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СТУДЕНТИ ІЗ ЗСА І КАНАДИ 
ДЕМОНСТРУЮТЬ В ДАХАВ 

Дахав, Західня Німеччи
на. (П . Ґ. телефоном). - У к 
раїнські студенти із З'єдна
них Стейтів Америки і Кана 
ди. які беруть участь в нау
ков ій поїздці „ С т е ж к а м и 

^батьків" по Европі. розпо
чали тут в середу, 17-го сер– 
іня , ц.р. демонстрац ію і 

” голодівку, протестуючи 
проти несправедливого тра 
ктуваиня українців і відсут– 
иостн у списках тих україн– -
ських в'язнів, які сотнями 
каралися і вмирали у цьому 
відомому концентраційно
му таборі гітлерівської Н і 
меччини. 

Під час голодівки, на те– 
рені колишнього концтабо
ру відбуваються лекції, чи
тання споминів про концта
бір в Дахав і багато інших 
подібних таборів смерти. 
Лекції читають професори 
Українського Вільного Уні– 
версіпст у-”Г Мюнхену. Як 
в ідомо . Дахав цс далеке 
передмістя баварської сто

лиці. Студенти, під опікою 
професорів Петра Ґоя і 
Юрія Нальчицького, сиді
тимуть до часу поки не бу
дуть задоволені їхні вимо
ги. Вже існують певні вигля
ди, шо управа цього унікаль 
ного „музею" погодиться 
на введення деяких змін, на 
підставі привезеної студен
тами документації книжко
вих видань та іншого мате– 
ріялу. Духовну опіку для 
студентів дає о. Евгсн Га– 
рабач з Великої Британії. 

Організатори цієї важли
вої демонстрації надіються, 
шо українське громадянст
во морально підтримає ак
цію студентів і надсилати
ме на адресу управи колиш
нього концтабору в Дахав 
та міністерства внутрішніх 
справ Бавар і ї в і д п о в і д н і 
листи з п ідтримкою дома
гань студентів, які вважа
ють, що і тут наступила 
зумисна дискримінація ук
раїнців, яку треба направи
ти. 

Ліґа Українців Католиків 
готується до ювілейного З'їзду 

Левиттавн. П а . , - Засно
вана 50 рок і в тому Л і г а 
Українців Католиків, яка 
об'єднує нащадків українсь
ких піонерів в Америці і яка 
тісно співпрацює з Церк
вою, заплянувала свій юві
лейний Уїзд. який відбудеть 
ся 7-9 жовтня ц.р. у готелі 
Гілтон Нортіст, у Трівозі, 
Па.,на північносхілніх окра
їнах Філядсльфії. 

Управа Л і ги Українців 
Католиків в Америці звер

нулася з закликом до всіх 
вірних У К Церкви взяти чис 
ленну участь у цьому З'їзді, 
познайомитися з програ
мою та діяльністю цієї ор
ганізації, відновити давні і 
установити нові зв 'язки , 
згадати минуле та схвалити 
пляни дальшої ДІЯЛЬНОСТІ!. 

Програма З'їзду включає 
Божественну Л ітург ію , різ
ні доповіді, дискусії. Учас
ники теж схвалять відповід
ні резолюції. 

Почалась підготова 11-го 
балю української преси 

Філядельфія, Па. - Д іло
вий комітет для влаштуван
ня 11-го балю української 
преси, очолений головою 
фінансової комісії С Ф У Ж О 
Марією Хариною і голо
вою С У Ж А Ольгою Кузь
мович, відбув недавно пер
ше своє засідання і почав 
працю над підготовкою ньо 
г о балю. 

У склад ділового коміте
ту входять ще. Людмила 
Чайківська. заступник. Ма
рія Галій, секретар. Марія 
Леськів. фінансова реферсн– 
іка. Христина Кульчицька. 
голова комісії для вибору 
королівни української пре
си, Марія Євсевська. голо
ва ком(сії виграшу картин. 
Дарія Федак. голова госпо
дарської комісії, і ред. Мст и 
слав В. Д о л ь н и ц ь к и й . як 
пресовий референт. Члена
ми Д ілово ї ком іс і ї стали 
також Стефанія Голіната. 
Мар ія Татарська . Клява 
Баранецька. Лідія Бульба. 
Наталія Перфецька. Хрис– 
іина Дольницька і а Ірина 
Юрчак. 

На майстр ів церемоні ї 

запрошені директорка „Р ід 
ної Школи" і зв'язкова фі
нансової комісії С Ф У Ж О 
на Філадельфію Мирослава 
Пль та Олег Прасіцький. 
абсольвент Темпл універси
тету, активний студентсь
кий та пластовий діяч. 

На членів жюр і для вибо
ру корол івни і княз івень 
української преси запроше
ні кер івник . . М и с т е ц ь к о ї 
Студії Слова" з Н ю Йорку 
Лідія Крушельницька. а на 
членів ж ю р і : Слава Ґеруляк 
Христя Ссник, Роман Юзів 
та член редакційного колек– 
тивку українського Відділу 
„Голосу Америки" Віктор 
Кулій. 

Картини на виграші по
дарувала Наталія Андрусів 
із спадщини померлого чо
ловіка Петра Андрусева п. з 
, , І люстрац ія до к н и ж к и " , 
Евгенія Чапельська ( „ К в і 
т и " ) , М и х а й л о К о р г у н 
( „Маки" ) . 

Баль української преси від
будеться в залі парафії св. 
Иосафата у Філядельфії в 
суботу, 19-го листопада ц.р. 

Книжка М. Іванчука розповідає 
про українських поселенців 

у Манітобі 
Вінніпег. Ман. В опра

цюй лин і Михайла Іванчука 
та завдяки дотації Програ
ми Багатокультурностй ка
надського уряду вийшла 
290-сторінкова книжка, на
писана англійською мовою, 
п.з. „Ріопег Profiles. Ukraini

an setlers in Manitoba" 
( „Профіт і піонерів, україн
ські поселенці в Манітобі"). 

У своєму всі у пному слові 
професор Департаменту ге
ографії Вінніпсзького уні
верситету Джан С. Лер заз– 
начує. що рідко можна нат
рапити на таку книжку як 
М. Іванчука. щоб в такий 
г ідний спосіб вшанувала 90-
річне поселення та змаган
ня прибулих Тут українців. 
Проф. Лер теж пояснює, 
що автор цієї праці проана
лізував соціо-економічні і 
політичні змагання та бо
ротьбу в напрямі кращої 
освіти перших українських 
поселенців в Манітобі. У 
дальшому він пише, що М. 
Іванчук у ній книжці зілюст– 
рував — „Сподівання, трі– 
юмфи і невдачі" українсь
ких поселенців, як також 
їхню боротьбу, щоб забез
печити собі місце в цій кра
їні , аж до того часу,, коли 

їхнє життя попливе спокій
ним і вже устабілізованим 
руслом. ЯК І ВТІМ кожної ІЗ 
етнічних груп у Канаді. 

Праця М. Іванчука роз
поділяється на п'ять частин: 
І. Українські піонери 1891-

1899, I I . Група поселенців 
1900-1910. I I I . Шонери-вчи– 
телі. ІУ . Інші професії. У. 
Період 1910-1914. У книжці 
- багато світлин і карт з 
позначенням місць, де ко
лись жили українські посе
ленці, включно із поданням 
їх прізвищ та латами їхньо
го Прибуття до Канади. 

К р і м останньої праці за 
автором с шс інші книжки: 
„ Історія українських посе
ленців на терені Ґ імл і ї 
написана по-українськи: „В і 
та : у к р а ї н с ь к а г р о м а д а " 
(тритомова книжка) і „ Я л и 
на, мочари і камінь: Історія 
українського піонерського 
поселення на терені Ґ імл і " . 

Зацікавлені в замовленні 
цієї книжки, піна якої є 14 
долярів і 95 центів, плюс 
один доляр на покриття 
коштів поштової пересил
ки, можуть ^звертатися на 
адресу: Svoboda Book Store, 
ЗО Montgomery Street. Jer
sey City, N. J . 07302. 

E. Гонекер поїхав до Польщі 
Варшава, Польща. - Схі 

дня Німеччина перша „про
ломила леди" і почала „по 
давати дружню руку" Поль
ській Народній Республіці. 
— кажуть полі и чи і спостері 
гачі і кореспонденти. Лідер 
комуніс і ичиої Німеччини 
Еріх Гонекер прибув 16-го 
серпня ц.р.. до Польщі з 
офіційною в.ізитою і тим 
самим дав початок віднов
лення добрих сус ідських 
в ідносин країн сх іднього 
бльоку. які перервались бу
ли після того, як польський 
уряд був змушений визнати 
домагання робітників і ни
ми створену профспілку 
„Солідарність". 

Раніше Східня Німеччи
на і Чсхо Словаччина побо
ювалися, щоб ідея і приклад 
польських роб і тник і в не 
перекинулись до їхніх країн 
і тому перші виступали про
ти ніби то „літеплої" такти
ки польського уряду у побо
рюванні „контрреволюцій
них елементів". 

Гонсксра і супроводжую
чих його осіб вітав на лето– 
внщі прем'єр-міністер ПНР 

Войцєх Ярузельскі й інші 
офіційні особи з політбюра 
і Ц К П К П . Газета „Трибу
на Л ю д у " помістила на пер
шій сторінці велику фото
знімку східньонімецької де
легації і грубим шрифтом 
надрукований привіт: „ В і 
таємо вас у Польській На
родній Республіці". 

Вміжчасі у Гданьску си
туація погіршується з кож
ним днем. Речник уряду ген. 
Мсчнслав Циган заявив ко
респондентам, що народні 
суди приготувались до прис 
пішення процедури засудів 
тих р о б і т н и к і в , як і нава
жаться прилучитись до неле 
гального страйку, до якого 
готується заборонена проф
сп ілка . .Сол ідарн і с ть " на 
вимоіу підпільних членів 
профспілки і Лсха Валенсії. 
Як відомо, вони заповіли 
перший страйк на 31-го серп 
ня. П р о т е с т і акції робіт
ник ів в Гданьску будуть 
барометром настроїв поль
ського робітництва, - ка
жуть спостерігачі і від успіш 
них акцій залежатиме даль
ша доля „Солідарности". 

„Свобода" і Караванські під 
обстріпом пропаганди СССР 

Джерзі Ситі , Н.Дж. - -
Контрольована органами 
К Ґ Б газетка „В іст і з Украї
ни", яка рівночасно являєть 
ся органом товариства „ У к 
раїна" і якої в Україні не 
можна купити, бо вона при
значена тільки для україн
ців на поселеннях у країнах 
вільного світу, помістила у 
числі 29- ім (липень 1983 
рік), дві напасницькі статті: 
проти щоденника „Свобо
да" і С. та Н. Караванських. 
Першу про відзначування 
Тижня Поневолених Націй 
в ЗСА підзаголовком „ Щ о 
річне шоу" і другу про лист 
Святослава і д-р Ніни Кара
ванських до президента Ро– 
налда Реї єна, у якому вони 
звертають увагу американ
ських офіційних чинників 
на використовування совєт– 
ських зфабрикованих в 
К Ґ Б іюкумснтівпітот.и..ко-
лишніх переміщених осіб, а 
тепер американських грома 
дян американським судів– 
нпптвом. 

„Свободі " попалося за тс, 
що вона підтримує щорічне 
відзначування Тижня Поне
волених Націй, яке совстсь– 
ка рептилька називає „ щ о 
річним шоу". Валерій Стнр– 
кул пише у цій статті такс: 
„Свого часу джерсісітська 
націоналістична газета 
„Свобода", розводячись на 
тему „ тижня" , вибовкнула, 
що схвалення закону про 
тиждень поневолених націй 
було одним із найбільших 
калібрів Америки в холод
ній війні проти 'комуномос– 
ковської загрози'. „Свобо
да" по холуйськи розшар
кується (?) перед класи, 
імущими, визнає за З'єдна
ними Стейтами Америки 
виключне право на безкар
не втручання в діла інших 
країн. Вартість цього тижня 
писала вона, ще й у тому, 
шо він в жодному разі не 
може бути двосічний й 
обернуї иея ирот и Америки, 
бо його вістря звернене про
ти Москви... Тоді ж „Сво
бода" проговорилася, шо 
вона хотіла б бачити 'тиж
день' біль ефективним, а не 
таким собі літеплим: шо він 

повинен стати другим 'чет
вертим липня' в закордон
ній політиці ЗСА". 

Як у багатьох інших ви
падках, газета не подає чис
ла газети, а самі цитати т ак і 
видно повиривала з контекс 
ту багатьох інформацій і 
статтей. які були поміщені 
до цієї теми у „Свободі " . 

Про відкритого листа С. і 
Н. Караванських газетка 
пише, що йо го написали 
„Святослав Караванський і 
його дружина Ніна Строка
та - два нсгідцикиґ”якнх 
свого часу було видворено 
за межі нашої країни". Далі 
Петро Гречаний (мабуть 
псевдонім) цитує за „Робіт
ничою газетою" про С. Ка– 
раванського. що він дезер
тир із Червоної армії, доб– 
ровільо здався в полон г іт
лерівцям, співпрацював у 
проскурівській газеті „ У к 
раїнський Голос", викону
вав в Одесі спеціяльні зав
дання проводу О У Н , який 
давав йому бандерівський 
емісар Богдан Яворськйй. 

виявляв совстських підпіль
ників, вербував нових чле
нів О У Н тощо. 

