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ПРЕЗИДЕНТ ШКООН ВНІС ЗАКОНОПРОЄКТ, за 
яким будуть дані кредити для праці радіостанція „Свобо
да" і „Вільна Европа" в сумі 38 з половиною мільйонів 
долярів на фінансовий 1972-73 рік. Президент повідомив, 
Що він. призначить окрему комісію для вивчення питання 
про Дальше фінансування тих важливих радіостанцій. 

СУДОВЕ СЛІДСТВО ВСТАНОВИЛО, що шофер 
шкільного автобусу, 'який зударився з потягом на переїз
ді, Джозеф Ларкін, винен за ту катастрофу, бо їхав за
надто швидко і не пильнував дорожник знаків. Тоді, 24 
березня загинули 5 школярів, а багато дітей були покалі
чені Незабаром над обвинуваченим розпочнеться судовий 
процес. Шофер також був поранений. 

СЕНАТ НЮ ИОРКСЬКОГО СТЕИТУ СХВАЛИВ за
конопроект, яким забороняється робити аборти жінкам на 
їхнє бажання викинути дитину. Щоб дістати право на вн– 
кннеяня немовляти, треба буде лікарського доказу, що 
даній жінці Загрожує смерть під час пологів. Однак, проти 
цього законопроекту, схваленого Легіслятурою, ще рані
ше висловлювався губернатор Нелеон Рокефеллер. Він 
уже наклав своє „вето", без огляду на рішення парламен
тарної більшосте. 

МИНУЛОЇ СУБОТИ ІЗ ТРАВНЯ у Вашингтоні відбу
валось багато різного типу демонстрацій, а також показ 
умілостей. „бой - скавтів". Щоденник „Вашингтон Пост" 
і 14-го травня назвав українську демонстрацію проти ро– 
сійщення України „найбільш барвистою" та повідомив про 
неї з прихильністю, помістивши також велику фотознімку: 
молодь палить на 17-й вул. і ,,К" опудало, що сиволізува– 
ло Росію 3 червоним прапором. Про українську демонстра
цію повідомляли телевізія, декілька радіостанцій, а „Голос 
Америки" передав велику вістку в Україну. 

У НЮ НОРКУ И ПІВНІЧНОМУ НЮ ДЖЕРЗІ ЗРОС
ТАЄ, безробіття — за місяць березень втратили працю ще 
67 Q00 робітників. Тепер у цьому районі мають працю 6 
мільйонів 455 тисяч людей, на яких 70 000 осіб більше, 
чим f минулому році 

ЗАХІДНЯ І СХІДНЯ НІМЕЧЧИНА ПІДПИСАЛИ 
шішялами своїх головних представників — Еґопз Баіра; 
як репрезентанта Німецької Федеративної Німеччини й Мі– 
хаела Когля, як представника Німецької „Демократичної" 
Республіки перший узагалі між ними договір про облег– 
шекня конунікації і т. п. справи. Еґон Багр висловив на
дію, що це початок такого злагіднення відносин між двома 
частинами Поділеної Німеччини, щоб комуністи перестали 
стрілятн дд своїх громадян, які пробують втікати із схо
ду на захід. 

. , У .ТУРЕЧЧИНІ ПОСТАВ новий уряд під проводом 
ц р е ^ в р а н С ^ т а ^ najb 
t i t заявили Йому свою підтримку. 

ПАПА ПРИЗНАВ більшу ролю світським вірним Ри
мо - католицької Церкви у виборі кандидатів на єписко
пів. В майбутньому єпископи мають засягати отнії у сво
їх мирян, його воци хотіли б на нового єпископа. Але рі
шення належить надалі до Апостольської Столиці, себто 
Курії, чя пал Папи. \ 

У ПІВНІЧНІЙ ІРЛЯНДП ЗАСУДИЛИ на 4 роки 
трьох юнаків — 17, 18 і 19-річних за те, що вони прив'я
зали були до вуличної ліхтарні одну вагітну жінку, мати 
Трос дітей, облили її смолою і посипали пір'ям. Командир 
місцевого відділу підпільної терористичної Ірландської 
Республіканської Армії придивлявся тій події серед біло
го дня на вулиці Белфасту. Винуватці виправдувались, що 
та жінка дала була якийсь наркотик 15-тнрічному .хлоп
цеві та. доносила поліції на революціонерів. 

В АВСВУРГУ І МЮНХЕНІ У ЗАХІДНІЙ НІМЕЧЧИ
НІ ВИБУХЛЯ в минулу п'ятницю бомби в тамошніх пс– 
ліційннх будинках. Раненим був тільки один полщійнвй 
елужбовпк. Два дні перед тим бомба вибухла в головній 
кватирі американського війська у Франкфурті, прв чому 
згинув один американський підполковник і 15 осіб було 
поранених. Ще не стверджено, хто був винуватцем тих 
терористичних злочинів. 

ІРЛЯНДСЬКІ ТЕРОРИСТИ ПЕРЕВЕЛИ новий акт 
терору у1 столиці Північної Ірландії Белфасті: вони підки
нула бОчрунтову бомбу під велику департаментову крам
ницю на центральній вулиці міста. У тому часі не було 
в крамниці покупців, але були коло 50 осіб служби, з– 
посеред яких кільканадцять були поранені. Вебух спри
чиняв валяку пожежу у тому 5-тнповерховому домі, а 
рятувальна акція припинила рух у центральній частині 
міста. 

ЧАСТИНА ЕПОгаї В АФРИЦІ Є все ще тереноМ 
громадянської війни. Це стосується Ернтреї, яка колись 
була, італійською колонією, а після останньої світової вій
ни ввійшла в кордони Етіопії. Арабські „соціялістичні" 
держави Сярія й Ірак підтримують еритрейських партиза
нів, які 3 черги теж поділились на взасмоворогуючі групи. 

ТРИ ТИСЯЧІ УКРАЇНЦІВ, ГОЛОВНО МОЛОДІ, 
ДЕМОНСТРУВАЛИ У ВАШИНГТОНІ ПРОТИ НЕХТУВАННЯ 

ЛЮДСЬКИХ ПРАВ В УКРАЇНІ 

Помер савєтський драматург 0. Корнійчук 
Москва. - Згідно з пові

домленням ТАСС, у неділю 
14 травнії ц. р. помер після 
довгої Недуги на 67-му році 
жаття відомий совстський 
письменник - драматург і 
партійний діяч Олександер 
Корнійчук. Народжений на 
Черкащині 1905 року, О. Ко
рнійчук закінчив у 1929 ро
ці літературний факультет 
Київського Інституту Народ
ної Освіт, і включився в лі
тературне життя, пишучи о– 
повідання яро Леніна і п'є
си npoWl „чистого мистецт
ва" та „буржуазного націо
налізму". Визнання режиму 
здобув з Ї933 року під час 
розгрому української літе
ратури своїми п'єсами „За
гибель ескадри" та „Платон 
Кречет", яК і виступами за 
, Дружбу російського й ук
раїнського народів" та зак– 

ЯОбОдюватн колгос

пне будівництво в Україні. 
Членом КПСС став в 1940 
року. Зокрема активізувався 
під час війни, прославляючи 
Сталіна і совстську партиза
нщину. За свої „заслуги" 
був нагороджуваний сталін
ськими преміями і станови
щами - дійсним членством 
Академії Наук УССР з 19-
39 р. і AH СССР з 1943 p., 
багатократним головством 
у Верховному Совєті УССР 
— 2-го, 3-го, 5-го, 6-го і 7го 
скликання, посадою „мініст
ра закордонних справ УС
СР", звання ,,героя соц;ял:-
стнчної праці" і т. д. Був 
призначений у члени „Все
світньої Ради Миру" і часто 
вненланий за кордон для 
репрезентації „досягнень" 
совстського режиму. Був од
ружений з польською пись
менницею - комуністкою Ба
ндою Васялевською, яка По
мерла 1964 року. 

