявському J дарові М. Снігуровичеві в 

присутності де леї оції. 

Старанням Відділу У ^ 
КА в Ню Гейвені вiдзнaчe^ 
но 6 8 ^ і роковини пporoлo^ 
шення незалежности Укpa^ 
їни і 67^іі роковини Акту 
Соборности. 

Січневі святкування в ц^ 
лому стейті Коннектикат 
започатковано пL^пиcaнн^ 
ям проклямації гyбepнaтo^ 
ром Вілліямом Обіллєм на 
Капітолі в Гартфорді 15 ^ о 
січня 1986 року. В акті пщ^ 
писання проклямації взяли 
участь представники усіх 
відділів УККА стейту К о ^ 
нектикат під проводом ro^ 
лови д ^ а Михайла Снігу^ 
ровича. Наступного дня, 1^ 
го січня подібну пpoклямa^ 
цію підписав посадник мic^ 
тз Ню Гейвену Біяджіо ДіЛі 
то. В обох проклямаціях 
визначувано день 22^о ciч^ 
ня Днем Української Hcзa^ 
лежности. 

В суботу, 25^гo січня, вціг 
бувся святочний бенкет, а 
після нього баль в головній 
залі Парк Плаза готелю в 
Ню Гейвені. Після вiдcпiвa^ 
ння національних гимнів 
бенкет відкрив д ^ М. 
Снігурович. Головними 
доповідачами були ред. 
Ігнат Білинський, украп^ 
с ь к о ю м о в о ю і БрN с 
Моррнсон. конгресмен, 
англійською мовою. Пріь 
вітн виголосили гyбcp^ 
натор О ^ і л л . який 
п р и b y в з д р у ж и н о ю , 
посадник ДіЛіто і пpeдcтaв^ 
ник литовської громади. 
Б е н к е т о м п р о в о д и л а 
Марічка Марків.студентка. 
Бенкет розпочато молюг^ 
вою. яку провів о. Роман 

Ґолемба. парох католиЦЬ^ 
кої церкви в Ню Гейвені. 
Заключну моли гву провів о. 
мнтрат Микола Чepняв^ 
ський. парох православної 
церкви. В неділю 26л о 
січня, о год. І2г30 по 
полудні в ідбулася на 
Центральному Ґріні. на про 
ти будинку управи міста, 
мирна маніфестація в 
обороні прав України, під 
час якої зложено вінок в 
пошану героїв, шо впали за 
в о л ю У к р а ї н и . Вінок 
зложено під пахГягником 
поляглих у ВІЙНІ амеріь 
канських воїнів. Вінок 
з л о ж И л и Б . Ч а б а л а . 
сумівець, і пластуни К. 
Кнзнк і Н. Троян. В 
маніфестації взяли участь із 
своїми прапорами ук^^ 
ЇНСЬІІІ комбатанти та члени 
Пласту і Сума Коротку 
прог ра му маніфестаці ї 
відкрив і закрив д.р М. 
С н і г у р о в и ч . Всі у п н у 
молитву провів о. М. 
Чернявський а кінцеву о. Р. 
Ґолемба. Головну промову 
виголосив посадник Б. 
Д і Л і т о . Започатковано 
п р о г р а м у її і с н є ю 
молитвою1 „Боже Великий, 
Творче Всесильний^, а 
закінчено папі о над ь н н м 
гимном. Під час маніфест^ 
пії повівав на високій щоглі 
на Ґріні український прапор 
поруч а м е р и к а н с ь к о г о . 
У к р а ї н с ь к і ї іі п р а п о р 
вивішено ще 22л о січня, так 
шо повівав він гГять днів. 

М.Я. 

Православна громада Мейплвуду 
відзначила Січневі Роковини 

ІРАНСЬКІ ЧИННИКИ заявили кореспондентам, що 
співпраця між Іраном і Советським Союзом починає 
поправлятися. Спікер іранського парляменту Гоятоліслям 
Гашемі Рафсаняні при тому заявив, що Іран шукатиме 
також поліпшення відносин із 3 ,єднаними Стсйтамн 
Америки. Поліпшення співпраці з СССР треба зaвдячyвa^ 
ти в першу чергу першому заступникові міністра закордон 
них справ Георгієві М. Корнієнкові, який зумів переконати 
іранських керівників про недоцільність плекання вopoжнc^ 
чі Ірану до Совєтського Союзу й інших комуністичних 
держав Східньої Европи. 