Немає сумніву, що вілкри 
тий лист С. І Н. Каравансь
ких зачепив, як то кажуть, 
за живе і вдарив в найбільш 
дражливе місце КҐБівської 
сітки фальшування доку
ментів для американсього 
судівництва і підставлюван 
ня фальшивих свідків, які в 
чалі вічного страху перед 
карателями, скажут ь проку
ратурі і навіть приїжджим 
американським представни 
кам все, що Москва чи її 
київські васали захочут ь. 
Газетка бере в оборону Ал– 
лена Расна. к о л и ш н ь о г о 
директора бюра спеціаль
них розслідувань, який, як 
відомо, вміжчасі зрезигну– 
вав і його функцію покищо 
виконує назначечний заступ 
ник. П. Гречаний побоюсть 
ся, щоб А. Раєна не притяг
нули до відповідальності! 
за зловживання совстської 
документації. 

Померла Ніна Онацька 
Н ю Йорк. Н.Й. (ПС 1С-

НО). З Буенос Айрсс. 
Аргентина, наспіла вістка, 
що там 16-го липня 1983 
року у місцевому шпиталі 
померла по довшій недузі 
на 88-му році життя св. п. 
Ніна Онацька. дружина по
кійного проф. СвгснаОнаць 
кого, колишнього близько
го співробітника полк. Єв
гена Коновальця та полк. 
Андрія Мельника. 

Св. п. Н. Онанька. народ
жена на Київщині, була ві
дома д іячка українських 
жіночих і громадських ор
ганізацій. З 1919 року пере
бувала в Р и м і , куди був 
висланий Урядом У HP на 
дипломатичну місію її муж 

св. п. проф. С. Онацький. 
В 1947 році разом зі своїм 

мужем виїхали з Риму до 
Буенос Айрсс. 

В Аргентині включилася 
активно в громадське жит
тя, зокрема в жіночий рух 
Була членкою Організації 
Українок „Відродження", 
головою Союзу Українок 
Аргентини і членом Голов
ної Ради Української Цент
ральної Рспрсзснтйиі : 
(У ЦР), заступником голови 
С Ф У Ж О на Південну Амс– 
рику (1951-1959). головокі 
Міжорганізаційного Жіно
чого Комітету (1961). 

Покійна постійно допо
магала своєму мужеві в йо
г о науков ій та журналіс– 
тичній прані. 

ДОБАЧАЮТЬ „ФАШИЗМ”У СПОРТІ 
Київ. - Київська газета 

„Радянська Україна" у чи
слі з 2-го серпня ц.р.. поміс
тила довше звідомлення, а 
зглядно аналітичну статтю 
п.з. „'Невинна гра' на стаді
онах", у якій аж два автори, 
Л . Осипенко і В. Піхуля, 

! підозрівають, що німецькі 
неонацисти використову
ють спорт, а головно розен– 
туз ійовану публіку ,.для 
відродження нацистського 
'спортивного' духу". 

„Федеративна Рссп)опі
ка Німеччини. Чемпіонат 
світу з гокею 1983 року. Гра 
між збірними Народної Де
мократичної Республіки і 
Федеративної Республіки 
Німеччини закінчується з 
рахунком 3:4 на користь 
західньонімецької коман
ди. -– пишуть згадані корес
понденти „Радянської Укра 
їни". Радість місцевих убо
лівальників цілком зрозумі
ла, адже перемога їх уляб– 
ленцям дісталась у важкій 
виснажливій спортивній бо
ротьбі. Однак не можливо 
з р о з у м і т и , - пише дал і 
газета, - реакцію трибун, 
які в захваті співають: 'Дой– 
члянд, Дойчлянл. ібер ал– 
лсс'. Так само, - - кажуть 
кореспонденти. - у 1936 
році співали на олімпійсько 
му стадіоні в Берліні гітле
рівські фашисти. Тоді Гіт– 
лер хотів скористатись 
Олімпіядою. щоо проде
монструвати переваги арій
ського спорту". 

Дал і згадані кореспон
денти, шукаючи гітлерівсь
кого духа у Західній Німеч
чині, говорять про відрод
ження неофашистського ру
ху, зокрема серед молоді і 
відродження нацистського 

спортивного духу'. 

„Спортивна вивіска слу
жить прикриттям і для чис
ленних сучасних'військово– 
спортивиих груп' Західньої 
Німеччини... в них групах 
маскується спеціялізована 
підготовка бойових сил для 
боротьби проти прогресив
них елементів". 

Газета, ц и т у ю ч и якесь 
нсназване джерело каже, 
шо цими „прогресивними 
елементами", мали б бути 
комуністи, що збираються 
прийти до влади у Західній 
Німеччині. Сказано саркас
тично, але правдиво. „ Н а 
ша боротьба — цс боротьба 
проти комуністичних ідей і 
тих, хто їм симпатизує". -
заявили молоді німці, які 
припадково є також спор– 
товцями. а драматизуван
ням 'небезпеки' проти нео
нацистів автори самі стверд 
жують про наростання пат
ріотичного антикомуністич 
ного руху в Західній Німеч
чині. 

Вони про цс пишуть так: 
„Зростання небезпеки нео
фашизму і правого екстре
мізму (про лівий нічого не 
згадується) у Ф Р Н викликає 
законну тривогу прогресив
ної громадськості цієї краї
ни, яка жадаг від уряду За
хідньої Німеччини поклас
ти край провокаційним вис
тупам". Для цього газета 
закликає „ус і демократичні 
і миролюбні сили" об'єдна
тися і співробітничати у тій 
іі інших справах. 

Виглядає, що спонтанний 
виступ молоді на стадіоні 
на Заході - це фашизм, а 
такий же виступ на Сході -
патріотизм. Дв і тенденційні 
мірки, яких у спорті не по
винно бути. 

Жінки^спортсменки 
домагаються рівних прав 

Лос Анджслсс. Каліф. 
А д в о к а т Американсько ї 
юні ї громадських сяобід 
подала справу до суду від 
імсни двох спотемснок. 
Йср і Декер і Ґрете Вайц. за 
дискримінацію проти жінок 
- с п о р т с м е н о к , яких не 
допускається до всіх ролів 
спорту, зокрема в бігах на 5 
і, на 10.000 метрів. Адвокат 

узан МекГреві заявила. 
ю скарг/ розглядатиме 

вищий суд у Лос Анлжслссі. 
де. як відомо, відбуватиме
ться чергова світова Олім– 
піч.та в 1984 році. 

На думку адвоката, суд 
мусить стати по сторон і . 

І 

дискримінованих жінок і 
домагатися права для жінок 
-спортсменок,включаючи в 
програму легкоатлетикн 
біги на 5 і 10.000 метрів. 
До Дскср і Вайц долучились 
55 інших змагунок з І9-ох 
країн світу. 

В програму Олімпійсь
ких і гриш в 1984 році 
вперше включено жіночий 
мара тон. Жінки теж змага
ються в бігу на .1,000 метрі" 
..Вони повинні зміннім 
правила і включити в 
програму біги на 5 і 10.000 
метрів, анс тільки на 3.000 
метрів" заявила Г. Вайц 
на спеціальній пресовій 
конференції. 

У СВІТІ 
ВПЕРШЕ З Ч А С У , К О Л И БУВ відкликаний воєнний стан 
у Польщі, уряд цієї держави ввів 16-го серпня суворі 
„спеціяльні правила" щодо масових зібрань у Гданьску. 
Заходи ці були вжиті в наслідок масових демонстрацій 14-
го і 15-го серпня у зв'язку з річницею створення незалежної 
профспілки „Сол ідарн ість" в цьому портовому міст і . 
Генерал Мсчнслав Циган, губернатор Гданьску. проголо
сив тимчасові гострі заходи проти людей, як і : І . Не 
розійдуться з масового зібрання, не дивлячись на наказ 
поліції: 2. Закликатимуть до зібрань без попереднього 
повідомлення або дозволу від влади; 3. Вживатимуть 
місця поклон іння для публ ічних з ібрань, як і н і чо го 
спільного з релігією не мають; 4. Вивішування пл я катів, 
повідомлень TOUIO`B недозволених публічних місцях. Ці 
„спеціяльні правила" в багато дечому заступили правила 
відкликаного воєнного стану. 

Л І Д Е Р О П О З И Ц І Ї Йошуа Нкомо повернувся до Зімбаб
ве 16-го серпня після п 'ятим ісячного добров ільного 
вигнання в Лондон і . Нкомо . президент Африканської 
народної юнії Зімбабве, заявив репортерам, шо він займе 
своє місце в парляменті, шоб боротися проти уряду, який 
бажав би його вигнати. На пресовій конференції в Гайфіллі 
Нкомо сказав, шо він не бачить жадних причин, чому б він 
не міг зайняти свої місце в парляменті. Згідно з конститу
цією країни, член парляменту. який не був присутній на 21 
засіданні, може бути виключений з парляменту. а Нкомо, 
бувши у вигнанні, пропустив багато більше засідань. Але 
уряд прем'єра Роберта Му іабе відтягнув внесок про 
видалення Нкомо. 

СОВЄТСЬКІ В І Й С Ь К А в Афганістані вбили та поранили 
біля 50 осіб цивільного населення, обстрілявши з танків 
каварню в містечку Матар-е-Шаріф, біля 30 миль на 
південь від границі з СССР. Як переповідають неназвані 
західні дипломати, совєтські танки обстріляли каварню 
після того, як з неї впало декілька пострілів, які вбили 
совєтською танкіста. Не знайшовши особи, шо стріляла, 
совєтські вояки відкрили воюнь по каварпі і )НИЩИЛИ и 
разом з людьми, які в ній були. 

М І Н І С Т К Р ОБОРОНИ Ізраїля Моше Аренс звернувся із 
закликом ло ливанськоіо уряду Аміна Гемаєля негайно 
почати переговори з друзами та їхньою міліцією, шоб 
уникнути нових сутичок після видалення ізраїльських 
військ з гірського пасма Шуф на південь Ливану. Аренс 
уважає, шо існуюче вже перемир'я поміж урядом і 
друзами, яке уможливило в ідкриия леїовнша в Бейруті, 
повинно стати базою дальших переговорів поміж мусул– 
манамн і християнами. Він заперечив, шо ІзрайГьстрємнтЬ 
до поділу Ливану. 

РОЗВІДКА ЗСА ДОПОМОГЛА 
- БАРБІ УНИКНУТИ ПРАВОСУДДЯ 

Вашінгтон. Департа
мент справедливості! при
знався, що після закінчення 
Другої світової війни служ
бовці американського Цент 
рального Розвідчого Управ 
ління (Сі-Ай-Сі) допомогли 
керівникові гестапо в Л іон і , 
Франція, що Його популяр
но називали „р ізником Л іо 
ну" і відомому нацистсько
му вбивникові Клявсові Бар 
бі . СКрИТИСЬ ІІСреД прав осуд 
дям і відповісти за доконані 
ним злочини. Розвідка ар
мії ЗСА перевезла Барбі до 
Болівії і таким чином заме
ла за ним усі сліди. 

У 218-сторінковому зві– 
домленні Департаменту 
сираведливости, яке було 
виготовлене після п'ятимі
сячної перевірки цілої спра
ви, говориться офіційно про 
цю справу і Уряд ЗСА, взяв
ши до уваги цю стислу пере
вірку, перепросив фраицузь 
кий уряд за цей акт, який 
наступив у наслідок замі
шання і без безпосередньої 
вини Уряду Америки. Фор
мальне перепрошення було 
переслано до французької 
амбасали у Вашшгтоні . -
заявив кореспондентам зас
тупник пресового секретаря 
Білого Дому Леррі Спзкс, 
який тепер перебуває разом 
з президентом Роналдом 
Рсгеном у Санта Барбара, 
Каліфорнія. 

Клявс Барбі, як відомо, 
був на списку осіб, за якими 

пошукувала французька по
ліція і розвідка, шоб поста
вити їх передсудом за доко
нан і злочини . У випадку 
Барбі - цс фізичне знищен
ня 4,000 ліонських жидів і 
депортування додаїкових 
7,500 до концентраційних 
таборів. К р і м того з його 
наказу були знищені тисячі 
французів, членів підпільно 
го руху, які ставили актив
ний спротив гітлерівській 
окупації. 

Державний департамент 
заявив, шо слідство також 
виказало, що п'ять, або 
шість службовців Сі-Ан 
Сі в Европі порушили тоді 
усі правила і зарядження 
федерального Уряду і голов 
ного командування армії, 
нелегально захищаючи Бар 
бі . який у заміну за охорону, 
передав розвідч ій службі 
списки французьких кому
ністів й інших противників 
демократичної системи в 
Европі. Слідством частин
но керував Аллен Расн. ще 
донедавна керівник Спеці
ального бюра інверст игацій 
за воєнними злочинцями в 
Департаменті справедли
вості!. Він заявив кореспон
дентам, що досліди не вика
зали якоїсь змови проти 
Франції американських роз 
відчих кіл. Справа Барбі ` 
це випадок, що його у після
воєнній метушні спричини
ли службовці Сі-Ай-Сі на 
свою руку. 

-В АМЕРИЦІ 
Д Е Р Ж А В Н И Й Д Е П А Р Т А М Е Н Т ЗСА гостро запротес
тував перед урядом Кувейту з приводу не визнання 
американського амбасадора, 54-річного Брендона Ґрова. 
тільки тому, що він служив генеральним консулем ЗСА в 
Єрусалим і . З цього .приводу м іж урядом Кувейту і 
Д е р ж а в н и м департаментом відбувся обм ін нотами і 
речник ЗСА заявив, що місце амбасадора у згаданій країні 
буде нсобсадженс аж до полагодження спорів. Речник 
Державного департаменту Ален Ромбсрг заявив, що ..ми 
не можемо погодитися з диктатом закордонних держав 
кого саме ЗСА мають висилати на становище амбасадора 
чи консуля". Б. Ґров не є жидівського походження і перед 
Єрусалимом служив на різних становищах вевропейських 
країнах. 