Вашингтон (л. п.). - Су
бота 13 травня 1972 року 
пройшла у Вашингтоні під 
знаком різних демонстрацій. 
Кругло 3 000 українців, з 
них три чверти молоді, де– 
мояструвалк проти геноцид
ної політики Москви в Ук
раїні, передали петицію для 
президента Р. Ніксона; біля 
1000 китайців демонструва
ли проти переданая островів 
Тьяо Ю Тай Японії, вважа
ючи, що вони належать до 
китайської землі, а біля Ка– 
пітолю демонстрували яких 
2 000 осіб за поразку Амери
ки у в'єтнамській війні й пе
ремету В'єтхонгу в Індоки
таї Як л оліційні відділи, так 
і репортери газет, радіо й те
левізії мали повні руки пра
ці. Все діялось при темпера
турі 80 ступенів, і хоча з рі
зних причин, але в багатьох 
демонстрантів з а к и п а л а 
крад^. серць-Окремі вулиці 
у Вашингтоні червоніли від 
прапорів В'єтхонгу. зате ін
ші обернулась того дня у не
забутньої краси енньс– золо
ті ріки ВІД', безлічі українсь
ких4 національних прапорів 
у руках кількох сотень стар
ших осіб і понад двох тисяч 
української молоді 

Відгукуючись в а заклик 
Конференції Центральяях 
Молодечих .Організацій, з 
інщіятнвк ТУ CM, підтрима
ні Радою Директорів УККА, 
3 багатьох міст вняаннятк– 
ми автобусами, потягами і 
приватними актами прибули 
яких 3 000 україн ців ДО сто– 
лшк– Від^олудня до 1-ої 
години дЮГ^бчлнзУ пязгят– 
ннха Тараса. Шевченка ви
рувала людська маса, дзве
ніли переважно молоді го
лоси, і з безлічі проїжджих 
авт вашингтонці й туристи 
робили тисячі фотографій з 
українського народного мо
лодого віча. Понад 1000 мо
лоді були зодягнені В укра
їнські вишиті блюзочхи або 
сорочки, багато мали гу
цульські кнцтаркки. До пло
щі Т. Шевченка, чи яК на
зивають вашингтонці площу 
при 22 вул. і ,ДТі" — „Укра
їнської площі", п р и б у л и , 
крім численних приватних 
авт, 7 автобусів з Ню Норку, 
1 із Ню Брітея, Коїш., І із 
Ню Бронсвіку, 3 з Ірвінгто– 
ну, 1 з Джерзі Ситі, 5 1а Чи
каго, 3 Із Клівленду-чТармн, 
1 із Честеру, Па., З із Дет
ройту, 3 із ' Боффало, 3 із 
Нюарку, і із Рочестеру, і із 
ФілядельфіІ, 1 із Балтимору, 
1 із Піттсбургу,' 1 іа Карте– 
рету. Біля нУдесталу пам'Я– 
тника були: представник 
Митрополит У К Ц е р к в и 
Владики Амвросія о. монс. 
В. Макух, який провів мо
литву, о. М. Бутрянський з 
Чикаго, о. Попівчак — ре
дактор .ДПляху", директор 
канцелярії УККА. мґр І. Ба– 
зарко, голова ТУ ОЖ ОЧСУ 
мґр У ля на Целевич, голова 
ТУСМ Б– Футала, голова 
Студентського Комітету для 
оборони людських прав В 
СОСР Є. Івалців, реД. Лідія 
Бурачкнська та ін. від СУА, 
представники комбатантів, 
керівники студентських і мо
лодечих організацій, Ю. 
Карпінськвй і В,'Процик від 
„Зарева" та ін. Після молит
ви промовляв координатор 
молодечих організацій при 
УККА ілж. М. Семанншнн, 
який сказав, що „не задля 
своєї присмностн ми прибу
ли сюди з віддалення міст 
Америки ,а задля виконання 
обов'язку супроти наших 
братів і сестер в Украпи. Мо
сква мас наметі, вбити духо
ві вартості українського на
роду. Молодь в Україні ста
ла в авангарді боротьби... 
— а відгомін подій в Україні 
підсилив свідомість в укра
їнської молоді лоза 3 межа
ми, де молодь стала в аван
гарді протестаційиих акцій 
проти геноцидної Москва". 
Потім голова Відділу УККА 
і відповідальний за арове̂  

дення демонстрації д-р Сте–^ 
пан Курнлас коротко про
мовляв на тему льояльности 
до ЗСА, яка особливо засвід
чується українськими висту
пами в обороні прав Украї
ни та ін. поневолених наро
дів — природних союзників 
ЗСА: „Ми горді за наших 
дітей і студентську молодь, 
вихованих тут на українсь
ких традиціях", сказав про
мовець, подавши Потім плям 
походу. Хор Осередку СУ
МА ім. гея.-хор. Т. Чуприн
ки „Жайворонки" під дири
гуванням інж. Р. Степаняка 
виконав підсилену на багато 
вулиць довкола пісню „Ось 
день війни народної". Увесь 
час студентська та сумівсь– 
ка і пластова молодь розда
вали листівки з портретами 
В. Мороза, В. Чоряовола, С. 
Караваяського та ін. безне
винно переслідуваних укра
їнських інтелектуалістів в У– 
краіні. 

Залунали удари бараба
нів, замаяли в повітрі сотні 
прапорів і до півтори тисячі 
транспареитів, учасники ви
шикували ч є т ві р хами за 
своїми містами. Мовчазним, 
сповненим і великих надій 
поглядом проводжав Тарас 
Шевченко своїх молодень
ких Дітей у похід за міцну 
здорову крашу Вашингтона 
і за вільну україяську Ук
раїну. На чолі походу пові
вали зоряний і сивьо-жов
тий великі прапори, похід 
очолювали Інж. М. Семанн
шнн і студенїцЄ. Іванців. На 
безлічі транспарентів, з яких 
деякі були в кольрах та на
гадували добре виконані ми
стецькі твори, або ж гострі 
сатири, були англомовні на
писи від „Свободу Україні" 
та „Свободу українським ін
телектуалістам" до „Москва 
— гніздо червоного фашиз
му", „Президенте Ніксоне, 
заступіться за українців", 
„Вимагаєм уваги Америки 
до оправ України", „Москва, 
за що мучиш Софію Зариць– 
ку і Зиновію Франко?" та ін. 
Впродовж усього маршу до 
Пенсильвенії евню, в нап
рямку до Білого Дому, для 
проведення маніфестаційної 
частини, в повітрі лунали 
грімкі запити й відповіді мо
лоді: „Що ви бажаєте? -
свободи Україні!", „Геть ко
мунізм!"; подекуди в коло
нах лунали українські пісні. 
Маси народу на вулицях без 
кінця-краю фотографували 
барвисті колони. їх увагу 
привертали енньо-жовті пра
пори в руках молоді, зодяг
неної в народні вишивки; у– 
перті удари барабанів, нез
вичні, ТО бадьорі, то тужливі 
пісні; поліційна ескорта на 
малих мотоциклях. Туристи, 
які. залили того соняшного 
дня Вашингтон, не випуска
ли з рук фотоапаратів. Від 
самого початку ПОХОДІ' І 
майже до 6-ої ГОД. вечора 
А українськими колонами 
булн Невідступно: представ
ник редакції .Вашингтон 
Пост" — молодий журна
ліст Аббат , Комбес. пред
ставник радіовненльні ..Сво
бода" 3 Мюнхену, численні 
фотокореспонденти з різних 
пресових агенцій і з телеві
зії (9-й канал і 4-й уночі по
дали вістки про українську 
демонстрацію та її завдання. 
але без докладного показу 
окремих Оцен (програми о 
11-ІЙ год. вечора). Для у– 
країнської щоденної радіо
програми в Боффало демон– 
страцікі записав на магнето– 
фокі я. Василь Шарван; Л. 
Полтава дав інтерв'ю для 
„Голосу Америки" і ряд.' -
журналістка п-а Ада Ку– 
ляк зладила програму про 
українську демонстрацію, я– 
на була передана в Україну, 
У неділю 14 травня, включ
ив 3 переказом змісту укра– 
іяської петнції до Президен– 
ta. Відомості для ,Зашинґ– 
тоа(Поет" та ін. преси, в то– 