В ЩОРІЧНОМУ ЗВІТІ Служби з д о р о в і і людських 
ресурсів Конгресові ЗСА сказано, що тривалість життя 
громадян країни збільшується і здорові їх зміцнюється. В 
звіті відзначається, що в З^днаних Стейтах Америки 
найвища в світі тривалість життя і найнижча дитяча 
смертність. В звіті говориться, що ті, хто родився в 1983 
році, мають шг.нси прожити не менше 74,6 року. Найбіл^ 
ша тривалість життя білих жінок ^ 78,7 року, найменша 
серед мужчин^егрів — 65,4 року. Збільшення тривалостн 
життя досягнуто в першу чергу завдяки зменшенню 
кількости курців і досягненням у боротьбі з гіпертонією. 
Якщо в 1965 році половина мужчин Америки курила, то в 
1983 році кількість курців серед мужчин зменшилася 
майже на 35 відсотків. 

ГАЇТСЬКІ ТИМЧАСОВІ лідери все ще намагаються 
заспокоїти розбурхану хвилю протестів, святкування з 
приводу втечі диктатора Жана^льода Дуваліе і пoчинa^ 
ють помалу, але поступово перебирати владу в свої руки. 
Вони при тому обіцяють народові привернути повну 
демократичну систему в країні, яка не тільки шануватиме 
права людини але приверне всі інші права політичним 
партіям і народові, який вибере собі у вільних виборах 
новий уряд. 
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УКРАЇНСЬКЕ БЮРО 
ПОДОРОЖЕЙ 

Марійки Гельбіґ 
C201J 37Г4004 ^ 845 Sanford Avenue. Newark. N.J. 07106 

Toll free ^ 1 800 242 7267 
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S399.00 

N1CE7FRANCE 
July 1986 ^ 8 days 

S799.00 

LAS VEGAS 
October 1986 ^ 4 days 

S399.00 

REQUlREMENTSr be S1NGLE. think S1NGLE, pretend you re S1NGLE or S1NGLE AGA1N ш 
11 І і 

Українська православна 
громада церкви Святого 
Вожесіння в Мсйплвуді, Н. 

Дж від довгих років вiдзнa^ 
чає день 22члчня. В самий 
день, як це було і останього 
разу, в середу до церкви при. 
йшлн святочно вдягнені пa^ 
рафіянн на чолі зі своїм на^ 
тоятслем о. Іваном Haкoнe^ 
чним і точно о 9лй год. р а ^ 
ку винесли та поставили на 
бальконі при головному 
вході до церкви, націонал^ 
НІ— український жoвтo^блa^ 
китний і американський зo^ 
ряний прапори. 

Після короткого cлoвa^ 
привіту, що його провів 
член Української Нац іо і^ 
льної Ради К. Степовий пpи^ 
сутні відспівали гимн „Ще 
не вмерла yKpaiHa^. Пpaпo^ 
ри повівали в цей день на пa^ 
рафіяльному будинку і на і ^ 
ших будинках членів нашої 
парафії. 

Після закінчення цієї кo^ 
роткої урочистостн частина 
парафіян була присутня у 
приміщенні майора міста 
під час проголошення пpo^ 
клямації про День Украінс^ 
кої Незалежности , після 
чого на щоглі під спів а м е р ^ 
канського і українського 
гимнів піднесено оба н а щ ^ 

нальш прапори. 
У неділю, 2 6 ^ о січня, 

після Святої Літургії, о. І. 
Наконечний в супроводі 
церковного хору та чотир^ 
ох вівтарних хлопців і opгa^ 
нізацін з прапорами відслу^ 
жив святочний Молебень за 
український народ як в У ^ 
раїні, так і в розсіяні та екз^ 
льний український уряд на 
поселеннях. Як і кожного 
року на прохання товаристг^ 
ва Прихильників Державно^ 
го Центру було проведено 
збірку на потреби ДЦ У HP, 
яка принесла 83 дол. 