Н Е Г Р И Т Я Н С Ь К И Й Л І Д Е Р Бснджамін Гук заявив 
кореспондентам, що неї ритяни не можуть собі дозволити 
на виставлення свого власного кандидата на президента 
вже в 1984 році, бо тоді заходи усунути з президентського 
крісла Роналда Рсгена зазнають краху. Він переконаний, 
що президент Р. Рсген буде кандидувати на перевибір на 
другу каденцію і треба буде великих зусиль, шоб його 
побороти. Кр ім того думка, що негр може бути обраний 
президентом є утопійною. таявнв Гук. - бо лосі немає 
ще ан і о д н о г о чорного губернатора і сенатора. Гук 
підкреслив, шо його негативна постава до тієї справи не є 
персонально скерована на адресу єдиного м о ж л и в о ю 
кандидата на президента з-посеред негритян, пастора 
Джессі Джексона. 

П Е Н Т А Г О Н І Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Агенція для охорони 
довкілля (ЕП А) підписали умову, на підставі якої військові 
інсталяції, які знаходяться під контролем) Департаменту 
о б о р о н и , будуть самі в ідпов ідати за відчишення від 
хемічних відпадків американських баз і довколишніх 
місцевостей, у яких ці відпадкн були на протязі років 
маї а їй по на ні або викинем і Речник Департаменту оборони 
заявив, шо Пентагон вдержує 265 таких місцевостей. Гака 
умова, згідно з опін ією речників ЕПА, набагато облег– 
шить працю Агенції і скине з неї відповідальність за дуже 
трудні для поступу місця у яких переважно приміщені 
військові бази. 

Р Е Ч Н И К И Д Е Р Ж А В Н О Г О Департаменту і совєтської 
амбасали у Ваш інпон і знову зустрілись 16-го серпня, щоб 
вияснити спори, які постали на тлі 16-річного Андрея 
Берсжкова. який хоче залишитися в ЗСА супроти волі 
совстських чинників і. очевидно, батьків. Батько Андрея 
Валєнт ін Бережков є першим секретарем амбасали СССР 
„ М и не зробили жадного прогресу у наших розмовах", 
заявив Олег С о к о л о в , друї нй по в ідиов ідальности 
чиновник в амбасаді. який веде розмови з асистентом 
державного секретаря Ричардом Биртом,спеціялістом від 
європейських справ. Державний департамент все ще 
настоює на своєму первісному рішенні, тобто особистій 
розмов і з А. Бережковим у присутност і совстських 
представників, які домагаються, щоб ЗСА дозволили 
юнакові виїхати з Америки без тієї розмови. 

У наступному числі 
Українського Тижневика: 
In The Weekly, August 21: 

e Soviets engage in a pervasive campaign of inter
ference with the mail; a House of Representatives 
committee is conducting an investigation into the 
matter. 

t The case of "Andy" Berezhkov. 
e Dissident profile: Stepan Virun. 
9 National famine committee finalizes plans for 

October 2 manifestation and march in Washington. 

^ Interview with Oksana Dragan, chief of tne Ukrainian 
service of the Voice of America. 
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„Свобода" і молодь 
Ф 

Приємно було редакції „Свободи" дістати 
листівку від пластового табору на оселі „Бер
кут" в стейті Іллиной. Табір юнаків прийняв 
назву „Український Лев" у честь роковин засну
вання Дивізії Галичина. Якийсь їх^ній молодечий 
непоганий рисівник вималював на картці вояка у 
шоломі з крісом на спині і таблицею з левом у 
руці. Підписались під привітом учасники цього 
табору. 

Приємно було дістати в отій карточці (диви 
,, Свобода"" ч. 150) з пластового табору „Беркут" 
доказ, що не відповідає правді загальне пере
конання, що наша молодь „нічого не читає", не 
цікавиться загальною пресою та що вона не 
реасує на становище окремих пресових органів. 
Це дає нагоду ствердити ще раз, що проблема 
молоді стоїть у першому ряді актуальних укра
їнських болячок. Що вартні всі так звані політич
ні і громадські осяги, коли ціла українська вільна 
громада перестане існувати як окрема націо
нальна особовість, бо не стане молоді, зацікав
леної у зберіганні рідної громади, яка була б 
льояльною до законів країн поселення, але 
плекала б надалі українську самостійниць
ку думку і тому вивчала б бодай мінімум знання 
про батьківщину батьків? 

Тому проблема молоді мусить належати до 
так званих залізних тем усієї української преси в 
діяспорі, україномовної і чужомовної, яка діє за 
теорією покійного д-ра Луки Мишуги про дві 
батьківщини, які повинні бути однаково дорогі 
нашій молоді: батьківщина батьків, якою є Укра
їна, і та батьківщина, яка дає змогу українсь
ким іміґрантам - поселенцям жити вільним 
життям, плекати рідну політичну думку і творити 
непроминальні вартості української культури. 
„Свобода" проповідувала і проповідує ці гасла, 
які є обов'язковими і невідхильними для добра 
збереження української вільної громади в діяс
порі. 

Редакція нашого щоденника дістала карточ– 
ку з , ,Прив ітом" від табору , ,Пласту" . Але 
..Свобода" ніколи не ставила якусь одну; нашу 
організацію молоді вище другої. Очевидно 
Пласт має за собою довше минуле, яке тісно 
пов'язане з цілим українським молодечим тіло– 
виховним і спортовим рухом, з „ С о к о л о м " , 
..Січю" і з „Лугами", але ж теперішня СУМА і 
ОДУМ нав'язують своє минуле до того Союзу 
Української Молоді, що його зліквідували боль– 
іиевики на процесі Союзу Визволення України, 
на якому винищено квіт української інтелі
генції. Поруч з прізвищами Івана Боберського, 
Кирила Трильовського і „Сірого Лева" Северина 
Левицького стоїть і світле прізвище зліквідова
ного большевиками Миколи Павлушкова. 

Досліди минулого належать до історії. 
Сучасне має власні проблеми, власні турботи. 
І ..Свобода" завжди твердила і твердить, що між 
усіма трьома нашими організаціями молоді в 
діпспорі. зокрема в ЗСА і Канаді, немає ніяких 
ідеологічних різниць. Одні вітаються окликом 
„Скоб", другі „Гартуйсь", але одні і другі мають ті 
самі турботи в ділянці науки і вибору професії, 
одні і другі виставлені на тиск природної асимі
ляції, одні і другі обов'язані на базі своїх уладів 
так поводитися, щоби бути прикладом для всієї 
молоді і для всього суспільства, борючись 
особливо з тими лихами, від яких терпить вся 
сучасна молодь у світі, зокрема в Америці : 
алькогопізм і наркоманія. 

Літо є святковим сезоном дня молоді, відпо– 
чинковим і вишкільним. Табори молоді поруч із 
курсами українознавства для молоді - це 
велике добродійство і це наявний доказ україн
ського конструктивізму їх замало, замало 
таборів, замало молоді у таборах, замало учас
ників курсів українознавства Це невибачливий 
гріх батьків, які легковажно ставляться до цієї 
проблеми і не включають своїх дітей у струм 
зорганізованої української молоді. Не слід 
робити різниці між українськими організаціями 
молоді, але українські батьки дітей повинні 
знати, що елітою української молоді є молодь, 
приналежна до існуючих організацій із їхніми 
уладами, їх таборами, їх вправами. їх курсами, їх 
прогулянками, всім тим добрим і благородним, 
що його дають молоді їхні організації. Колись 
обставини присилують існуючі організації моло
ді єднатися й організаційно, - тепер хай кожна з 
них ппекає свої традиції, хай одні з одними 
дружать іхай окремі юнаки і дівчата втішаються 
своєю молодістю, яка є найбільшим скарбом 
живучої людини. 
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Життя, як постійний рух. 
створює щораз то нові уск
ладнення і ситуації, які при
мушують нас замислитися 
над ними й вирішити, як 
найкраще і найбільш до
цільно їх розв'язати. За
лежно від того, як справи
мося з тими не раз дуже 
складними проблемами, за
лежить доля не тільки ок
ремих людей, але родин, 
організацій, громад, а то й 
усісї нації та держави. 

Багато різних важливих 
проблем мас українська гро
мада в ЗСА. Ці проблеми 
вимагають основного роз
гляду і полагодження для 
добра громади. Найбільш 
актуальними і пекучими 
стали останнім часом такі 
справи: оформлення нової 
централі, яка відповідала 
б цілям і бажанням україн
ської громади І, нарешті 
закінчила б кризу, яка заіс– 
нувала в громаді й непев
ність ситуації; підготова до 
Жалобної маніфестації 2-го 
жовтня та інших акцій на 
терені Вашінгтону, що їх 
організує Крайовий Гро
мадський Комітет для вша
нування пам'яті жертв Ве
ликого голоду в Україні в 
1932-33 роках (згадані ак
тивності призначені в пер
шу чергу для неукраїнсь
кого світу) та вкінці - IV 
Світовий Конгрес Вільних 
Українців, що відбудеться в 
днях від 1-го до 4-го грудня 
ц. р. у Торонто. Канада. 

Вправді окремі громадя
ни присвячують цим спра
вам багато уваги і про це 
між собою дискутують, але, 
як воно не дивно, що про ці 
справи в пресі майже нічого 
або дуже мало пишеться, 
так неначе це маловажні 
справи, які не потребують 
ширшого насвітлення. А 
тим часом цс основні спра– 

Роман Барановськнй 

ГРОМАДА ПЕРЕД 
ІСПИТОМ ЗРІЛОСТИ 

ви, від розв'язки яких. їх 
успіху чи невдачі, залежа
тиме майбутнє українське 
громадське життя: або во
но, після дуже нездорових 
відносин, які заіснували на 
XIII Конгресі Українців 
Америки і після нього, буде 
унормоване й оздоровлене, 
або далі проходитиме ста? 
рим шабльоном непевностй 
і повного громадського 
розгардіяшу з великою 
шкодою для нашої загаль
ної справи. 

Комітет за Правопоря
док в УККА, який був ство
рений після ХНІ Конгресу з 
метою вести переговори і 

"закінчити конфлікт з речни
ками Визвольного Фронту, 
який діє під фірмою тепе
рішнього УККА. зробивши 
цю колись громадську уста
нову своєю прибудівкою. 
закінчив свою місію. На 
жаль, лорої оцінний час, май
же два з половиною років 
на безплідних розмовах, не 
лав бажаних успіхів, бо реч
ники УККА не виявили зро
зуміння і громадського під
ходу для полагодження зга
даного нездорового конф
лікту. Вони відкинули май
же всі пропозиції і щирі 
намагання Комітету за Пра
вопорядок і сторпедували 
всякі спроби дійти до поро
зуміння.4 

Навіть благородне Звер
нення ієрархів Помісної 
Української Католицької 
Церкви, підтримане Бла– 
женнішим Патріярхом Йо– 
сифом і подібні заклики 
Блаженнішого Митрополи
та УП Церкви Мстислава, 

зігноровано, мовляв, духо
венству не слід „вмішува
тися" у громадські справи. 
Всі заходи закінчилися, як 
цього можна було побою
ватися, повною невдачею. 

У висліді такої ситуації 
правильним і логічним вис
новком була зміна назви і 
перейменування Комітету 
за Правопорядок в УККА 
на Українсько-Американ– 
ську Координаційну Раду, 
яка мас продовжувати пра
цю Комітету за Правопоря
док, але вже з іншими ціля
ми: не витрачувати вже біль 
ше часу на розмови, але 
якнайскоріше оформити та
ку репрезентаційну устано
ву, яка відповідала б цілям і 
бажанням та потребам ук
раїнської громади в ЗСА та 
запевнила б їй нормальну 
працю на довгі роки. 

Послідовним черговим 
кроком Українсько-Амерн– 
канської Координаційної 
Ради було внесення апліка
ції до Секретаріяту СКВУ 
про прийняття в члени, а 
разом з цим, щоб легально 
оформити цю нову органі
зацію, як неприбуткову ус
танову, що вже є в процесі 
завершення. 

Тепер слово зі громадян
ством. Організації, які на
лежать до системи У АКР 
повинні написати листа до 
Секретаріяту СКВУ і зая
вити, що УККА їх від XIII 
Конгресу не репрезентує, і 
тому вони підтримують 
прохання Екзекутнвн і Пре
зидії прийняти УАКРаду в 
члени СКВУ. 

Було б побажаним, щоб 

також ті організації, які не 
належать до УККА. але все 
ще стоять осторонь У АКРа 
дн. написали також листи, 
що УККА не репрезентує в 
СКВУ членство їхньої ор
ганізації ні взагалі українсь
кої громади в ЗСА. 

Чим більше наспіє таких 
листів до Секретаріяту. тим 
більше пї буде показником 
настроїв громади. Листи 
слати на адресу: World Con
gress of Free Ukrainians, 
2II8-A Bloor Street, West, 
Toronto, Ont. M6S IM8, 
Canada а копії листів до 
УЛКРади на адресу: Ukra
inian American Coordinating 
Council, 140 Second Ave. 
New York. N. J. 10003. 

Дня 1-го жовтня ц. p. у 
Вашінгтоні заиовіджена пе– 
редконвенційна конферен
ція всіх організацій чле
нів УЛКРади, відділів, від
ділів УККА, які снівдіють з 
УКАРадою, та індивіду
ального членства. Конфе
ренція має вирішити важ
ливі справи відносно Кон
венції. ' 

Усі зацікавлені повинні 
ізяти участь у цих нарадах. 
Було б побажаним, щоб 
наші активні журналісти і 
знавці громадського життя 
поділилися на сторінках 
преси своїми думками від
носно актуальних проблем і 
дали матеріял для загаль
ного обговорення-дискусії, 
без якої немає правдивої 
демократії. 