(Закінчення на crop. 1-ій) 

ОКІНАВУ ПЕРЕДАНО 
ПІД СУВЕРЕННІСТЬ ЯПОНІЇ 

Токіо. — Після 27-ох ро
ків воєнної окупації переда
но назад під японську суве
ренність острів Окінаву з ін
тими островами архіпелагу 
Рінжу. На урочистій церемо
нії промовляли від Америки 
вш,е - президент Спіро Еґ– 
аю, який відчитав договір в 
цій с праві, підписаний 17 
червня минулого року, — і 
японський прем'єр Ейсаку 
Сато, який ствердив, що оце 
вперше в історії окупована 
воєнним противником тери
торія вертається за згодою 
переможної держави під су
веренну власність переможе
ної, країни, при чому обид
ві сторони зберігають союз і 
приязнь. Державний секре
тар Вілліям Роджерс надіс
лав листа японському мініс

трові закордонних справ Та– 
кео Фукуді з запевненням, 
що на Окінаві, яка залиша
ється американською морсь
ко - летунською базою, не
ма ядрової зброї. На церемо
нії в Токіо булн приязними 
імператор Гірогіто і його 
дружина Нагако. Однаково 
в Токіо, як в Окінаві зосере
джено сильні контингенти 
поліції в очікуванні можли
вих демонстрацій комуністів 
і їх симпатинів, що невдово– 
лені збереженням за Амери
кою надалі бази на Окінаві. 
Але не було заколочений 
спокою. Американці не ма
тимуть надалі права пере
кидати з Окінави будь - я– 
ких збройних частин на 
якийсь воєнний фронт без 
відома і згоди японського 
уряду. 

Військо Південного В'єтнаму перейшло 
до частинного протинаступу 

Сайґон. — Державні вій
ська Південного В'єтнаму 
перейшли на фронті міста 
Хуе до контрофезиви, пере
вівши успішно рейд коло 
1.200 вояків морської піхоти, 
перекинених поза ворожі лі
нії американськими й пів
денно - в'єтнамськими гелі
коптерами. Той рейд був на
дзвичайно успішний, бо за
скочив ворога цілком непри– 
гвртваного. Згинуло коло 
300 ворожих вояків, і пони
щено багато зброї, після чо
го південно - в'єтнамські во
яки майже без власних 
втрат вернулися на свої по
зиції. Другий випад переве
дено на іншому відтинку в 
околиці Хуе, щоб відтисну
ти ворога. Фахівці придають 
тим операціям велике голов
но психологічне значення, 
як відбудовування вояцької 
моралі у південно - в'єтнам
ській армії. Також важко но 
рогом бомбардоване й від 
кругло місяця облягане міс
то Анлок відбило знову всі 

атаки. Американське летун– 
ство проводило далі важке 
бомбардування ворожих по
зицій. 

Із півночно - в'єтнамсько
го порту Гайфонґ виплнлн 
8 вантажних кораблів різ
них чужих держав, але 28 
ще залишились, між ними 
більшість совстськнх. Ви
вантажування з них воєн
них товарів для комуністів 
відбувалося, без перешкод 
збоку амернкаЯСькбгб лету– 
нства, дармащо секретар о– 
боронн Мелвін Лерд заявив 
був у Вашингтоні, що Аме
рика не допустить, щоб то
вари, перевезені до Гайфон– 
гу, дійшли до комуністичної 
армії. З Москви повідомле
но, що вісім совстськнх ван
тажних кораблів з „харита– 
тивною допомогою" для Пі
внічного В'єтнаму знаходя
ться в дорозі до Гайфонгу. 
Ті кораблі все ж знаходять
ся ще на сотні миль від того 
комуністичного заміновано
го порту. 

У БАВНД БРУКУ ТОРЖЕСТВЕННО 
ВІДЗНАЧЕНО ЗО-РІЧЧЯ 

АРХИПАСТИРСЬКОГО СЛУЖІННЯ 
ВЛАДИКИ МСТИСЛАВА 

Бавид Брук, Н.Дж. — 
Президент ЗСА Ричард Нік– 
сон, Президент УНР в екзн– 
лі Микола Лівиць кий, віце-
президент Спіро Егню, чи
сленні сенатори і конгресме
ни та губернатори стейтів і 
щег" численніші українські 
установи В світі із Світовим 
Конгресом Вільних Україн
ців минулої неділі, 14-го 
травня, сердечно привітали 
Первоієрарха Української 
Автокефальної Православ
ної Церкви і Митрополита 
Української Православної 
Церкви в ЗСА ВПреосаящен– 
нішого Владику Мстислава 
з нагоди 30-річчя його ар– 
хнпастирського служіння, 
що сповнилося того ж дня. 
З нагоди цього ювілею на
самперед в Церкві-Пам'ят– 
нику в Українському Право
славному. Осередку в Бавид 
Бруку відбулася торжест– 
венна АрхисреЙська Свята 
Літургія, яку відслужив 
Владнка-Ювілят в сослу– 
женні Архиспископа Марка, 
Зпнскопа Константнна та 
численного духовенства. Пі
сля Літургії відслужено бла– 
годарственянй Молебень. О– 
після, о год. 2-ій по полуд
ні, в поблизькому ресторані 

Комуністи твердять, що вони не хочуть 
панувати у Південному В'єтнамі 

Париж. — Член Політбю– 
ра комуністичної партії Пів
нічного В'єтнаму Ле Дук 
То, з яким кількакратно вів 
засекречені наради дорад
ник президента Ніксона 
Генрі Кіссінджер, відбув у 
своїй віллі на передмісті 
Парижу пресову конферен
цію, в якій знову запевнив, 
що комуністи не мають за
міру накидати Південному 
В'єтнамові своєї монополь
ної влади. Він запевняв, що 
вони хочуть тільки коалі
ційного уряду, в якому бу
ли б репрезентовані „три та
бори" південно-в'стнамсько– 
го суспільства, не назвавши 
їх за іменем. Але він знову 
відкинув останні мирові 
пропозиції президента Нік
сона, закинувши їм. що в 
них власне нема згадки про 
політичну розв'язку кон
флікту у В'єтнамі, яка для 

комуністів найважливіша. 
Він вимагав, щоб президент 
Південного В'єтнаму, Нгусн 
Ван Tic, негайно зрікся, але 
зрештою всі члени його уря
ду матимуть вільну волю 
призначити з-посеред себе 
членів до наступного коалі
ційного уряду. Ле Дук То 
закидав президентові Ніксо– 
нові злу волю і бажання 
зберегти Південний В'єтнам 
у „колоніальному" стані з 
залежним від Америки пре
зидентом Нґуєном Ваном 
Tic. Він жалівся теж, що 
президент Ніксон і Генрі 
Кіссінджер не дотримали 
договорення, що наради Кіс– 
сінджера і його, Дука То, 
мають залишитись засекре
ченими. Але він заявив, що 
готов знову переговорювати 
явно або тайно, але не по
ступився нічого із поперед
ніх комуністичних вимог. 