По обіді цього ж дня в 
Українському Народному 
Домі Ірвінгтону, Н. Дж., відг 
бувся Святочний концерт з 
нагоди роковин проголоше^ 
ння Самостійности і Coбop^ 
ности Української Держави. 
А тиждень пізніше, 2 ^ о 
лютого ц. p., в церкві Cвятo^ 
го Вознесіння в Мейплвуді 
відслужено урочисту Пaнa^ 
хиду за душі невинно запь 
нулих 300 cтyдeнтiв^вoя^ 
ків, які своє молоде життя 
склали на вівтар бaтькiв^ 
щини в обороні рідного 
краю на станції Крути. 

К. С. 

Український прапор на щоглі 
у Вілліямставні 

Після вивішення прапорів ічлівау. б. шамб. В. Паска, 
посадник К. ДіИові. А. Кобаса і маленька В. Лісна. 

День22^о січня цього po^ 
ку був дуже гарний і тe^ 
плий. можна сказати Вссв^ 
шнім призначений на це 
велике свято. Це перший 
раз в історії міста Biллiям^ 
ставн, Н.Дж., на ратуші мав 
повівати український cи^ 
ньo^жoвтий прапор. 

Дочуспішнього влaштy^ 
вання свята причинились 
дописи в ..СвободГ, в ,,Амс 
рнціп, як рівнож в мicцe^ 
вій англомовній газеті 
..Плейн Ділери та щoнeдi^ 
льні повідомлення в цep^ 
ковнім бюлетені як рівнож 
щонедільній заклик о. шaм^ 
беляна Володимира Паски. 
Авдіснція у посадника була 
призначена на год. 9і30 pa^ 
но, але люди вже о 9лй год. 
заповнили подвір^. 

Коли прийшов час aвдi^ 
єнціі, посадник міста Kap^ 
мсн ДіНові щиро прийняв 
українську групу. Внучка 
Лісних вручила квіти, а 1 ^ 
ля Стахнів і Лісна, в нapoд^ 
них строях, вручили пoдa^ 
рунок. 

Тоді А. Кобаса склав иц^ 
ру подяку посадникові за 
проголошення Дня Укpaїн^ 

ської Незалежности. Наст^ 
пила святочна хвилина — 
вивішення прапорів, aмe^ 
риканського і українського 
с и н ь о ^ о в т о г о . Коли на 
щоглі зачав повівати у ^ 
раїнський прапор в баг^ 
тьох присутніх в очах пoя^ 
вились сльози. 

При цьому слід зазначі^ 
ти, що український прапоре 
історичним, бо цим пpaпo^ 
ром була накрита домовина 
сл.п. полковника Дяченка. 

Посадник міста К. ДiHo^ 
ві відчитав проклямацію та 
вручив її А. Кобасі, а в ї ^ 
биткн проклямації роздав 
присутнім. Тоді Карен Л і ^ 
на, в заступстві пepeшкoд^ 
женого чоловіка дала поя^ 
нення про цей історичний 
день, а на закінчення відч^ 
тала проклямацію Пpeзи^ 
дента з минулого року. Слід 
зазначити, що Карен Лісна 
не є українського роду, а пo^ 
українськи говорить дуже 
добре. 

Як на робочий день, п р ^ 
сутність людей була iмпo^ 
зантна. 

Н.Н. 

, Комітет Оборони Української Спадщини 
У та 

Головний Екзекутивний Комітет 
І Українського Народного Союзу 

закликають Вас 

І СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ 
на його працю та акції дпя 

1 Поширювання правди про Україну 
2. Поборювання очорнювання та знеславлк^ 

вання українців 
3. Оборони громадянських прав українців 

Пожертви просимо пересипати чеками, або п о и ^ 
ГОВИМИ переказами на 

Ukrainian Heritage Defense Fund 
c o Ukrainian National Association 

30 Montgomery Street. Jersey City. N.J. 07302 
враз із виповненим вир і з ком цього заклику 

П р о с и м о подати суму пожертви своє і м я , п р ^ 
ниоіе та адресу 

Сума пожертви S ,. . 