Участь делегатів 1-го 
жовтня у цій передконвен– 
ційній конференції,наша 
масова участь в Жалобній 
маніфестації у Вашінгтоні 
2-го жовтня, і врешті участь 
у IV СКВУ буде показни
ком наших сил і нашої спро
можносте 

ЖИТТЯ І ЗНАННЯ 
Редагує Лев Яцкевич 

„ Музеї, що визначили 
місце хліба в історії1 

Не інакшу політику зас 
тосував і Н. Хрущов, ска
завши на XXII з'їзді кому
ністичної партії, що росій
ська мова — це „друга рідна 
мова". А втім певні пільги 
чи загострення були тільки 
налетом, а в основному 
діяла теорія Марра. який не 
тільки заперечував теорію 
індоєвропейської прамови, 
але й твердив, що прийде 
час, коли то: „різні мови 
згодом зіллються в одну 
мову, спільну". Річ ясна, це 
мало б наступити аж після 
цілковитої перемоги кому
нізму в світі. І як бачимо, 
протягом усього періоду 
існування советської влади 
оця теорія червоною нит
кою пробігає у директивах 
партії супроти мов інших 
національностей, а в тому й 
української. 

Іван Коляска. перебу
ваючи в тих часах в УССР 
подає цікаві спостереження 

^порівняння. Він згадуспро 
такі держави, як Фінляндія, 
II Іван парія. Австрія, Німеч
чина і Бельгія, де живуть 
різні меншості, які мають 
там повні мовні права. Ма
ють ті народи права, яких 
не має український народ чи 
інші народи крім російсько
го в УССР. Найкращим 
віддзеркаленням саме тако
го трактування української 
мови свідчать слова І. К. 
Білодіда, українського мов
ника на услугах партійного 
русифікаторського напрям
ку: „У процесі дальшого 

Ю. А. Луців 

СУЧАСНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ В УКРАЇНІ 

і. 
розквіту і вдосконалення 
мов СОЦІАЛІСТИЧНИХ націй -
як окремих мов - разом з 
тим формуються певні риси 
спільности в їх розвитку. В 
цей період посилюється 
роль російської мови як 
мови міжнаціонального 
спілкування народів СРСР, 
яка щедро помагає також у 
збагаченні і розвитку всіх 
національних мов". — Як 
бачимо зі сказаної Бдлійц– 
дом, а він тільки передає в 
м'ягшій формі директиви 
партії, на русифікацію, а то і 
ліквідацію рідних мов, на
ражені не тільки Україна, 
але й інші націїСовєтського 
Союзу. Брежнєвська націн
ка на національні мови була 
гірша за сталінську і, якщо 
сьогодні, за Андропова, не 
наступлять радикальні змі
ни, то українське шкільницт– 
во й наука зазнають ще 
більших втрат. 

Брежнєвська мовна 
політика в Україні 

Совстська статистика по
дає дуже позитивний стан 
українського шкільництва 
на рідних землях. Подають, 
що 80 відсотків шкіл в Укг 
раїні - це школи українсь
кі. З цього виходило б, що 

стан повністю задовільний, 
так як 20 відсотків шкіл -
цс школи в мовах меншин 
на Україні. Одначе, згідно з 
твердженням О. Ковален
ка, це тільки пустословна 
гра цифр, так як в дісності 
стан українського шкіль
ництва, а в тому і українсь
кої основної мови - заст– 
рашаючі. Совстська статис
тика подає усі школи в Ук
раїні, а як відомо в селах 
скрізь є школи — часто з 
кількістю учнів не більше як 
100^120 душ. По містах же є 
школи і з півтора тисячами 
учйів і саме ті кількостево 
великі школи зрусифікова
ні. В Одесі — лише дві шко
ли з українською мовою 
навчання, а всі інші-російсь– 
кою. Псреходя, - як каже 
автор, — уведено нових 
учителів, які вчили лома– 
ною українською мовою, а 
поза викладами говорили 
виключно російською мо
вою. 

Як бачимо зі слів найно
вішого вихідця із Советсь
кої України в практиці ве
деться посилена русифіка
ція, а в теорії преса, літе
ратура та й інші комуніка
ційні чинники голосять на 
всі лади про національну 
рівність та національну 

культуру. Внсліл цієї полі
тики Брежнєва і комуніс
тичної парі і! СССР охоп
лює жахом. Видасться, що 
в Україну гряде лихоліття 
30-нх років, яке несе гено
цид і русифікацію. 

Здавалось би ситуація 
безвихідна та живучість ук
раїнською народу перемо
же і те лихоліття. Прийде 
час, що терпіння тих укра
їнців, яких переслідує ворог 
за те. що вони стали в обо
роні прав автохтона цієї 
землі і рідного слова скін
читься, а покищо вся наша 
надія на витривалість укра
їнського народу, а в тому й 
на вчених та наукові інсти
туції у вільному світі. 

Українська мова 
в наші дні 

Простір вживання укра
їнської мови в наші дні біль
ший, як був він будь-коли 
протягом нашої історії. Ук
раїнська мова за виїмком 
приспішено русифікованих 
міст і промислових осеред
ків домінує серед народу. 
На біля 50 мільйонів насе
лення в Україні і біля п'яти 
мільйонів у діяспорі біль
шість українців володіє рід
ною мовою, хоча в Совст– 
ському Союзі часТо змуше
на користуватися російсь
кою, а на Заході мовами 
країн поселення. 

(Продовження буде) 

Під таким заголовком 
минулого року в „Ню Йорк 
Таймсі" появився репортаж 
М. Еванса про музеї,;присвя
чені історії хліба, від най
давніших - до сучасних 
часів. 

Таких музеїв у світі — 
два. Вони засіювані в Ні
меччині, де хліб від давсн– 
давна був основним харчу
ванням її мешканців. Один 
із цих музеїв, що мас назву 
Німецький музей хліба, міс
титься в Ульмі, над берегом 
блакитного Дунаю, приб
лизно в половині дороги 
поміж Штутгаргом та Мюн
хеном. 

Другий музей, під назвою 
Європейський музей хліба, 
розташований в місцевості 
Молленфелде, 10 миль на 
південь від міста Ґеттінге– 
ну. 

Кожний з цих музеїв від
відує річно поверх 100,000 
туристів, щоб оглянути іс
торію вирощування хліба, 
від збору зерна на полі, до 
спеченого хліба на столі. 
Більшість музейних експо
натів включає образи, дру– 
ки. книжки та знаряддя, від 
примітивного кремінного 
серпа з 11-го сторіччя по 
Хрнсті до штуцерно виго
товленої форми до печення 
медівників (Лсбкухен) з XV-
III сторіччя. 

Обидва музеї завдячують 
своє постання та існування 
ІНІЦІАТИВІ приватних колек
ціонерів, сповнених ідеї 
збирання стародавніх знаря
дь та об'єктів, зв'язаних з 
вирощуванням зерна та 
продукцією хліба, що були 
основою їх особистих чи 
родинних підприємств, кон
кретно д-р В. Айзелена у 
Ульмі та Отта Кункеля у 
Берліні. Обидва музейні 
аматори втратили свої ори
гінальні колекції в часі Дру
гої світової війни, але зумі
ли їх повторно зібрати в 
двох наступних десятиліт
тях. Щоб забезпечити їх 
перед долею чергової втра
ти, вони придбали для них 
просторі доми, які відкрили 
навстіж свої двері перед 
публічними відвідувачами. 

Не зважаючи на подіб
ність виникнення та саму 
мсту обидвох музеїв, ото
чення та атмосфера у кож
ному з них мають зовсім 
відрубний характер. І так. 
Німецький хлібний музей, 
вміщається у сірому, півка– 
мінному будинку, положе
ному на горбку, з якого 
видно, немов на долоні, 
стрункі готицькі вежі ульм– 
ської катедри та побережжя 
смарагдового Дунаю з ри
бальською дільницею та 
славними ульмськими рес
торанами. 

У середині музею звер
тають на себе увагу гарно 
розташовані світлини стін
них живописів, діорами, 
рільниче і пекарське знаря
ддя та декілька тисяч різ
них об'єктів, що показують 
процес мелення збіжжя та 
печення хліба від Найдав
ніших часів до сьогодні. 
Крім цього в музеї - роз
ташована виставка продук

ції хліба та її еволюції від 
стародавніх цивілізацій, що 
включає стінні живописи, 
статуї та маски, що зобра
жають культи збіжжя: а– 
сирійців, ацтеків, єгиптян та 
греків. Група грецьких фі
гур з терракоти (3-5 сторіч
чя по Христі) представляє 
процес мелення збіжжя, мі– 
шення тіста, печення і про
дажу хліба. Упорядники 
музею не забули теж про 
харчові картки, пам'ятні 
відзнаки, медалі та друки 
зв'язані з з голодом в часі 
Другої світової війни. Ці
лий ряд чудових акварель, 
присвячений періодові жах
ливого голоду в 1916-17 
роках. 

Кожного грудня управа 
музею запрошує мешканців 
міста користуватися дав
німи формами музею для 
виготовлення святочного 
печива. З цією метою, меш
канці приносять до музею 
готове тісто, витискають 
його в музейних формах та 
сушать на протязі 24-ох 
годин, заки покладуть до 
печі. 

Зовсім відмінна атмос
фера панує в Європейськім 
музеї хліба в Молленфель– 
де. Поперше, на протязі 
цілого року, він сповнений 
запаху хліба, печеного на 
заквасі в печі з XVII сторіч
чя, побудованій назовні му
зею. Сам музей приміще
ний у двоповерховій, ко
лишній лісничівці, положе
ній серед.мерехтливих ла
нів золотої пшениці, поруч 
села з невеликою кількістю 
домів, побудованих з де
рев'яних брусків та справж
нього замку з XIV століття; 
все це немов вийняте з 
ілюстрації дитячої казки. 

Ціле довкілля, сповнене 
безхмарного спокою та іди
лії, з якою йдуть у розріз 
запарковані перед входо
вою брамою автомобілі та 
шкільний автобус, який 
привіз групу шкільних ді
тей, які немов писклята, 
розбіглися по цілому музеї, 
оглядаючи з цікавістю від 
долівки до стелі нещоденні 
експонати такі, як ручний 
млин з 2 000 року по Христі, 
чудово зорнаментований, 
сицидійський хлібний віз та 
колекцію японських, де
рев'яних, різьблених ру
кою, форм для коржів з 
рижу з XVIII сторіччя. Про
те, найбільша увага дітей 
звернена на зразки хліба, 
що мають різнорідні види, 
німецькі округлі буханці, 
плоскі буханці зі Сканди
навії та Персії та паличкові 
(багет) з Франції, Великод
нє святочне печиво, у виді 
плетінок (кіс), булки, у виді 
миші з Гамсліну та бабки, 
орнаментовані справжніми 
крашанками. 

Головні відвідувачі му
зею мають змогу заспоко
їти свій голод у музейній 
кав'ярні та пекарні, в якій 
можна дістати булочки, на 
подобу птахів, буханці-ци– 
бульники, сільський білий і 
чорний хліби („памперні– 
ксль") та яблука, печені на 
тонкій корі. 

НІНИ ЇЛїЛііКХКЬ 

Докія Гуменна 
н^л^лг– 

л? 

МІСІЯ 
(Як народжувалися „Діти чумацького шляху") 

IV. 

Ввечері вертаємось додому. Що ближче підходжу я до 
школи, то все більше рипить скло під ногами. Входжу в 
„турнгалю" - темно. Всі шиби вилетіли. Тут діялося 
пекло вдень (саме тоді, як ми в лісі милувалися ніжними 
срібними стрічками). Збомбили школу. А якби я не поїхала 
по яблука? То тут би, мабуть, і зосталася, бо я далі, як до 
підвалу, не ходила. Той льох сьогодні завалений. 

Я Й далі передруковувала, бо це ж ясно! Треба 
сьогодні працювати, можливо, завтрішнього дня вже не 
буде. Так дійшла я втрете до четвертої книги, як треба вже 
покидати Ґрап. Не сьогодні, узавтра тут будуть червоні. 
Вже не літали тисячі американських літаків над Ґрацом, як 
на роботу, в певні голини дня туди й назад. Тепер 
несподівано в різні пори дня й ночі налітали малісовєтські 
літачки („ястребкн"), не так із мстою розвалити місто, 
як із завланням його стероризувати. Деякі передбачливіші 
і з більшими можливостями вже повиїжджали з Гра
ну. Я ж ні за що в світі не хотіла відриватися від громади 
Ось така й сяка ця громада, - але вона моя. 

І от прийшов той день, що тільки сьогодні треба 
виплутуватися з міста, бо взавтра вже буде пізно. На 
вулицях стояли юрби втікачів. Австрійці - з малими 
валізками. Наші - з горами кошів, скринь, мішків 
Стояли й чекали. Чи прийдуть автобуси? Чи вмістимося 
ми? Чи вийде так. шо через не барахло не можна буде до 
автобусу доступитися? А що ж тоді? Кидати все й пішки? 
Кажуть, що Червона армія буде Тут в четвертій голині. 

Автобус для нас прийшов. В ньому всі маємо 
вміститися. 1 от він уже повний, немає більше місця, а я ще 
стою на вулиці... автобус набитий, стоять на східцях, місця 
більше немає. У цю хвилину, бачу, простягаються руки 

Михайло Гільов і Катря Голубцсва втягають мене в 
переповнений автобус, просто на голови, таки з моїм 
наплечником. що ставав від паперу все тяжчий. Л оті 
валізи, коші, мішки та скрині зосталися так і стояти на 
вулиці. Між ними й скриня Ільяшевських. що була мені за 
стола. 

їхали ми кудись день і ніч, дес^уночі пересідали, десь у 
горах. Опинилися на відкритих вантажних ,,льорах", а 
вранці приїхали у гірське містечко ИІлялмінг. І знову 
опинилися ми в „турнгалі". Вже тепер не на двоповерхових 
ліжках, а покотом на потерусі, що колись була соломою. 
Тисячі й тисячі вже спали перед нами на цій колишній 
соломі: мадяри, югослави. росіяни, якої хочете 
національності!. На дворі січе нудний дощ, стіни мокрі, а 
тут ще перестала діяти моя нога, не можу ступити. Навіть 
нема як додибати до „гастштату". щоб з'їсти ,.штамге– 
ріхт". 