Уряд през. Ніксона проти податкової 
іми в цьому році 

'Вашингтон. — Головніш 
дорадник П р е зндента для 
внутрішніх справ Джон Д. 
Врліхман заявив тут під час 
відбутої в суботу 13 травня 
ц. р. пресової конференції, 
що уряд през.' Ніксона не 
пропонуватиме в цьому 19-
72 році ніякої реформи у 
структурі індивідуальних і 
корпораційннх податків. Во
дночас із цим Ерліхман спо
вістив, що през. Ніксон бу
де вимагати проведення та
кої реформи, якщо буде об
раний на другу каденцію. 
Згідно із заявою Ерліхмана, 
през,^(Шксон вирішив, що 

проведення будь-яких біль
ших змін в існуючій подат
ковій системі не було б ко
рисним ні для державних 
інтересів, ні для добра са
мих платників податків, осо
бливо ж тепер в напруженій 
передвиборчій а т м о с ф е р і . 
Ерліхман критикував дея
ких кандидатів на прези
дентську номінацію за опе
рування невірними податко
вими даними під час їхніх 
виступів у правнборчій кам
панії. Ця критігка була звер
нена особливо проти демо
кратичного сенатора із Пів
денної Дакотн Джорджа 

Владика Митрополит 
М с т и с л о в , 

Репродукція портрету у ви
конанні маляра Бориса Ма– 
каренка з ФілядельфіІ. Пор
трет вручено Владиці-Юві– 
лятові під час ювілейного 

бенкету. 

„Голлідей Інн" відбувся Ю– 
вілейний Бенкет з участю 
понад 500 осіб, міяс ними чо
лових репрезентантів чис
леннях ваших установ і ор
ганізацій. Подробиці ЦИХ 
торжеств будуть подані в 
черговому виданні „Свобо
ди". 

Колишній Апостольський Візитатор 
о. Николай Вояковський, помер у Бруклині 

Бруклин, Н. И. — У п'ят
ницю 12-го травня увечері 
по довшій важкій недузі по
мер колишній Апостольсь
кий візитатор для українсь
ких скитальців католиків у 
Німеччині о. Николай Воя– ГІ 
ковськяй. Нащадок старого, щ. 
шляхетського священичого І 
роду, народився 12-го черв
ня 1в99 р. в селі Богданівці, 
Скалатського повіту. Гімна
зію закінчив у Станиславо– 
ві в 1918 р. як УССтрілць, в 
рядах УСС він був від 1917 
р. Перебувши воєнну кампа
нію в Україні, в 1920-ім ро
ці перемінив меч на хрест 
та вступив до Духовної Се 
мінарії у Львові, яку закін
чив в 1924 році. Того ж року 
одружився з Анною Левиць– 
кою, а в 1926 р. був висвя
чений, і почав працювати як 
священик в Скалаті. Пізні
ше був парохом в Олієві. Від 
1927 до 1933 pp. був паро
хом в селі Страдче, повіт Го
родок, і того ж року був на
городжений крилошанськи– 
ми відзнаками. Енергійний 
о. Николай п р а ц ю вав не 
тільки на релігійному полі, 
але і на освітньому та еко
номічному. Митрополит Ан– 
дрей Шетгтицькнй вислав о. 
Ннколая в 1939 р. до Відня 
для праці серед українських 
робітників. Пізніше він душ– 
пастирював в Літомержіцах 
в Судетах. В 1945 р. Апос
тольський Візитатор о. пра– 
лат д-р Петро Вергун най
менував о. Николя Вояков– 
ського своїм з а с т упником. 
Совстські окупанти вивезли 
о. Вергуна на Сибір, де він 
і загинув, а о. Вояковський 
виконував обов'язки Аттос– 

Св, п. о. Николай 
Вояковські і 

тольського Візитатора для 
українських скитальців ка
толиків аж до 1949 p., коли 
прибув до З'єднаних Стейтів 
Америки. В Німеччині о. Н. 
Вояковський виконував пра
цю єпископа: він опікував
ся 69.000 вірних, серед яких 
працювали 117 священиків. 
Апостольський А дміяістра– 
тор виявив великий органі
заційний хист, зорганізував 
Духовну Академію, Церков
ний Трибунал, церковно-ор
ганізаційну побудову та по
важну бібліотеку й релігій
ну пресу. В Німеччині о. Во– 
ковськнй видав 14 ..Пастир
ських Посланій". При цій 
нагоді треба згадати, що о. 
Н. Вояковський відомий як 
автор численних томів про
повідей, виданих ще в краю 
і тут на еміграції. Перший 
том його проповідей вийшов 
(Продовження на crop. З^й) 

У Львові помер д-р Микола Тимчишин 
Зі Львова наспіла вістка, 

що 2-го травня Ц– р. там по
мер на 63-му році життя, під 
час виконування свого про
фесійного обов'язку, доктор 
медицини св. п. Микола 
Тимчишин. Покійний закін
чив середню школу у Ста– 
н не лавові, а медичні студії 
у Львові. Медичну практику 
почав на західніх теренах 

МекГоверна, який у своїх 
виступах заявляв, що по
датки для осіб із середнім 
заробітками с надто високі 
в порівнянні до податків ба
гатіїв і бізнесменів. В жур– 
налістичних колах підкрес
люють, що це вперше през. 
Ніксон доручив з'ясувати 
становище свого уряду в та
кій пекучій справі, як по
датки. 

Польщі. По розвалі Польщі 
під час другої світової,війни 
вернувся до Львова та про
довжував лікарську практи
ку аж до сформування пер
шої Української Дивізії „Га
личина". Вступивши в ряди 
Дивізії, брав участь у битві 
під Вродами і там пОцав у 
большевицький полон. Про
вівши десять років ва зас
ланні в концентраційному 
таборі в Красноярському 
краю, знову повернувся до 
Львова, але без права побу
ту там. Два роки працював 
рентгенологом у Перемнш– 
лянах і опісля у Львові, де 
помер. Осиротив дружину 
мґр прав Володимиру та 
дочку Тамару і енна Рома
на, які живуть в Америці і 
безуспішно старалися про 
приїзд до них їхнього мужа 
і батька. 
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II. Феденко 

ПОЛЯКИ ЗГАДУЮТЬ КОНСТИТУЦІЮ 3-ГО ТРАВНЯ 
Мюнхен. — „Була колись нулися по допомогу до ца– 

шляхетчина". — писав Т. 
Шевченко, згадуючи мину
ле Польщі, що довгі віки 
панувала над великою час– 

рнці Катерини. 
Як глибоко впала– в той 

час Україна, видно з того, 
що польські магнати ство– 

Р.О. Box 348 Jersey City. N.J. 07303 

тнною України. Польща ма– рили свою конфедерацію 
ла ..золоту вільність", а л е . на нашій землі, в селі Тор
та свобода була для шляхти. | говнці над річкою Синюхою, 
Селянство було в неволі у І на південний схід від Умані. 