і м ^ та пр ізвище 

число дому , вулиця 

місцев ість стейт п о ш т о в и й КОД 

Свято української державности 
у Вотервліті 

Вотсрвліт, Н. Й..О.Д0 — 
Заходом Окружного Комь 
тету відділів УККА й у к ^ 
їнських товариств відбуло^ 
ся 19^о січня 1986 року в 
залі Українського Клюбу у 
Вотервліті Свято Українсі^ 
кої Державности. Референт 
культурних справ, Микола 
Філь, відкрив його встуть 
ним словом. Євген НаСкь 
лотний прочитав Четвер^ 
тий універсал Української 
Центральної ради. Пластун 
Роман Якубовнч заграв на 
фортепіяні „Молитву за 
нарідп М. Фомснка. Люба 
Кушнір прочитала пpoкля^ 
мацію губернатора Маріо 
Квомо про День Українс^ 
кої Незалежности. Жіночий 
хор 99^го Відділу СУА під 
проводом Я. Кушніра, про^ 
співав „Не здавить ворог 
насп, муз. Я. Ярославенка, 
та пісню УПА Ї— „Впередп. 
Мгр Тетяна Дурбак прочлн 
тала доповідь про Січневі 
Роковини. Вона пригадала 
великі роковини у 68^гіття 
проголошення самостійнос 
ти Української Народної 
Республіки та універсал Дн^ 
ректорії про соборність усіх 
українських земель. Відтак 
засувала становище aMept^ 
канських українців до подій 
в Україні та їхні заходи, 
щоб підтримати боротьбу 
українського народу за дep^ 
жавність і самостійність. 

Українська Рада в Aмe^ 
риці помістила заяву у „Сво 
бодГ, що положення в Укра 
їні вимагає від українців в 
Америці спільної v. ції в 
обороні українського нapo^ 
ду. Український Народний 
Комітет, заснований в Aмe^ 
риці в 1914 році, як дoпo^ 
могова організація для пo^ 
мочі жертвам війни, став 
політичною організацією. 
Його представники нав^зг^ 
ли зв^зкн з членами Сенату 
й Конгресу, з державним 
секретарем Лянсінгом. ^TĴ  
легати УНК відбули aвдicн^ 
цію у президента Вілсона. 
Одначе, московські диплома 
ти почали протнакцію. В Ню 
Йорку відбувся український 
з^зду 1918 році, велика мані 
фе ста ці я в Купер Юніон при 
участі 4,000 українців. У 
грудні 1918 року сенатор^ 
Кебот Ладж і конгресмен Т. 
Геміл порушили в Сенаті 
справу незалежности Укpa^ 
їни. У березні 1919 року 
конгресмен Т. Геміль з д^ 
ром К.Біликом поїхали до 
Парижа на мирову кoнфc^ 
ренцію. Вони допомагали 
українській мировій дeлe^ 
ґації, щоб мирова кoнфe^ 
фенція визнала молодій у ^ 
раїнській державі право на 
самостійність. 

У квітні 1919 року BUV 
булася друга маніфестація в 
Америці при участи yкpa^ 
їнців, литовців, лотишів і 
естонців. Учасники її дoмa^ 
галися визнання нових нa^ 
ціональних держав на сході 
Европи. Велика Рада миpo^ 
вої конференції в Парижі 
прийняла українську мнpo^ 
ву делегацію влітку 1919 
року. Одначе, поляки й po^ 
сіяни розвинули велику ДІЬ 
пломатичну акцію проти ca^ 
мостійности України. Вкінці 
мирова конференція в Пари 
жі не визнала самостійно^ 
ти української держави. 

Американські українці 
вжили багато заходів і тру^ 

ВИПРАВЛЕННЯ 
ПОМИЛОК 

У статті під заголовком 
„Поховали Антона Драпь 
наи, C,,CBo6oflaw, ч. 28 вщ 12̂  
го лютого 1986 р.К вкpaли^ 
ся деякі помилки. У першо^ 
му реченні після слова, JДOв̂  
голітньогом пропущено сло 
во ,,головногои редактора 
„Cвoбoди,^ В другому пâ  
раграфі другої колонки мас 
бутиі „Павло Дорожинсь^ 
кий говорив від дpyзiв^нa^ 
ціоналістів, ПУН, як також 
ІСНО і ОДВУ, який вказав 
на тісне пов^зання A. JJ j^ 
гана з націоналістичним 
рухом...и В першому параг 
рафі останньої колонки слід 
читатиг,,...особа ред Длмь 
гана була постійно сіллю в 
оці наших найбільших вс^ 
рогів...и j i Ред 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

пяткиця. 
21.ro ЛЮТОГО 1986 р. 