Тут у Шлядмінгу й застав нас кінець війни, капітуляція 
Німеччини. Спочатку їхал.і колони німців, що розкидали 
на вулицях все підряд, а потім з'явилися американці на 
джіпах. Прочитали ми на стінах і на площах величезні 
плякати - наказ військових збройних сил. підписаний 
головнокомандувачем. Двайтом Айзенгавсром, шо всі 
„дісплейсед лерсонс" (що воно таке?) мусять негайно 
від'їхати до СССР. Слідом за цим почало танути населен
ня „турнгалі", люди діставали возики й непомітно 
вислизали в невідомому напрямі. А одного ранку й ми 
вже сиділи в автобусах, що везли нас до Зальцбургу, цим 
разом у школу Гиігль, зовсім розбиту й розбомблену. 

Та тривожна атмосфера Шлядмінгу й тут нас не 
покидала, у скупченні людської збиранини вона була ше 
гостріша. (Сюди звозили з усіх кінців, не тільки нас), 
щодня висіла загроза. Що нас от-ог вивезуть до совєтсь
кого репатріяційного табору. Між пню збнраннною”булн 
Й агітатори, явно комсомольського вигляду, що одно
часно збирали віломості, хто тут є хто. Приїжджали 
совєтські офіцери, як до себе додому, між людьми ходили 
різні чутки, аж мороз дер по спині. 

А одного разу налетіла американська поліція в білих 
гетрах („емпістн") і почала виганяти палицями, силою всіх 
із школи. На вулиці біля школи стояли вже автобуси, 
кудись відвозити. Силоміць садили у ці автобуси!^е 
інакше, як до репатріяційного табору! Люди викидаєм 

свої речі з поверхів вікнами, утікали, хто куди міг. Поки 
„емпісти" не дійшли до четвертого поверху, а орудували 
десь на нижчих, я із своїми тодішніми компаньйонами, 
Михайлом і Теклею Буравами, вислизнули із школи й 
сховались у сусідньому парку. Звідти ми бачили, як 
відкотили наші люди у наповнених автобусах. Нібито, 
повезли їх у табір Парш, бо німці вимагають, щоб 
звільнити їм школу для відбудови. Але ми не вірили. 
Брешуть, то тільки, щоб заманити! 1 так ми переночували 
в парку, а вранці, „своїм власним виїздом", позиченим во
зиком, також прибули в той самий Парш - військові 
бараки на другому кінці Зальцбургу 

Знову працювати над „Дітьми Чумацького шляху" 
почала я в іншому зальцбурзькому таборі, Лексенфельд. 
Нагорі за містом були довгі дерев'яні бараки, чомусь 
присусіджені до будинків колишнього манастиря. В 
одному з бараків оселилася і я. разом з одинадцять
ма іншими мешканцями, і прожила там два роки. В цьому 
таборі я й дописала, нарешті. „Діти Чумацького шляху". 
Керівник таборової канцелярії, п. Пундик дозволив мені 
користуватися приміщенням у неурядові години. Отож 
щодня рівно о четвертій годині я з'являлася в таборовій 
канцелярії (в колишньому манастирі) із своєю текою. Саме 
в цей час розходилися працівники канцелярії і я могла там 
розкласти на столі свої зошити й зосередитися. Цим разом 
батогом були репатріяційні комісії та „скрінінги". Я 
поспішила довести працю до кінця просто для того, щоб 
мати змогу викінчений примірник дати десь на збережен
ня, а зо мною вже що буде, то те й буде. Поверталась із 
таборової канцелярії о дванадцятій або першій годині ночі і 
дуже цим сердила моїх співмешканців, особливо взимку. 
На ногах у мене були солдацькі. обшиті юхтою, валянки, 
то я не могла не гупати, заходячи вночі до кімнати. 

Не обходилося і без таких сцен: передруковую 
чергову працю матеріялу на таборовій машину, а тут 
заходить або сам начальник таборової поліції, або 
поліцай. Що ви пишете, пані? - суворо питає. - Свої 
твори. Дайте, я подивлюсь. - Прошу, дивіться! — 
Пішов. Бо то пішла вже чутка, що я друкую списки 
таборян для советської репатріяційної комісії. Навіть 
вселили в нашу кімнату тринадцятого мешканця, дівчину. 
Осипу, щоб вона вивчала мою особу. 

(Продовження на ст. 3) 
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ВАЖНЕ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 
МЕМОРІЯЛЬНОГО ТИЖНЯ 

У ВАШІНГТОНІ 
Протягом Меморіального Тижня У Ваіііііп тоні для 

відзначення 50-лгпя голоду в Україні, який (іиж– 
день) триватиме від 25-го вересня до 2-ю жовтня 
включно, очікується у Вашінгтоні ніачиа кількість 
українців, які прибудуть т різних місі і стейтів. 
Найбільше з них прибуде в лень головної маніфеста
ції, в неділю 2-го жовіня. але багато прибудуть певно 
вже раніше, щоб відвідати своїх конгресменів і 
сенаторів і поінформувати їх про Меморіяльний 
Тиждень у Вашінгтоні. чи прямо як туристи, щоб 
оглянути столицю ЗСА і потім взяти участь у 
маніфестації. 

Одні прибудуть індивідуально, власними автомо
білями, потягами чи автобусами, інші групово, 
спеціяльно замовленими автобусами як учасники 
збірних поїздок. 

Хто планує провести у Вашінгтоні одну чи більше 
ночей, той повинен подбати про нічліг. Подаємо тут 
адреси готелів, де можна замовити кімнату, як також 
оплату за одну ніч: Howard Johnson-Crystal Citv. Va., 
2646 Jefferson Davis Hway (U.S.J^I); Tel.: (202) 684-
7200. 

Цей мотель розташований на вірджінському боні 
ріки Потомак. але близько центру Вашінгтону. Ціна 

- за кімнату для однієї чи двох осіб 34 дол. за ОДНУ НІЧ. 
Charle's Hotel. 1731 New Hampshire Ave., N.W.. 

Washington, D.C.; Tel.: (202) 332-2226. 
Цей готель лежи і ь за кілька кварт алів віл Иенсиль– 

ванія авеню, якою йтиме маніфестаційний похід. 
Ціна за кімнату для однієї особи за одну ніч - 35 
дол., для двох чи більше осіб (не більше 4) 45 дол. 

One Washington Circle Hotel, I Washington Circle. 
N.W., Washington. D.C.; Tel: (202) 872-1680. 

Цей готель розташований близько Кеннеді Сен– 
тер. де відбудеться Меморіяльний концерт. Тут ціна 
за кімнату для двох осіб 65 дол. за одну ніч. 

Щоб забезпечитись кімнатою, замовляти треба 
вже тепер. 

Хто знас інші готелі чи мотелі у Вашінгтоні, де 
можна дістати дешевші ціни, хай замовляє кімнату 
там. 

Зазначуімлк шо групові поїздки до Вашінгтону. 
приватні або організовані бюрами подорожей, 
можуть користати із знижених цін на мотелі в 
залежності від їхнього положення. Поза містом 
мотелі дешевші як у місті. 

КВИТКИ НА МЕМОРІЯЛЬНИЙ КОНЦЕРТ 

Як уже відомо, після маніфестації відбудеться в 
Кеннеді Сентер Меморіяльний концерт для вшану
вання пам'яті жертв Великого голоду. Початок 
концерту о годині 3:00 по полудні. Щоб дістати 
квитки на концерт, треба замовляти їх вже тепер, 
висилаючи відповідну оплату на одну з таких адрес: 

Committee on Genocide in Ukraine, 2615 30th Str., 
N.W., Washington, D.C. 20008; tcl.: (202)234-2330: або 

Committee on Genocide in Ukraine. Att. Mr. E. 
Popil, 440 Wyoming Ave.. Scranton. Pa. 18503; tcl.: 
(717)342-0937. 

Ціни квитків: льожі 25 дол.. партер20 дол.. перший 
балькон 15 дол.. другий балькон 12.50 дол. дру
гий балькон боки 5,дол. 

Програма концерту буде оголошена згодом. 
Крайовий Громадський Комітет надіється, що всі 

місця в Кеннеді Сентер, яких с понад 2,000 будуть 
заповнені, бо концерт важлива частина української 
маніфестації у Вашінгтоні проти організованого 
Москвою голоду в Україні 50 років тому. 

Інформації про інші події Мсморіяльного Тижня у 
Вашінгтоні будуть подані згодом. Якщо у коюсь с 
якісь питання, просимо писати до Вашінпонського 
комітету (адреса вите), або телефонувати: (202) 234-
2330. 

Для контакту поодиноких комітетів та інднвідуаль 
них людей з Вашінгтонським бюро можна вживати 
номер замовленої телефонічної служби: (202) 728-
8744. Усі контакти н запитання,нолані на цей номер, 
будуть відповіджені протягом 24-ох годин. 

Пресова Служба Крайового Комітету 
— Вишіні і омське Бюро 

Під знаком 50 ліття свого Існування 
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБОРОНИ ЛЕМКІВЩИНИ 

відбуватиме 8-9 ЖОВТНЯ 1983 р. свій 

19-ий ЗВИЧАЙНИЙ 
ЗАГАЛЬНИЙ З'ЇЗД 

в ДОМІ ОУВФ 136 2-га Евеню в Ню Йорку 

ЮВІЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ 
відбудеться 8-го жовтня 1983 р. о год. 6:30 веч. 

в УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ ДОМІ. 
142 2-га Евеню в Ню йорку. 

Після бенкету відбудеться ЗАБАВА з Танцями. 
По ближчі інформації можна звертатись, до місцевих 

Відділів ООЛ 
Крайова Управа ООЛ 

Нема то як на Союзівці! 
Оселі 

Українського 
Народного 

Союзу 
в Кетскипьських горах 

біля м. Кергонксон, Н. Й. 
П'ятниця, 26-го серпня 1983 р. 

9:30 яеч. ЗАБАВА - оркестре „ІСКРА" 
Субота, 27-го серпня 1983 р. 

8:30 веч. КОНЦЕРТ 
АНДРІЙ ДОБРЯНСЬКИЙ , бас-баритон 
Метрополітальна Опера 
Камерне Тріо - „КАЛИНА" 
ГАЛИНА СТРІЛЕЦЬ - скрипка 
ТОМА ГРИНЬКІВ - фортепіано 
НЕСТОР ЦИБРІВСЬКИЙ -
віольончеля 

10:00 год. веч.– ЗАБАВА -
оркестра - „ІСКРА" 

Конферансьє: АНЯ ДИДИК 
Неділя, 28-го серпня 1983 р. 

МИСТЕЦЬКА ВИСТАВКА 
ЯКІВ ГНІЗДОВСЬКИЙ 

SOYUZIVKA UNA ESTATE 
Foordemore Rd. " Kerhonkson. N.Y. 12446 

or call (914) 626-5641 

Створено нюіюркськші Комітет 
для відзначення у Вашінгтоні 50-.ііття 

голодомору в Україні 
Стараннями га 1.1 ініція– 

і мною Координаційної о 
Комітету Українських Ко.м 
оаіанісі.ких Оріані іанііі у 
середу. ІО-і о серпня up., о 
Тій годині вечора у Ню Йор
ку у Пластовому будинку 
відбулася ширша нарада 
представників українських 
організацій у справі гідної 
участи української спільно
ти у відзначенні 50-ліття го
лодомору у Вашінгтоні 2-го 
жовіня 1983 року. 

У нараді взяли участь: па
рох церкви св. Юра о Пат– 
рнкііі Паїцак, Ірина Курови– 
иька (Пласт); Олег Мачай 
(Пласі): Раїса Куделя(УЗХ); 
Євген Стахів (Український 
Народний Дім); Всеволод 
Саленко(Православна Кре
дит івка); Роман Гуглевич 
(Почесний і олова Комітету 
Об'єднання Українсько-
Американських Opt аніза– 
иій Ню Йорку); представ
ник Української о Братсько 
го Союзу; Роман Даннлюк 
(Координаційний комітет 
комбатантів); Володимир 
Про цик (ОДВУ); Іван Ярсм– 
чук(ОДВУ); Григорій Пол– 
чій (Українсько-Амсрнкан– 
ські Комбатанти); С. Скри– 
байло (ливізійннкн): Пле
чей (Об'єднання код. вояків 
УПА); Микола Шпитко (А– 
соціяція пенсіонерів); Іван 
Ссрант (УСК); Петро Бай
бак (ОДВУ). Василь Кади– 
нович (НІШ); hop Рицар 
( ГУІ ). 

Перед початком наради 
иарох церкви св. Юра ігу
мен П. Паїцак провів молит
ву. Нарадою проводив Р. 
Даннлюк. який подав ґрун
товні інформації про підго
тов)' до зорганізування авто
бусів для подорожі у Вашін– 
ІТОІІ на день 2-го жовтня та 
про інші аспекти маніфеста
ції. 

Представниця Пласту І. 
Куровицька повідомила, 
що автобус для пластунів 
вже замовлений. 

Ухвалено, що зібрані пре 
дсгавннки на нараді с члена 
ми Комітету міста Ню Йор
ку для відзначення 50-ліття 
голодомору у Вашінгтоні 2-
і о жовтня п.р. Для реально
го виконання всіх заходів, 
зв'язаних з участю у маніфс 
етації. на нараді обрано лі
лову Президію Комітету у 
складім олова В.Саленко; 

заступники голови ред. О. 
Кузьмович; представник У– 
БС; пресовий референт 
Є. Стах і в: організаційний 
референт Р.Данилюк; ре
ферент організації автобу
сів представник Братсько
го Союзу; скарбник М. 
Шпитко; секретар П.Бай
бак. 