Магнати Потоцький і Же– 

Л начепи її і рол я отігічшпіх груп 
Ще донедавна етнічні групи і в 3'сднаних Стейтах 

Америки і-в Канаді взагалі не рахувалися. їх не брали 
до уваги ні історики Америки, ні СОЦІОЛОГИ, ні дослідники 
тих чи інших сторінок та аспектів американського й ка– 
надійського суспільства. Якщо й привертали нони увагу 
урядових чинників чи наукового світу, то тільки, як ма
теріал для „перетоплювального казана", тобто як елемент, 
який мав би бути зденаціоналізований і включений в па
нівну національну спільноту. -

Таке неуважливе ставлення до етнічних груп, їх ролі 
і значення належить уже до минулого. Основно і глибоко 
з'ясував цю'переміну ввесь процес, що привів до виз
нання місця і прав етнічних груп в усьому суспільному 
і державному житті Канади і в новій канадійеькій консти
туції сей. Павло Юзнк .у своїй промові в канадійсько– 
му Сенаті. Зреферованій у попередньому числі нашого що
денника. Стверджуючи факт. Що за 90 років існування 
Канади. З 1873 ДО 1961 року, КІЛЬКІСТЬ не англійського і 
не французького етнічного населення Канади збільшила
ся з 8.3S до 25.77 відсотка, сен. Юзнк з 'ясував, що разом 
із цим видатно посилилася й вага етнічних груп та їх ро
ли в державному, громадському і культурному житті Ка
нади, ВИСЛІДІМ чого і стало визнання права мов таких ет– 
нічіпгх груп, як німецька, українська, італійська, як ка– 
надінських мов , і допущення їх та етнічних культур у 
шкільництві, легіслятурах та судах окремих провінцій. 

Значно зактуалізувалаея проблема етнічних груп ос
танніми роками також і в ЗСА. Абстрагуючи від ЦІЛОГО 
ряду заходів, таких, як творення музеїв й архівів з історії 
етнічних груп та іх вкладу в розвиток американської на– 
цїї і її культури, і багатьох конференцій та наукових до– 
сяаджень у цій ділянці, наивидатнішим виявом амернкан– 

-ськ”ого зацікавлення проблемою етнічних груп стала під
тримана пре;-.. Нікс.оном і включена в переданий на роз
гляд Конгресу Акт про вищу освіту Програма Студій Ет
нічної Спадщини. Ця програма передбачає широке й ос
новне вивчення етнічних груп, їхньої культури Т.1 ЇХНЬОГО 
вкладу в розвиток ЗСА з метою використання внслідів 
цього зивченнл в практичному громадському і державно
му житті на різних рівнях. Одним із дальших акцій У 
цьому напрямку може бути й відбута у Клівленді, також 
з участю українців, Крайова Конференція в справі етніч
них проблем, яка займалася не тільки різними аспектами 
історії етнічних груп, але і їх включення в розвиток амери
канського національного плюралізму. Ролю українців і 
участь їх в американській мозаїці рас і культур підкрес
лив добре також гол. предсідник УНСоюзу И. Лисопр у 
своєму виступі в радіопрограмі Фарбера в четвер 4 трав
ня ц. р. 

Все це дає повну підставу вірити в те, що і в ЗСА 
українці й інші етнічні групи дочекаються визнання своїх 
мовних та культурних скарбів як повноправної і повно-
вартісної частини американської мозаїки, що творить ,.з 
множества одне" -— як це голосить мотто Американської 
Республіки. 

панів, міщанство не мало по
літичних прав. На провінці
ал ьних соймнках і на соймі, 
що сходився час .від часу, 

Микола Чубатий 

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЙ, ПРИСВЯЧЕНІ 
ГРИГОРІЄВІ СКОВОРОДІ 

Таку приємну для україн- |фіГ" Джеймса Едіе, Джейм– 
ців вістку прочитали ми у са Сканля і ще двох авторів, 
„Свободі" з 5 травня. Кон– як підручник для коледжів.В 
ференцію влаштувала пів– і 1-му томі є великий розділ 
нічно - східня група (ЗСА i jnpo „першого російського 
Канади) ААА — скорочена; філософа Сковороду, який 
назва Американської Асоці– І дав початок російській філо– 
яції для Поширення Сло– І софії на переломі ХУЇЇ– 

вуськин почували себе воло– в'янських Студі. Те, що було ! Х У Ш столітьЛого виступ то 
дарямн на українській зем– подане у „Свободі", взято з j було перше світло західньої 
лі, де в ХУП стол. билися урядового запрошення на; культури, кинене на Мос– 

мала послів сама шляхта. І за вільну Україну козаки конференцію, яке дістали ковщині. Григорій Сковоро– о к р Є м и х подій минулого, а 
На соймі ..золота вільність" j під командою Хмельницько–' к і члени ААА. да був найкращим духовим Зокрема тих юридичних ак– 
ішла так далеко, що один го. Богуна. Петра Дорошен– Конференція в і д булася j продуктом першої в Росії а– | тів, що були результатом е– 
посол міг словами ..не поз- іка і де виступив на бороть– 27-28 квітня, одначе ані сло–. кадемічної установи, Києво–; кономічного, к у льтурного. 
валям" (не згоджуюсь) при-Ібу проти польського пану– в а інформації про те, який і Могнлянської Академії, яка ; політичного та військового 
пннити роботу сойму, ,,зір– вання сотни,к Іван Гонта напрям вона мала. Виступа– внесла до Росії основи то–; співдіяння з близькими чи 
вати" його. Це „вільне забо- |1768 року, разом з запорож– л о ^м пгість осіб під прово–! дішньої західньої цивіліза– ' далекими сусідами. Таке 
роняю" (ліберум вето) , руй– цямн Максима Залізняка. Д о м .професора філософії ції". знання запобігає повторен– 
нувало плини реформ у Російській уряд допоміг Клайна з Брайн Мавр Коле– | Не інших поглядів амери– н ю помилок, що їх допустн– 

Ромаи Рахманний І м 

Нй СЛІДАХ УКРДЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ РАЦІЇ 
Багато людей розмовля–, Варшавський договір з 1920 

ють про політику, та мало та– і року і Ризький договір з 
1921 року. ``` 

(Текст АнДрусівського до
говору, що ним Польща і 
Московщина нбділили Укра
їну на дві сфери впливів, 
відтворено ф ' о ^ т отипічним 
способом у польському та 
російському текстах). 

ких, що практично викону
ють її. Однак, ті й ті повин
ні знати історичні факти, 
які все ще якоюсь мірою 
впливають на а к т уальне 
життя даного народу, на 
формування п о л ітичннх 
концепцій новочасними ке
рівниками його суспільства. 

З уваги на це важливо ма
ти публікації з насвітленням 

Польщі, а підкупи окремих І своїм військом польським Джу– Прелегентамн і днеку– 
послів на соймі чужими уря– конфедератам, що збунтува– тактами були майже всі мо
дами давали їм нагоду втру– лися проти конституції 3-го Л0ДІ науковці, бо їх ще не– 
чатнея у внутрішні справи 
Польщі. 