Ню йорк, Н. й. Загальні збори 
Пластового Відп ч 450. о год 7 
веч в Пластовому Домі. 144 
Друга Авеню 8 Ню Иорку. По 
з б о р а х в и б і р д е л е г а т і в і 
заступників на ЗЬшу Конвен. 
цію УНС Проситься членів 
взяти участь. — Христина На. 
в р о ц ь к а , г о л . Е в с т а х і я 
Міпянич. овкр. 

ду на оборону молодої укра 
їнськоі державности, цeтpe^ 
ба пам^тати й оцінити. 

У наших щорічних вціг 
значуваннях Свята дepжaв^ 
ности й Самостійности Ук. 
раїни треба признати , що 
серед дуже трудних обст^ 
вин боротьба за українсь. 
ку державу тривала три po^ 
ки. Одначе вона не закінч^ 
лася в 1920 році бо україн. 
ськнй народ продовжує цю 
боротьбу в різних формах. 
За кордоном українська емі 
грація продовжує велику 
культурну й наукову працю, 
заборонену на рідних зcм^ 
лях. Постали українські в ^ 
сокі школи в Мюнхені і Римі 
українські катедри в Гарвар 
ді й Торонто, університе^ 
ські курси українознавства 
в Америці, Канаді й Австра 
лії, наукові товариства й 
централі. У світлі роковини 
проголошення незалежнос 
ти й соборности україно^ 
ких земель ми радіємо, що 
маємо велику історію, куль 
туру і здобудемо велике 
майбутнє. 

Три пластунки — Л я р ^ 
са Дурбак, Катря Клим 
і Леся Філь — вигс^ 
лоенли збірну дeклямa^ 
цію про Січневі Роковини. 
Пластун Петрусь Фоль пpo^ 
деклямував поему Лесі Хра 
пливої ..Січневий вітер^. 
Олена Коцур прочитала а ^ 
глійською мовою змicтoв^ 
ну допов ідь про Січневі 
Роковини. Сумівець Мі^ 
хась Саків прочитав поему 
Б. Крихкого „22 Січня . Збір 
ну деклямацію про Свято 
Державности виголосила 
сумівська молодьг Івась і 
Надя Барни. Михайло Еч^ 
режанський, Роман Koши^ 
кар, Християн Спяк, Дарка 
Шурник. Леся Хомнч, Воло 
димир і Марія Єдинаки. 

Мішаний хор під прово. 
дом Я. Кушніра проспівав 
„За Тебе, Україно^, сл. В. 
Щурата, і „Україно мояи, 
сл. й муз. М. Садовського. 
Вкінці М. Філь подякував 
усім виконавцям програми. 

Відсиіванням українсько. 
го гимну закінчено цю ус. 
пішну академію. Лрогра. 
му сумівської молоді при. 
готувала Зиновія Білас, Плас 
тової молоді — мгр Дарія 
Якубович. Українці з цілої 
околиці заповнили цілу за. 
аю. 

Compmn, 
11 PA а т мін ГТтв в і 

26 First Avenue 
Tel, i2W 473^550 

New York. NY 10009 
НОВА АДРЕСА ..АРКИП 

26 Перша Авеню в Ню Йорку 

SURMA M U S I C CO. 
11 East 7th Street 

Ne.v York. N Y 10003 
Коли хочете жити що мпйменше сто 
років, вживайте всі продукти бдж^ 
лок — Божих мушок Men. пергу, 
прополіс і маточне мопочко Завтра 

подам ціну 

Щ HELP WANTED Ф 

ПОШУКУЄМО 

няньку.господиню 
для опіки над дворічною дитк^ 
ною та провадження дому в 
Кембридж. Масс. копо Бocтo^ 
ну. Вигідні, модерні обставини, 
харч та мешкання, платня 150 
дол. тижнево. Дзвонити collect 
617У497^132 на гасло ТаняЛІи 
да Англійська мова не конечна, 

українська мова побажана. 

^TuNERArDn^ECTORS^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКІЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRON4 BROOKLYN. 

NEW YORK іОХОЛИЦРХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

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

C212J Б74 2568 

LYTWYN 8, LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА 
Our Services Are Available 
Anywhere m New Jersey 
Також займаємося пoхopo^ 
нами иа ивимтарі в Бавнд 
Бруку і перенесенням Т п і ^ 
них Останків з різних краін 

світу 

UN10N FUNERAL HOME 
1600 Stuyveunt Avenue 

Ccorner Stanley Terr.J 
UN10N. N.J 07083 

C201J 964 4222 