На почесних членів нюйор– 
кського комітету для відзна 
чень у Вашінгтоні через ак– 
лямацію обрані -парох цер
кви св. Юра П.Паїцак; па
рох церкви св. Володимира^ 
о. Володимир Базілевський 
і колишній багаторічний го
лова Об'єднаного Комітету 
Українсько-Американських 
Організацій великогоНю 
Йррку Р. Гуглевич. 

На нараді склав щедрий 
дар 200 дол. М. Шпитко для 
сплати коштів подорожі 
пластунів. 

Автобуси до Вашінгтону 
від'їжджатимуть для тих, 
хто хоче виїхати на два дні, 
у суботу, 1-го жовтня, в 7-ій 
год. ранку та у неділю, 2-го 
жовтня, в 5:30 год. ранку. І в 
суботу, і в неділю збірка для 
подорожі біля Українсько
го Народного Дому. Ціна 
квитків за проїзд автобусом 
в обидва кінці на дводенний 
иобут–25 дол; на один день 
20 дол. Передчасний про
даж квитків на автобуси 
буде провадитись в Україн
ській Православній Креди
тнії та в крамницях ,,Арка" 
та „Сурма". 

Маніфестація у Вашінгто
ні почнеться 2-го жовтня о 
.11-ій год. ранку, а жалобний 
концерт - в 3-ій год по по
лудні у Кеннеді Центрі. 

Щоб охопити більші кола 
громадянства в участі у Ва– 
і ти і пінській маніфестації, 
запрошуємо представників 
товариств і організацій, які 
не були присутніми на цій 
першій нараді, прибути на 
другу нараду, що відбудеть
ся у Пластовому будинку о 
7-ій год. вечора 7-го вересня 
п. р. 

Про всі точніші .данім та 
відомості про відзначення у 
Натіш іоні Комітет буде 
друкувати повідомлення у 
„Свободі" та в інших газе
тах. 

Пресовий референт 
Комітету 

Нова церква в Портедж Ля Прері 

S-SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
УКРАЇНСЬКИЙ ЗОЛОТИЙ ХРЕСТ - \ / 

ГОЛОВНА УПРАВА 

повідомляє, що 

РІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ УЗХ 
відбудеться в днях 3. 4.1 5 вересня 1983 

на оселі мм. Ольжича у ЛІгайтоиІ, Па. 

Запрошує до участи відділи, дялегатури І все членство. 
В справі приміщення прошу звернутися до адміністрації 

оселі: 

Ukrainian Homestead 
P.O. Box 204 Rd. No 2 

Lehighton. pa. 
Tel.: (215) 377-4621 

j Увага! Увага! 
ІЗ НОВИХ ВИДАНЬ МОЖНА ВЖЕ ЗАМОВЛЯТИ 

, В КНИГАРНІ ПРИ СВОБОДІ 

| ДЕРЕВ'ЯНА РІЗЬБА В УКРАЇНІ 
І WOOD CARVINGS IN UKRAINE 
І автора K. Шонк-Русича 
' Альбом у твердій обкладинці 184 сторінки. 
' Ціна S3? 00 з пересилкою. 
' Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 64 стейтового лопатку 
| ЗАМОВЛЯТИ 

SVOBODA BOOK STORE 
, ЗО Montgomery Street ' Jersey City, N.J. 07302 

Скористайте з виїмково доброї нагоди 

ОГОЛОШЕННЯ 
в Календарі 

УНСоюзу 
на 1984-ий рік 

Цим Ви зможете познайомити ввесь український 
загал з Вашою установою, Вашою професійною 

обслугою, чи Вашим підприємством. 
Одна сторінка ,.. S90.00 
Пів сторінки '. 50.00 
Чверть сторінки ...., 33.00 
Одна восьма сторінки 20.00 
Замовлення і належність проситься надсилати 

найдальше до 30-го вересня 1983 р. 
SVOBODA 

ЗО Montgomery Street в Jersey City. NJ. 07302 

У суботу, 21-го грання 
u.p.. відбулося офіційне від
криття нової української 
католицької церкви Успс– 
ння Пречистої Діви Марії у 
містечку Портедж Ля Пре
рі. що знаходиться прибли
зно 70 кілометрів на захід 
віл Вінніпегу. ' 

Ця нова святиня с вис.ті– 
дом кількарічних важких 
зусиль пароха о. Ярополка 
Радкевича і Будівельного 
комітету, що Його спочатку 
очолював Василь Кузик. а 
пізніше Володимир Поллок 
Самозрозуміло, що самі во
ни без співпраці інших чле
нів парафіяльної громади 
не смогли б довершити такс 
велике діло. Ця громада, 
хоч і не дуже велика. вияви
ла надзвичайно велике зро
зуміння для цього по
важного почину і свосю 
великою жертвенністю під
тримала заходи вибраного 
нею комітету, і в цей спосіб 
довершила започатковане 
діло. 

Цс вже третя церква в цьо 
му містечку. Перша була 
побудована в 1906 році, 
тільки 7 років по приїзді пер 
шого поселенця Петра Ґуд– 
за із села Глещави тернопі
льського повіту. їїосновни– 
камн були Макарій Мель
ник, Микола Ґрсськів і Дми 
тро Олійник. Перших посе
ленців у Портедж Ля Прері 
зорганізував о. Матей Гура, 
ЧСВВ. Цю округу до 1911 
року обслуговували ОО. Ва 
силіяни. а пізніше інші свя
щеники. У 1911 році відві
дав цю громаду Митропо
лит Андрей Шептицький. 

Друга церква була побу
дована в 1926-1929 роках, за 
проектом і під доглядом о. 
каноніка Пилина Ру, Чину 
Облятів. знаного будівничо
го багатьох церков у Канаді, 
як рівнож будинків деяких 
інституцій. Цс була велика 
дерев'яна церква у формі 
хреста, т великою банею на 
перехресті і двома банями 
спереду. Крім того, вона 
ще мала чотири малі бані на 
даху кожного рамена. Буди
нок мав 120 стіп довжини і 
74 стопи ширини у перехрес 
ті. Маляр Л. Сич розмалю
вав церкву в 1928 році. 

Кілька років тому вияви
лось, що стан цієї цікавої і 
великої церкви зачав приспі– 
шеним темпом погіршува
тися. Були випадки, що під 
час Богослужснь падали зі 
стелі кусні штукатурки, а 
сильніший вітер зривав з 
високих стін і бань кусні 
асфальтової імітації цегли 
та дахівки, якою будова 
була,покрита. Під час силь
ного/вітру можна було вира
зна бачити, як хитався в 
церкві великий павук, і тому 
парафіяни зачали побоюва
тися, що одного дня церква 
може завалитися і спричини
ти нещастя. 

Довгий час вони застанов
лялися над тим. що треба 
зробити, щоб направити і 
зберегти свою церкву і на
віть зверталися за поміччю 
до різних урядових установ, 
але безуспішно, бо ніколи 
ніякої практичної підтрим
ки не одержали. Провінцій
ний архітект, який приїхав 
оглянути й оцінити будівлю 
сказав, шо тільки на їїскріп– 
лення, не включаючи віднов
лення, потрібно найменше 
півмільйона долярів. 

Не маючи іншого виходу 
з положення, церковна гро
мада вирішила попрощати
ся зі старою церквою, а 
натомість поставити нову. 
Вінніпсгський Митрополит 
Максим одобрнв рішення 
парафіян, і вони звернулися 
до архітекта, автора цих 
рядків, щоб він приготовив 
пляни нової церкви. 

Будова нової церкви три
вала один рік. від липня 
1981 до липня 1982. Побуло 
вано її на місці колишньої 
резиденції біля старої церк
ви, яку розібрано на почат
ку березня нього року. Ця 
третя церква г в дійсності 
продовженням і наслідком 
наполегливої праці кількох 
поколінь від часу прибуття, 
як вже згадано, першого по
селенця до Портедж Ля Пре
рі в 1899 році. Закінченням 
будови цігї нової святині 
започатковано новий етап у 
розвитку релігійного і гро
мадського життя українців 
католиків у цьому місті, яке 
буде постійно далі розвива
тися. 

Значення архітектури, а 
особливо церковної, с в куль 
турному житті народів над
звичайно велике. Знаним с, 
що архітектура як практич
не мистецтво відображує 
культуру і цівілізаціюспіль
ноти чи народів, і стас в цей 
спосіб документом профс– 
су даної спільноти. І саме 
тому, що архітектура і мис
тецтво взагалі відображу

ють культуру народу і да
ють наступним поколінням 
образ його культурної твор– 
чости. мистецька творчість 
\ країнської спільноти пови
нна бути виявом української 
духовостн і продовженням 
її^агатої спадщини. Це, од

наче не означає, шо спільно
та мас без застанови наслі
дувати чи копіювати старі 
форми минулих епох, бо слі
пе наслідування дас підста
ву до думання, що ця спіль
нота не йде з духом часу, не 
мас сили для нової ку
льтурної ТВОрЧОСТН , І 
тому не може знайти нових 
форм мистецького вияву. 

Культура розвивається 
тільки тоді, коли вона пості 
йно знаходить вираз у но
вих формах і поступає з ду
хом часу, коли вона є вит
вором інтелектуальних, СО
ЦІАЛЬНИХ і технічних обста
вин нашого часу, а не повто
ренням минулих форм. Ко
ли культурна діяльність об
межується тільки до повто
рення, відновлення і збере– 
гання попередніх мистець
ких творів, тоді культура не 
розвивається, а тільки вико
нує ролю сентиментально
го музею, що може показа
ти сучасній людині тс, що 
було і тіа чому творчість 
зупинилася. 

Українська церковна архі 
тектура і взагалі все україн
ське мистецтво не можуть 
залишатися позаду інших, а 
повинні постійно поступати 
вперед згідно з вимогами 
сучасності!. Рівночасно во
ни повинні проявлятися у 
формах, які дали б відчути, 
що ці мистецьки твори є 
виявом довгої культурної 
традиції українського наро
ду. 

Парох і Будівельний комі
тет парафії Успення Божої 
Матері в Портедж Ля Прері 
свідомі своєї відповідально
сті! за збереження українсь
кої культурної спадщини і 
надбань своїх попередників 
які розбудували своє куль
турне життя в Канаді, под
бали належно про те. щоб 
нова святиня була продов
женням української духов
ної спадщини і відображува
ла у своїй новій формі духо– 
вість і традиційний харак
тер української церковної 
архітектури. 

Відбувши кілька розмов з 
архітектом, парох і Будіве
льний комітет узгіднили з 
ним характер і архітектур
ну форму церкви, які відтак 
були апробовані і затверд
жені Митрополитом Мак
симом Гсрманюком. 

Було рішено, що концеп
ція нового проекту повинна 
базуватися головно на тра
диції української дерев'яної 
церковної архітектури, що 
колись витворила свої дуже 
оригінальні форми. Тому ос
новна структура нової церк
ви є виконана з дерева, яке 
не замальовано, а збереже
но у своїй природній красі, 
особливо в головній наві. 
Для викінчення стін і стелі 
бічних нав ужито плястер 
(штукатурку). Дерево вва
жається звичайно за добрий 
матеріял, що природно апе
лює до людини і відзначає
ться теплотою і прикмета
ми, що діють заспокоююче 
на стурбовану душу і ство
рюють атмосферу надхнен– 
ня і відповідного розполо– 
ження для молитви. Для 
викінчення стін назовні вжи 
то легкосірий вапняковий 
камінь, а дах покрито тем
ною дахівкою. 

У загальному церква збу
дована у формі прямокутни
ка і мас 110 стіп довжини і 
44 стопи ширини. Височина 
церкви з хрестом 60 стіп 
від поверхні землі. Заверше
на одною великою і двома 
малими банями. Долішня 
частина будинку мас просто 

МІСІЯ... 
і Продовження зі стор. 2) 

І так, почавши в Києві 1942 року, я, нарешті, в 
Зальцбурзі 1946 року закінчила свою працю. Четверту 
редакцію було зроблено на машинці таборової управи, 
спасибі їм! 

Ну, добре, а як же видрукувати? Треба було з Австрії 
якось добиратися до Німеччини, бо це там зосередилися 
видавництва, друкарні, газети. Дякуючи Юрієві Дивничсві 
й Йосипові Гірнякові, я якось підчепилася до Гсагру– 
Студії і переїхала кордон майже зайцем. Потрапила в 
табір Діллінгсії. Але з моїх зусиль доступитися до друку 
нічого не виходило. Видавництв було багато, а толк\ 
мало. Там нема дозволу на друк. Там нема паперу. 
Там нема коштів. А бачу інші книжки якось 
виходять! 

Розв'язка прийшла з несподіваного боку. В таборі н 
декому давала рукопис читати. Прочитав Іван Коровннь 
кий і ..засвітив зелене світло". За його порадою захотіли 
прочитати Галина Петренко з своїм чоловіком Євтюм 
Ще раз „зелене світло". Невдовзі прийшло запрошення 
від директора видавництва ..Українська Трибуна". Івана 
Вовчука. щоб я показала рукопис. 

І вже з готовим рукописом по дорозі до Мюнхену 
мало не вхопив мене розрив серня. Рукопис був \ 
наплечнику на спині, як я всіла у ваі он, але шо стояла я на 
східцях, як уже двері автоматично зсунулися, іатиснулн 
частину наплечника. Я ні взад. ні вперед. 1 нема кому t 
мене хомута зняти, щоб не давив на мене залізною вагою 
Кругом усе стоїть стиснене. І так аж до наступної 
станції, вже серце вмлівало. 