Наприкінці Х У Ш стол. в 
Польщі було багато освіче
них людей, які бачили не
безпеку для незалежності! 
держави від анархії, що ши
рилася через „ліберум вето". 
,,Польска нежондем стоі" 
(Польща стоїть на безладді) 
-– казали польські прихиль
ники „золотої вільности". А– 
ле ця анархія довела до то– 

; го, що вже на початку Х У Ш 
! стол. Польща стала сателі– 
1 ті.м Москви: посли („рези
денти") царя Петра І пово– 

; днлнея у Варшаві, як у себе 
1 вдома: наприклад, польські 
- агенти арештували у країн -
і !жуго^дипломата Івана Гер– 
!/цнка в польській столиці і 
вивезли його на Московщи
ну. Герцик був шурином 

; гетьмана Пилипа Орлика. 

Бачивши упадок своєї 
! держави, польські патріоти 
j підготовляли реформи в по
літиці, в культурі, реформи 

і суспільні. Великий вплив 
; на поступових поляків спра– 
' вила Велика Французька 
Революція 1789 року, яка 

І скасувала привілеї шляхти 
і зробила селян вільними 
громадянами. До реформ у 

| Польщі взявся так званий 
„Чотирилітній сойм" у Вар
шаві, який видав 3 травня 

і 1794 року конституцію. Ска– 
! с в а н о право ,.вільного ве– 
: го", введено спадкову мо– 

травня. Але 1793 року Пру– м а с в каталозі ААА з 1969 
сія і Росія відшматували со– Р– М і ж л ” м л одно прізвище 
бі великі провінції, що до то– звучить як українське -
го часу належали до Поль– Тарас Закцдальськнй; всі 
щі. До Росії прилучено ук– і н ш і не українські імена з 
раїнські землі аж по Збруч., університету в Торонті та з 
Польські магнати заспокої– Гарварду (Томас Тукер) . 
лясь, вони стали вірними | 250-ліття з дня народжен– 
підданимн російських царів. н я г - Сковороди святкують 
бо російський уряд забезпе– по-своєму в СССР, бож Г. 
чнв їх земельну власність. Сковорода був христнянсь– 
лятнфундії. кий філософ, а там треба, 

. щоб він був атеїсіюм. 
Конституція 3-го травня В А А А тільки меншина у 

відкрігвала шлях для лосту– ч е Н и х членів визнає, пуз 
пу полякам. Але вона не зя– Сковорода був українським 
безпечувала прав народів філософом, переважна біль– 
українського, білоруського і ш і с т ь вважає, що він був 

- , . „першим російським філосо– 
литовського Поляки І шс– , „ D ..ГІ– -

фом . В цій установі, з якою 
ля розділів Польщі у Х У Ш п р о ф Степан Горак зводить 
стол. вміли пристосуватися героїчну боротьбу, існує 
до царського та австрійсько" сильна партія „спеціалістів 
го режимів і успішно прова–; росіГ', в більшості вже аме– 
дилн польонізацію україн–' рнканців, одначе послідов– 
ців. білорусів і литовців: них російських шовіністів у 
вони мали університети у науці. З цієї причини нас 
Львові. Кракові та в Вільні цікавить характер конеререн– 
і вищу польську школу (лі– ції на честь Г. Сковороди, 
цей) у Крем'янці на Волині, Українцям мало відомо, що 
де вчився, між іншими, Ген–, чикагська група ААА 1985 
рик Сснкевич. автор ворожих р . видала друком 4-томову 
Україні історичних романів. „Історію російської філосо– 

Згадую конституцію 3-го | і і і - , 
травня тому, що події XX 
стол. де в чому подібні до ' як співали українські кобза– 
того, що сталося в кінці pj в думах. 
Х У Ш стол. Наприклад, ма– Порівнюючи минуле і су– 
цярн вирішили в жовтні часне, можна прийти до вн– 

Гяіо.іі^Біунаїьпл .нозків 
7-го травня в СССР відзначали „традиційний День 

радіо ". хоча насправді там дуже великий натиск кладуїь 
тепер не так ня радіо, як на телевізію. Місцевими радіо
програмами населення цікавиться значно менше, як теле
візійними. Закордонні радіовисильні, що передають укра
їнською та ІНШИМИ мовами, значно більше цікавлять слу
хачів в СССР, ніж місцеві радіовисильні з набридливим 
пропагуванням п'ятирічок та виробничих завдань. Теле
візійні програми в СССР також багато часу присвячують 
різним „завданням парти", а все ж таки цікаво подивитись 
на екрані вдома на спортові змагання або якийсь фільм 
про далекі подорожі. 

За совстською статистикою в СССР телевізію бачить 
170 млн. осіб. Совстське раді,о і телевізія виконують 
ролю не тільки політичних індоктрннаторів. промивачів 
„мозку" мільйонів слухачів і глядачів. - вони стали од
ним із потужних засобів урядово запляиован/)ї ,.інтернаці
оналістичною" Москвою русифікації не-росіян. У Мсскві 
в телевізії сконцентровані найкращі мистецькі сили, там 
виступають найбільш відомі театри, мистці. співаки і Ті д., 
а вже .особливо старанно підготовляються програми для 
дітей . . . 

Можна легко зрозуміти, чому московська преса, вих
валяючи власне радіо, гостро нападає на закордонні ра– 
діовненльчі: совстське радіо інд'жтрннус західні станції 

інформують 

1956 року завести у себе де– сновку: як в століттях Х У Ш 
мократичннй лад. але Мос– і ХГХ. так і нині Російська 
ква послала своє війсйю на імперія була і є найтяжчим 
Угорщину і втопила в крові ворогом кожного вільного 

нархікн в Польщі короля в н . : ^мократнчш.й рух. Ролю руху і гнобителькою дс.мо– 
I польських магнатів - конфе– кратичних ідей в тих краі– 
дератів проти реформ - нах, куди сягає сила росій– 
Потоцького і Жевуського — ських армій, 
взяли на себе на Угорщині Маркс і Енгельс бачили 
комуністичні ватажки на чо– небезпеку від царської Росії 
лі з Кадаром. для демократичного розвит– 

19R8 року рух за політич– ку народів і кликали уряди 
ні й господарські реформи Західньої Европн до війни 
почався з великою силою у проти російської велнкодер– 
Чехо-Словаччнні. Як в мнну– жавн, щоб перекреслити 
лому, так і нині, Москва по– загарбницькі пляни царсь– 
бачнла у вільному русі че– кого уряду. Цікавий Ф а к т ; 

хів і словаків небезпеку для писання Маркса й Енгельса 
свого режиму (ідеї ,.якобін– проти російського імперіялі– 
ські -– тоді, „ревізіоністнчні" ; зму заборонено в СССР. 
- - тепер) . Рух за волю і лю– Французький історик Бенуа 

задушити реформи в Поль– І дяніст ь в Чехо - Словаччині Гепнер зібрав твори Марк– 
щі. Може б цариця Катерн– \ задушено совстськнм війсь– са, в яких він гостро засу– 
на II та пруський король і | ком. В ролі Потоцькнх і див російський імперіалізм. І -

")нрав сонм), дано громадян– 
I ські права міщанам. Але ее– 
| лян конституція залишила 

її надалі під владою шлях
тичів - власників землі. 