Та той самий фатум висів і далі над четвертою 
книгою. Що тільки доходжу до четвертої шосьстаї ГЬСн 
і не можна докінчити. Цим разом девальвація німецької 
марки. Вже перші три книги були надруковані, вже 
готовий був склад четвертої, як стався ..верунг" і ви шв 
ництво готовий склад, через брак коштів, розсипало І.ік 
роман і лишився недокіиченим. 

Аж приїхала я 1950 року до Ню Йорку. За перш: 
зароблені на фабриці мотузків гроші, я самотужки 1951 року 
видала четверту книгу. Батогом цим разом було медичне 
підозріння на хворобу пістряка. То перше, ніж ііи на 
операцію до шпиталю, я урухомила друк четвертої книги 
а там... що буде, те буде... 

Та це вже початок іншої історії. 

Що ж було рушієм такої моєї „маніакальної впер і ос 
ти" серед хаосу й катастроф, під час війни таки 
здійснити цей мій задум? Що примушувало мене ..перти 
проти течіГ, у духовому кліматі повної байдужості! in t 
оточення? Що давало силу в п'ятьох евакуаціях тяі їй на 
плечах рукопис? 

Свідомість мого права працювати словом в украпи і. 
кому культурному процесі; тою права, яке відібрали в 
мене на початку мого літературного росгу якісь непри к . 
ні до української стихії злочинні людні. Затоніали на рідній 
землі, - то буду в світах, при всіх хоч би нан-пайї іріпн\ 
умовах, виконувати моє життьове завдання. Місію. 

ру авдиторію. а.горішня 
храм вірних разом з хора
ми може помістити кругло 
250 осіб. 

Тому, що кошти будови 
згідно з першим плином 
були трохи завеликі, конеч
ним було змінити ПЛЯМ і 
будинок трохи зменшити і 
спростити, щоб загальний 
кошт будови був би коло 
550,000 долярів.' 

Для побудови цісїсвятині 
використано засоби модер
ної техніки, добрий матері
ял, а, головно, звернено 
увагу на тс. щоб вона свосю 
новою формою вшанувала 
тих. шо клали фундамент 
під своє культурне життя в 
країні свого поселення і 

була рівночасно вира юм 
сучасного відчування гра Сії 
цінного характеру украпи ь 
Кім Дерев'яної ІіерКОВНОІ . ф ' 
хітскгури. 

Парох о. Яронолк Р.і іке– 
внч зі своїм Будівельним ко 
мітетом вже зачали ,і\маі п 
про мистецьке оформлення 
нової церкви і ДЛЯ ЦІ(І НІН 
вже заангажовано знаною 
вінніпегського мистня Ро
мана Кова.ія. щоб він примі 
говив проекти одної о вели
кого і п'ятьох менших вира 
жів. Крім того іаплянокано 
ірн мозаїчні обрані внуїрі 
церкви та один назовні по
над головним IIЧОЛОМ. 

Віктор Uпеки 

ЯК НЕВ'ЯНУЧИЙ ВІНОК НА МОГИЛУ 
дорогої нам 

ТАНІ СІТЬКО 
складаємо 100.00 дол. ма Іконостас иовозбудованої Св По 
кроаської царкаи ш РочестерІ, Н. й. 

ГАЛИНА І д-р ТИМОЧКО 

У ДЕСЯТІ РОКОВИНИ СМЕРТИ 
Незабутнього Чоловіка, Батька і Дідуся 

ПЕТРА ГРИГОРОВИЧА 
Р Е Ш Е Т Н И К 

була відправлена ПАНАХИДА ш наділю, 7-го серпня 1983 р 
ш церкві Святої Покрови, Денвер, Колорадо 

і в церкві Святих Петра і Павла, Линдора, Па. 

Прохвсмо Друзів і Знайомих пом'янути його в молитвах. 

дружина - Віра 
доньки - КАТЕРИНА з чоловіком РОСТИСЛАВОМ 

ДОВБЕНКО, сином ЮРІЄМ і синовою 
ВАРВАРОЮ 
КЛАВДІЯ з чоловіком ТЕОДОРОМ 
КРОПИВ'ЯНСЬКИМ, донькою ІРИНОЮ І синами 
РОМАНОМ і ЛЕВОМ 

m 
Усім численним Друзям і Знайомим за участь у панахидах, 
щиро дякує Родина. 

І 
Ділимося сумною вісткою, що дня 22-го червня 1983 року померла ш Україні 

на 86-му році свого повного турбот життя 

бл. п. 
СТЕФАНІЯ з ПОСАЦЬКИХ 

Г А Л І Б Е Й 
учителька, вдова по священикові 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
відправиться 

Ш церкві СВ. ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ в НЮАРКУ 
а СУБОТУ, 3-го ВЕРЕСНЯ ц. р. о годині 8-ій рамо 

син - РОМАН з дружиною ЛЮБОЮ 
внучка - ЗІРКА 

БОГДАН з дружиною РОКСОЛЯНОЮ внук 
І сином ТИМОШЕМ 
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МІлена Рудницька 

НЕВИДИМІ 
СТИГМАТИ 

Ціна: 116.25 з пересилкою 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобо

в'язує 64fc стейтового податку 
SVOBODA BOOK STORE 

ЗО Montgomery Street 
Jersey City. N.J 07302 

Now 
available 

additional copies oi 
The Ukrainian Weekly's 
special issue on the 

GREAT 
FAMINE. 

Order by writing 
or calling 
The Weekly 
at (201) 434 0237. 

УВАГА! 
^ C - ^ ^ 

ВЖЕ МАЄМО НА СКЛАДІ КНИЖКУ УВАГА) 

Володимира Барагури 

МЕЧ і КНИГА 
ЗБІРКА ІСТОРИЧНИХ і БІОГРАФІЧНИХ ОПОВІДАНЬ 

ДРУГЕ ДОПОВНЕНЕ ВИДАННЯ. З КОЛЬОРОВИМИ ІЛЮ
СТРАЦІЯМИ ПЕТРА АНДРУСЕВАІ МИХАЙЛА МИХАЛЕВИЧА 

M̀ew і книга'' - це необхідна допоміжна пвктура 
при навчанні українознавства 

112 сторінок - ціна S6 00 ' порто 
Мешканців стейту ию Джерзі зобов'язує 6 4 стейтового податку 

ЗАМОВЛЯТИ 

"SVOBODA" BOOK STORE 
ЗО M o n t t , jmery Street 
Je rsey C i ty . N.J 0 7 3 0 2 

ПРО КОНВЕНЦІЇ УНС 
ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ 

Конвенції Українського Народного Союзу завжди 
були головними етапами в розвитку не тільки самого 
Союзу, але і всієї Української Громади в Новому Світі. 
Чого можна очікувати від перебігу і рішень та висліду 
відбутої недавно 30-ої з черги конвенції цієї найстар
шої і найбільшої української установи у Вільному Сві
ті, базуючись на досвіді минулого? 

І н ф о р м а ц і ї п р о ц е з н а й д е т е у в и д а н і й 
безпосередньо перед 30-ою Конвенцією книжці А. 
Д Р А Г А Н А . 

У ДЗЕРКАЛІ КОНВЕНЦІЙ 
УНС 

У книжці, крім вступної загально? характеристики усіх 
попередніх 29 конвенцій, подано основні інформації про 
них: ^ „ , -----

є де І коли вони відбулися, 
є скільки було делегатів, 
є який у тому часі був організаційний І фінансовий стан 
УНС, 

є які важпивіші рішення винесено та кого обрано до 
проводу. 

Книжка ілюстрована, мас 72 сторінки І коштує ТІЛЬКИ 
ЧОТИРИ ДОЛЯРИ. 

Замовляти в книгарні ,,Своободи" 

" S V O B O D A " B O O K S T O R E 
ЗО M o n t g o m e r y Street 

- J e r s e y C i t y . N. J . 0 7 3 0 2 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 6 S 
стейтового податку. 

Цінний дарунок! 
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ -

НЕОБХІДНА КНИЖКА ДОМА І В ШКОЛІ! 
flo()6uiime. щоби в коленій публічній бібліотеці б\ ш 

повна і спин іа двотомова 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНИ 
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

UKRAINE: 
A CONCISE ENCYCLOPAEDIA 

Т о м 1-ий 575 00 - Ц І Н А - Т о м 2-ий 185.00 
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,,Назустріч сонцю золотому.. 
В'умовах нашої діаспори 

українознавство^ не першо 
чергове і найважливіше зав
дання, якому ми всі забов'я– 
зані від,чатн всю нашу зосе 
реджену увагу та енергію ду
мання. 

Щоб вийти на арену інте
лектуальних змагань світу, 
шоб забезпечити примат на
шої культури серед дружніх 
нам народів і перемогти 
противника, яким являєть
ся червона Москва із її інтер
національною ширмою, 
нам треба всім, а зокрема 
тут вже нашій народженій 
молоді вивчити дисціплі– 
ІІїї. якими с мовознавство, 
літературознавство, мисте
цтвознавство, історія, архе
ологія, антропологія, гео
графія, етнографія та всі 
гуманістичні науки, що ма
ють яскраво віддзеркалюва 
ти нашу самобутність. її 
генезу та її питомий тільки 
нашій духовості характер. 

На службі таких завдань 
стала на американському 
континенті наша „Рідна 
Школа", що вже понад 100 
років, в умовах сприятли
вих відносин, хоча не завж
ди для нас корисних, вико
нує своє завдання. 

Видимим свідоцтвом то
го покликання, є „традицій
ні магури", що їх тут прово
диться, за старим „крайо
вим" взором серед нашого 
доросту по всіх осередках 
українознавства. Цей метод 
не завжди відповідає психі
ці та прийомам нашої моло 
лі. ідо, піддана американсь
кій виховній системі, може 
його прийняти та з огляду 
на обмежені знання у про
грамах дати собі з ним ра
ду. Речниками цієї методи 
на сьогодні с ще наші „ста– 
рокрайові" учителі, або.лоб 
ровольці з інших професій, 
шо в краю переходили таку 

матуру й тут залюбки її 
практикують. 

Не місце тут розводитися 
над рацією цієї методи, але 
хай „виші чинники", а зокре
ма Шкільна Рада приймуть 
цс до уваги та накреслять 
нові проекти. Ми раді, шо 
можна нам переводити цьо
го роду іспити, й радувати
ся, коли наші абітурієнти 
після одинадцяти літ навча
ння справляються з хистом 
та вродженим талантом. 

Ось 11-го червня ц.р. в „Рі 
дній Школі" в Ню Гсйвені 
відбулися такі іспити-мату– 
ра, де ми були свідками й 
слухачами, а вкінці екзаме
наторами наших чотирьох 
молоденьких абітурієнток: 
Христинн Висовської, Хри– 
сті Гузнк. Лярисн Катреч– 
ко та Христі Мандич. 

Засідала Іспитова комісія 
у складі: предсідник з раме– 
ни Шкільної Ради -інж. О. 
Пришдяк, директор Школа 

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

Українознавства в Гартфор 
лі. Кони? члени Комісії: 
дир. Евстахія Матвієнко, 
довголітня вчителька: д-р 
М. Ворисюк. нроф. клясич– 
Нйх мов із Колегії св. Васн– 
лія у Стемфорді. Конн.то. 
Роман Големба-парох церк 
ви арх. Михаїла в Ню Гсйвс 
ні; інж. Мирон Мельник, 
директор „Р. Ш." та іспиту
ючий член: д-р Михайло 
Снігурович, викладач пред
метів українознавства у ви
щих клясах, що з успіхом 
допровадив цю чвірку до 
магури. 

Ці усні іспити попередили 
письмові із літератури, істо 
рії. та культури, теми яких 
надіслала Шкільна Рада з 
Ню Йорку. По перегляші 
задач встановлено, що вони 
іпшисаиі ясно, змістовно та 
вичерпуюче і однозгідно пос 
тавлено їм дуже добрій добрі 
оцінки. По короткій інфор
мації, як була проведена ус
на матура, почалися іспити, 
що їх у конвертах на кож
ний предмет вибирали собі 
кандидати. Звичайно буває 
так. що іспитує сам екзамі– 
натор, а предсідник вря
ди годи , ,вмішується", а 
інші тільки прислуховують– 
ся та записують на пригото
влених формулярах свої 
завваги в оцінках. Знезвича 
йннм вдоволенням треба 
ствердити, шо дівчатка, хо
ча дещо розгублені, відпові
дали прямо до теми, що 
радувало всіх нас. 

Коли зважити, що іспити 
почалися о 3-ій пополудні, а 
закінчено їх в 6:30 год. вечо
ра, то хіба всім ясно, що 
матеріял із п'яти предметів: 
мова-граматика. літерату
ра, історія, культура, геогра
фія був солідно пройдений, 
щоб усунути всяке підозрін
ня, що тут „щось" було „по– 
фіксоване", сказавши тутеш
нім жаргоном. 

Згадати тільки нервовий 
стан батьків, що сиділи у 
вестибюлі й з острахом по
глядали на двері кімнати, 
через які проривався підне
сений голос екзаменатора 
або предсідннка. По виголо
шенні в загальній дскляра– 
ції вислідів матурн, всі уро
чисто подалися до гостин
ної залі, де розположено з 
кулінарним хистом всякого 
роду наші народні ,,сліди", 
та після благословення от
цем, всі возвеселялнея, бо 
день був пам'ятний й знамс 
ННИЙ. ч^ 

Говорив прсдсіднтЧк, дбїйц| 
зуючн, що не можна шзнати 
справжньої України без нау
ки, не венлі її любити через 
чужі окуляри, не вільно забу
вати за неї, щиро присвячу
ватись для неї.^иія України 
треба жити й терпіти". Іспи
туючий підкреслив, що без 
рідної мови немає України, 
бо тільки при допомозі мо
ви існуватиме пізнання на
ції, її генези. розвитку, дер
жавності!, засвідчених на
шою наукою і нашим індиві
дуальним підходом і вивчен 
ням. 