Конституція 3-го травня 
1797 р. знайшла собі взро– 

j гів поза межами Польщі і в 
: самому польському суспіль– 
! стві. Монархи Росії і Прусії 
і Бважалн. що конституція 3-
і го травня була прийнята на 
і польському соймі під впли

вом французьких ,.якебін– 
| ських ідей", і рішили СИЛОЮ 

канські „спеціалісти в спра– Л Н С я предки чи то внаслі– 
вах Росії" у централі ААА. д о к складностн ситуації в 
яка видас науковий славіс– даному часі, чи внаслідок 
тичини квартальник „Славік необізнаності! з паралельнн– 
Ревю". Незабаром після по– м и подіями в ранішій за їх– 
яви чикаґської „Історії ро– : і І І О -Єпоеіт-
сійської філософії", бо вже Цд в , ,мога стосується та– 
в червні 1966 p., появилася к о ж українців, які, зокрема 
з-під пера Ричарда де поза межами України, де 
Джорджа, професора Кен– д л я ц ь о г о с більш пригожі 
зас університету, дуже прн– j у м 0 в и , займаються практич– 
хильна рецензія на цю „вар– І н о ю політикою і обміркову– 
тісну, першу науково о п р а - і ю т ь Ш Л Я х и державницького 
цьовану історію російської самостановлення - українсь– 
філософії". Рецензент з и х в а - к о ї н а ц і ї . в емігрантській у– 
ляс книжку, як рідку появу. І країнській пресі, наприклад, 
а якій автори, мовляв, діста– н е ра 3 читаємо про потребу 
лися до оригінальних текс– втримування зв'язків з по
тів і передали (враз із а я - ! л я к а м І І ) бо, мовляв, між ни– 
глійським перекладом) ці м и с такі, Щ о вірять у кон– 
російські тексти творів С к о - | ц Є І Щ і ю співпраці народів, 
вородн дотепер майже недо–; з а грожених Москвою. Особ– 
сгупні. Дал і рецензент п н - ; л і г в у у в а г у д е х т о приділяє 
ше: „Автори починають в і д . т . З в. концепції И. Пілсудсь– 
деякнх творів Григорія Ско– КОГОі я к н й Мовляв. пра– 
вородн, мало зниного кнїв– ( В Н Л Ь Н о розумів українців, як 
ського релігійного філософа \ реальний фактор у Східній 
Х У Ш століття". Тому він j Европі 
Р ^ Ь I L , , - i f r o p i K , ФФЬ На інший лад. є поміж на– кої філософи для загально. ! м н „ к и п 0 щ 0 
го читання тим, які заште– 

ут ї в , /ww оош в-ідд росіян не слід ставитися 
ресовані в росайсьюй куль– з упередженням, бо, мов

ляв, між ними вже є такі, 
які визнають українську на
цію та її право на відокрем
лене державне життя. А не 
виключене, що нам пощас
тить переконати також, офі– 

„ цінні московські чинники в 
! , ! І ,П ' . T L C L ! f i m ! H ? 1 безглуздості їхньої велико, 

державної манії, -– твердять 
речники цієї концепції. 

Можливо 

турі. 
Конечним є, щоб той сла

віст, який подав у „Свобо
ді' ' вістку про цю присвя
чену Григорієві Сковороді 
конференцію, подав також 
читачам „Свободи" дещо 
про 
для нас конференції: в яко
му напрямі йшли доповіді 
про „першого російського 
філософа Г. Сковороду" таї Можливо, що є такі одн– 
в якім напрямі йшла диску– н н ц . і в 4 и х f в ' т и х наших 
сія. Знаємо, що на тій кон– сусідів, але запитаймо одні 
ференції в Бурлінгтоні у одних: наскільки реальною 
Вермонтському Університеті в нашу епоху буде концеп– 
відбулась конференція та– ц і я якогось українсько-поль– 
кож на тему Хрущова того ського чи українсько - мос– 
самого дня по полудні, в я– ковського домовлення? 
кій активно виступали й де– | Частинну відповідь на це 
які советознавці - українці, запитання дає нова публіка– 
Конференція. п р и свячена цдя ред. Івана Кедрина, що 
Сковороді, їх мабуть, інтере– появилася у В-ві „Червона 
сувала, і, думаєм:), на ній Калина" в Ню Иорку. Ця 
вони були. Українська гро– | праця - під назвою „Пара– 
мада глибоко заінтересована і л е л і в історії України" -
тим, чи Для американської складається з авторового е– 
наукн Григорій Сковорода j Сею під цим же заголовком 
все ще росіянин чи може і т а збірки документів, що 
вже українець. Чи радіти \ займають 107 сторінок на 
нам з улаштування такої і в с і х 137. Книжка завершу– 
конференції, чи може суму– І сться англомовним резюме. 
' ! Т ; : В документальній частині 

передруковано тексти між– 
,не дуже поспішали посла–; Жевуських виступили охо– і видав у 1954 році в Парижі І БАТЬКИ' Зв 'яжіть замолоду державних договорів та ак– 
:тн свЬЇ армії проти польсь–, чі до диктатури над власною книжку „Маркс і Росія" \ ваших ітей 3 найстаршою 'т ів. а саме: Переяславський 
| ких реформ. Але вони зна– країною, з допомогою чужої (Marx et la Russie). Зміст найбільшою й найбагатшою договір 1654 року. Гадяць– 
j ли. що в самій Польщі були сили. - чеські і словацькі цієї книжки такий. Що в Мо– \ українською національною кнй трактат з 1658 року. 
завзяті противники конеги– Гусаки. Індри. Швестки і скві мали б назвати Маркса І устаноеою поза межами і Андрусівський договір з 

! туші 3-го травня. -На чолі подібні Василі Біляки. Д о , .диверсантом" і ,.проновід– 
! руху протії реформ стали речі. Біляк українець, але з : ником холодної війни". То– 
1 великі землевласники, звані породи „вірних русинів": го–! му не диво, що уряд СССР 
в Польщі магнатами. Вони товнх служити Москві для ! цих творів Маркса у себе не 
створили свою ,.конфедера– власної вигоди й кар'єри, друкує. Так звані ..марксис– 

I цію" (збройний союз) і звер– „для лакімства нещасного", ; ти" цензурують Маркса... 

батьківщини, якою є Укіт– 11667 року, Грамота гетьмана 
інський Народний Союз, щоб і Павла Скоропадського про 
запевнити їм кращу бі/дуч– І федерацію Української Дер– 
ність, а нашій громаді у жавн з демократичною Росі– 
віпьному світі нового свідо-сю 1918 року, Договори з 
мого члена! J ген. Денікіннм 1919 року, 

п 
Н Мирослав Семчишин 
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І В Г Т У ! І 

В останніх днях січня ц. 
р. відбулася у Ню Иорку 
п'ята з черги пленарна се
т и Секретаріяту СІСВУ. від
були СВОЇ наради окремі Ко– j 
місії і Ради, а між ними бу– І 
ЛИ й паради Світової Коор– 
динаційноі Виховно– Освіт– \ 
ньої Ради (СКВОР), яку за– 
сновано під час першого Сві
тового Конгресу Вільних У– 
країнців для координації на
ціонального виховання і ОС
ВІТИ українців діяспорн. Під 

ктичний аспект формування 
національної іденгичноети в 
діяспорі" (д-р Т. Самотулка 
— Прінетон) і „Українська 
виховна система, її напрям
ні, генеза. аналізе , виснов
ки та рекомендація" (М. 
Семчишин - Чикаго) . 