Многолітством закінче
но, по подяці батька Катрсч 
ка, всю програму. 

М. Борисюк 

Небуденний вишкіл 
Вечір на оселі. Група мо– бУ.в достосований по постів. 

лодих людей сидить у їдаль
ні й співає пластові пісні. 
Розговірна мова українсь 
ка. Час від часу хтось встає 
і робить собі каву або чай. 
Ходять по руках співаники, 
пригадуються напівзабуті 
пісні. 

Інший вечір. У тій самій 
їдальні точиться дискусія 
про суть Пласту і про його 
майбутнє. Хтось піддає дум 
ку, що в Пласті замало при
свячується уваги українсь
кій справі. Інші не погоджу
ються з цією думкою. Дис
кусія продовжується. Учас
ники згадують про трудно
щі, пов'язані зі збережен
ням української мови, але 
одночасно погоджуються зі 
своєю старшиною, що мову 
за всяку ціну треба втрима
ти. 

Буйна пластова фантазія, 
чи пластова дійсність? Таки 
дійсність. Повніш рядки 
описують правдиві момен
ти з цьогорічного вишколу 
виховників, який відбувся 
на Пластовій Січі 20-23 трав 
ня. Та цс не тільки вашому 
кореспондентові так здасть
ся. „Ми дуже задоволені 
цим вишколом", сказав 
пл. сен. Орсст Джулинськнй, 
референт вишколу при Кра 
йовій Пластовій Старшині 
в Канаді. „Зібрався цікавий 
і ентузіястнчний гурт моло
ді й добре зжився за ті чоти
ри дні... Це. мабуть, найкра
щий наш вишкіл за мину
лих п'ять років". 

Цього року властиво від
бувалися паралельно три 
вишколи: новацьких братчи 
ків і сестричок, юнацьких 
впорядників і зв'язкових 
юнацьких куренів. Кожна 
група мала свої гутіркн й 
майстерні, на яких обгово
рювалися проблеми вихов
ної роботи і завдання, 
як. наприклад, вироблення 
тримісячного плану праці, 
або приготовлення "казки 
;ція дітей, які закріплювали 
новонабутс теоретичне зна
ння. 

Хоч загальні теми занять 
були подібні для всіх груп 
(плянування, життя в приро 
ді , плекання української 
мови, пластовий світогляд, 
ведення книг), інструктаж 

які виховники займатимуть 
як і до віку молоді, з якою 
вони будуть працювати або 
вже працюють. 

9 Інструктори, які всі були 
з вікової групи 25-50, допов 
нювали свої усні завваги ві– 
дсострічками та друковани
ми матеріалами. З уваги на 
холодну погоду, важливим 
засобом у переведенні виш
коли були також електричні 
грілки. 

Учасники вншколу скла
далися виключно з старшо
го юнацтва і старшого плас 
тунства. З'їхалося їх 32 з 
усіх усюдів: з Едмонтону, 
Вінніпегу, Гамілтону, Торо
нто Монтреалю і навіть з 
Нюарку в ЗСА. На ватрі, 
яка відбулася в суботу, мож 
на було бачити, наскільки 
вони зжилися. Кандидати 
на зв'язкових з різних осере 
дків представили дві драма
тичні сценки власного пера 
на тему голоду в Україні 
Потім у веселій частині чер
гувалися пісні, інсценізації, 
гумористичний „іспит" для 
виховників і гра в „царівну" 
(яка, здається, більш попу
лярна серед виховників, ніж 
серед новацтва). І так ватра, 
яка могла б стати справді 
холодною, бо відбувалася 
під дахом і без вогню, заго
рілась людською теплотою 
і пластовою дружбою. 

Не дивно, отже, що в неді
лю по полудні, після вичер
пання інтенсивної програ
ми і вже по офіційному зак
ритті, учасники вишколу ще 
довго стояли коло наванта
жених авт і неохоче проща
лися (часом і по кілька ра
зів!). Нарешті, виїхали, але 
в більшості не додому, а до 
недалекого Кобургу, щоб 
разом з'їсти традиційну плас
тову „піцу". І хоч дехто бур
мотів під носом, що піднесе 
ний настрій вишколу мало 
чим нагадував обставини, в 
яких щотижня доводиться 
працювати пластовим вихо 
вилкам, відчувалася наста
нова допасувати буденну ви 
ховну роботу до ідеалу, а не 
навпаки. А це вже добрий 
початок. 

Ст. пл. Роман Вашук 

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ЗСА, у частинно засек
реченому меморандумі, висловив затурбовання долею 
біля 300,000 палестинців у Ливані, яких уряд тієї країни 
хоче позбутися. З усіх 400,000 палестинців тільки біля 
100,000. які перейшли на територію Ливану під час війни 
Ізраїля за незалежність, ливанський уряд уважає легаль
ними мешканцями Ливану. В Державному департаменті 
навіть брали до уваги можливість розміщення 10,000 
палестинців у ЗСА. але дорадники державного секретаря 
Джорджа Шулца відкинули цю ідею, уважаючи, що вона 
..не є практична", тобто не була б корисною „з політичних 
взглядів". 

ВИСОКІ СЛУЖБОВЦІ Федеального Бюра Інвестигацій 
(ФБІ) переслухували президента Роналда Регена у справі 
матеріялів колишнього президента Джиммі Картера, які 
невідомо яким способом попали в республіканський табір і 
були використані під час передвиборчої кампанії Р. 
Регеном і його співробітниками. Заступник пресового 
секретаря Білого Дому Леррі Спікс заявив, що розмова 
між Президентом і службовцями ФБІ відбулась в мешка– 
невій частині Білого Дому минулого тижня у присутності 
дорадника Френка Філдінга і тривала приблизно одну 
годину. Під час розмови Р. Реген заявив, що він не має 
нічого проти того, якщо службовці ФБІ опитнватумуть 
також інших високих членів кабінету чи персоналу Білого 
Дому. 
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Редагує Омелян Твардовський 

ХУАН АНТОНІО САМАРАНЧ 
ВІДПОВІВ НА ЗАПИТАННЯ 

Хуан-Антоніо Самаранч, 
президент Міжнародного 
Олімпійського Комітету, 
прибувши в ролі гостя на 8-
му літню Спартакіаду наро
дів російської імперії, між 
іншим відбув пресову кон
ференцію, під час якої дав 
відповіді на запитання. 

Питання: Чи вирішено 
остаточно питання участи 
футбулістів в Олімпіяді в 
Лос Анджелесі? 

Відповідь: Так. Це з'ясува
лося 15-го липня ц.р. на 
черговому засіданні Міжна
родного Олімпійського Ко
мітету. Організатори забо– 
в'я шлися виконати всі вимо
ги, необхідні для проведен
ня футбольного турніру. 
Вони взяли під увагу наші 
критичні зауваження і реко
мендації. 

П.: Голова Спортового 
Комітету СССР М.Грамов 
недавно висловив занепо
коєння щодо гарантії безпе
ки учасників, добору суддів, 
віддаленности спортових 
об'єктів в Лос Анджелесі. 
Яка з цього приводу пози
ція МОК? 

В.: Нас продовжують 
турбувати ці проблеми. Де
що, зокрема віддаленість 
арен, змінити неможливо. 
Вихід тут один—найчіткіше 
організувати працю транс
порту. Зміни на краще в тім 
є. Щодо суддів: щоб гаран
тувати об'єктивність, ми 
звернулися до національ
них олімпійських комітетів 
з проханням надіслати для 
обслуговування Олімпіяди 
найбільш кваліфікованих 
суддів. Оскільки організа
ційний комітет у Лос Анджс 
лесі відмовився фінансува
ти перебування суддів на 
іграх, турботу про них взяв 
на себе МОК, який опла
тить поїздку і перебування 
в ЗСА 1.000 закордонних су– 
дд ів , які обслуговувати
муть змагання в 21 ділянці 
спорту. 

Цією відповіддю Сама– 
ранч зігнорував запит мос
ковського журналіста, який 
в основному мав на думці 
так звану „безпеку", що 
найбільше турбує російсь
ких спортових політруків. 
Слово „безпека" в них озна
чає тотальна ізоляція їх 
спортовців від можливих 
контактів із спортовцями 
вільних країн і особливо 
спортовців поневолених на
родів, що будуть включені 
до збірної СССР, з вільни
ми українцями.білорусами, 
вірменами, жидами, грузи
нами, балтійцями і іншими 
іміграційними групами. 
(Ред. „ С В.") 

П.: За свідченнями захід
ної преси, Монік Берлю 
висловила побоювання, спи
раючися і на нашу думку, 
„щодо можливого бойкоту 
росіянами" Олімпіяди в Лос 
Анджелесі. Хотілося б дізна
тися особисто від вас про по
зицію Міжнародного Олім
пійського Комітету. 

В.: Добре знаю вашу краї
ну, ваш народ, спорт і спор
товців. Глибоко шаную їх. 
Це дає мені право сказати, 
що збірна СССР візьме уча
сть в іграх XXIII Олімпіяди. 
Чотири роки тому мій попе
редник лорд Кілланін зро
бив усе від нього залежне, 
щоб Олімпіада в Москві, не 
зважаючи на всі перешкоди 
з боку певних недалекогляд
них політичних діячів, усе ж 
відбулася. Я йому вдячній 
за це, а тепер зроблю все, 
щоб XXIII ігри зібрали як
найбільше учасників. 

(Цією відповіддю Сама– 
ранч дав до зрозуміння росі 
йським спортовим політру– 
кам. що у випадку неучасти 
збірної СССР, Олімпіяда в 
Лос Анджелесі відбудеться 
без них), 

П.: Яке ваше ставлення 
до ідеї відкритих Олімпіяд– 
і для лкгбителів, І для профе
сіоналів? 

В.: Хоча ми поважаємо 
професіональних спортов
ців, про їхню участь в Олім
пійських іграх не може бути 
мови. В олімпійській сім'ї 
існують певні принципи і 
філософія, які суперечать 
принципам і філософії про
фесійного спорту. (Цікаво, 
чому ця філософія і принци
пи не зобов'язують совстсь– 
ких спортовців, що в повно
му значенні цього слова є 

професіоналами? Прим. ред. 
„ С В.") 

П.:В1996році сповнить 
ся 100 років від першої з 
сучасних олімпіяд. Де відбу
деться ювілейна? Чи не змі
нилася позиція МОК щодо 
пропозиції греків проводи
ти всі наступні ігри в їхній 

країні? 
В.: Про місце ювілейної 

Олімпіяди говорити ще зав
часно. Рішення приймати
меться 1990 року. Однак, мо
жливості Греції вже тепер 
розцінюються високо. Я 
був на новому ОЛІМПІЙСЬКО
МУ стадіоні в Атенах і можу 
запевнити, що він один із 
найкращих у світі. Щодо 
дальшої програми, то вва
жаю, що Олімпійські ігри 
належать усім землянам і 
мають відбуватися в різних 
куточках світу. Бажаючих 
приймати їх дуже багато. 

На початку тієї пресової 
конференції Самаранч, між 
іншим, сказав московським 
господа рам такі „похвальні 
слова: 

„Мені дуже приємно зно
ву перебувати у Москві, де 
три роки тому з „тріюм– 
фом" пройшли ігри XXII 
Олімпіяди. Змагання 8-ої 
літньої Спартакіяди наро
дів СССР проходять на ви
сокому рівні, що такожспри 
яло ряду гарних спортових 
вислідів. Ці змагання ма
ють великий успіх, у них 
беруть участь атлети 5( 
країн світу, для яких виступ 
на спартакіяді -чудовії під
готовка до стартів на Олім
пія ді-К4. Як президент Між
народного Олімпійського 
Комітету висловлюю вели
ку вдячність організаторам 
цих комплексних змагань. 
(Цікаво чи Самаранч запи
тав спортових „бонзів" СС
СР, чому вони не допуска
ють до Олімпійських ігрищ 
збірні України, Білорусії та 
Балтицких країн, які так 
успішно виступають на 8-ій 
Спартакіяді в Москві?) 

( о т ) 

НЕ ТА МІСЦЕВІСТЬ 
І НЕ ТЕ ІМ'Я 

У . . С в о б о д і " (ч. 156 з 
четверга, 18-го серпня ц.р.) 
під груповою фотографією 
на 4-ій сторінці у підпису 
подана ..Група учасників 
студентської конференції в 
ЕлленвіллІ. Н. Й\, в січні 
цього^)оку". а не в Мюнхе
ні. Автором статті „Сторін
ки української праісторії 
українського народу - від
крито" („Свобода" чч. 149-
150 з 9-го і 10-го серпня ц.р.) 
є Святополк Шумський. -
Ред, 

ЗБОРИ 

ВІДДІЛІВ УНС ф 

НЕДІЛЯ, 
21-го СЕРПНЯ 1983 Р. 

Кпіфтон. Н. Дж. Місячні збори 
T-ва Тараса Шевченка 64 Відд. 
УНСоюзу відбудуться ВІД 
години 1-3 по поп. Коло церкви 
Св. Марії у Кліфтоні при Вашинг
тон вуп. Просимо членів взяти 
участь у зборах. 

За Управу - Іван Бурний 

REAL ESTATE 

НА ПРОДАЖ 
Парцелі під хату з озером 

в Ґлен Спвй. Н. Й., дзвони
ти по 5-ій годині вечора. 

Tel . : 201-538-3605 

в FUNERAL D I R E C T O R S ^ 

LYTWYN ft LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

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

світу. 
UNION FUNERAL HOME 

1600 Stuyvetan! Avenue 
(comer Stanley Terr.) 
UNION. N J. 07083 

(201)964-4222 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦАХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕМПЕРАТУРА 

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

(212) 674-2568 