Перша тема розглянула 
проблему подвійного вихов
ного довкілля, якому підпа
дай: наша молодь у країнах 
свого поселення, і вона ма
ла характер емпіричний; 
друга тема зосереджувалась 
на практичних виявах і за 

патронатом СКВОР Головна ; ходах, в яких формується 
Пластова Булква влаштува– український виховний ідеал; 
ла була спеціальну конфе– і третя тема - українська вн– 
ренцію. в цілому лрисвяче– j ховна система своїм змістом 
ну сучасній українській вн–! (напрямними) і своїм приці– 
ховно-осаптній проблематиці. | лом стала центральною про 
Основними темами допові
дей були: „Виховні напрям
ні і подвійне довк ілля" (д-р 
В. Ісаїв - Торонто). „Пра– 

блемою, бо в ній виверши
лись і знайшли свос оформ
лення основні ідеї українсь
кої національної педагогіки. 

Не дивлячись на таку сво– 
ю вагу і внйняткову функ
цію, яку Ця система мас ви
конати у схемі нашого ско
ординованого національного 
життя в діяспорі. широкий 
загал мало п(ю неї знає, бо 
після її проголошення з три
бун Світового Конгресу Ві
льних Українців (п'ять ро
ків тому) напрямні УВСнс– 
ТЄМИ не аули п р є Д M Є том і 

за цим треЗа очікувати даль
шої акції, тобто оголошення 
всіх матеріалів цісї конфе
ренції, а далі і заходів увес
ти всі ці постанови в прак
тику нашого життя. 

Щ о таке УВСнстема. які 
складові компоненти її, що 
Привело до її виникнення, 
чи потрібно нона і викона– 
льна? 

Ось такі й інші питання 
ширшого Обговорення кола– хочемо поставити на оЗгово– 
ми внховників чи хоч би ін– І рення та зацікавити ними 
формацій і коментарів на | ширші кола нашої гтюмади, 
сторінках української преси.! зокрема наших учителів, ви– 
Офіційний текст напрямних і ховииків молоді, батьків і 
УВСистеми надруковано на j всіх, кому дороге майбутне 
сторінках бюлетеню ІЦкіль– j 
ної Ради УККА „Річна Шко
ла" за червень 193" p., і нам | 
невідомо, щоб цій преважлн– І 
вій справі була присвячена 
будь-яка дальша дискусій 
чи критика. 

Виходячи з таких мірку– 
вань, Головна Пластова Ву– 

нашої української справи 
поза межами Патьківщнни. 

Процес формування цЬ\ 
системи пройшов ряд підго
товних етапів у формі спеці
ально влаштованих конфе' 
ренцій і остаточно визрів до 
своєрідного документа, який 
буя представлений, продис– 

лава за спонукою Науково– ; катований і л а т верджений 
Дослідної Комісії СКВОР ви– і Пленумом Спітової Коорди

наційної Внховно-ОсвІтньої 
Ради в рямцях СКВУ у 19-
67 р. Отже, напрямні УВСи
стеми переходять рямці зви
чайних реЗОЛЮЦІЙ, бо BOHH' 
не випадкова, а продумана, 

рішила в рямцях нюиорксь– 
кої конференції поставити 
це питання на . обговорення 
і. крім спеціальної доповіді 
на цю тему, відбути ще й 
підготований панель. Вслід 

уточнена и с и н т етизована 
концепція виховання моло
дих українців, вона поєднує 
в собі всі аспекти внховно– 
навчального п р о цесу від 
батьківського дому і церкви 
починаючи, а на школі та 
молодечих організаціях кін
чаючи. З цих саме міркувань 
вона - УВСнстема за– 
зас лугову є на те. щоб з осо
бливою увагою до неї при
глянутись, проаналізувати її 
та поробити відповідні вис
новки. 

2. ГЕНЕЗА 

УВСистема мас за собою 
кільканадцятирічну історію. 
ЇЇ початий сягають ще 1958 
p., коли доволі динамічне й 
широко умаидатоване Об'є
днання Українських Педаго
гів Канади, очолене тоді й 
пізніше такими відомими зі 
своєї виховної д і я льностн 
особами, як бл. п. К. Па
ліїв і проф. Зенон Зелений, 
започаткувало цілу серію 
педагогічних конференцій. 
Ляйтмотивом цих конферен
цій була журоа за сучасне 
і майбутнє українського по
коління, журба за українсь

ку школу, культуру, за май
бутнє нашої національної 
спільноти на чужині. Під 
час третьої конференції у 
травні 1958 р. з участю пред
ставників Шкільної Ради У– 
країнського К о н г расового 
Комітету Америки прийнято 
резолюцію про потребу ство
рити українську вігховку си
стему, якої додержувалися б 
усі українознавчі школи і 
виховні організації. 

Дальша праця над цим 
проектом пішла д о в о л і 
швидко. У 1959 р. на 4-ій 
конференції обрано спеці– 
яльну комісію для виготов
лення проекту УВСистеми, 
на 5-ій конференції у 1961 р. 
відчитано перший нарис та
кої системи, і тоді також за
тверджено її теоретичні ос
нови. А саме уточнено, що : 
1. основою УВСистеми є хри
стиянський і національний 
світогляд; 2. рідна мова с 
передумовою національного 
самозбереження; З.українсь– 
ка культура є основним змі
стом системи. 

Тоді теж намічено завдан
ня на відтинку ІДеркви-ро– 
дини-школи-молоді. 

Дальшими розвитковими 
етапами було п'ять окремих 
сесій, зорганізованих спеці
альною Комісією УВСисте
ми в pp. 1964-67, а кожна з 
цих сесій своїм прицілом ма
ла основні компоненти сис
теми, тобто українську куль
туру - дошкілля-школу--мо– 
лодечі організації і т. д. Всі 
ці підготовні заходи вігвер– 
шнлнсь виготовленням т. зв. 
схеми, у якій в шістьох роз
ділах з'ясовано завдання, 
мету і зміст УВСистеми. Ок
ремо запроектовано форму
лу на визначення українсь
кого виховного ідеалу, а для 
остаточного в и г отовлення 
системи запрошено до спів
праці 20 організацій. І вреш
ті, у листопаді 1967 р. в рям
цях СКВУ відбулась Світо
ва Внховно-Освітня Сесія, я– 
ка закінчилася прийняттям 
узгоджених тез. В цих тезах 
( в оригіналі „Стверджен
ня") внеунено три основні 
вимоги: 1. збереження наці
ональної субстанції в Укра
їні і на еміграції; 2. здійс
нення українських виховних 
процесів, спертих на укра
їнській культурі; 3. потребу 
такої координації, яка мог– 

ТрагігЦі Сплоди 

Вже саме читання доку
ментів допоможе вдумлігво– 
му читачеві розібратися в 
складній ситуації українсь
кого народу в .різні епохи, 
ситуації, що такі ..схожі одна 
на одну, неначе вони були 
плодами того самого дерева. 
І вони були такими: це — 
трагічні плоди дерева, ук
раїнської сла'бкости й нероз– 
вннутости — політично - ду
хової, економічної та війсь
кової. 

З-поміж рядків уже мерт
вих слів, неначе промінь 
крізь темряву віків, прони
кає українська думка пр^ 
українську державну рацію. 
Автор успішно виловлює її 
та ерормулює в своєму есеї. 
Він пише: 

„Пригадка тих' подій ко
нечна, щоб д ійш до логічно
го висновку, іцо ' вільна ук
раїнська самостійна Україна 
може існувати тривко тіль
ки в оперті y f-першу чергу 
на власні сили, на силу 
державної свїдбмостн най– 
шнрших народних мас, яка 
продиктувала, б створення 
власної збройної сили, гото
вої і спроможної до оборони 
державної волі". 

Іван Кедрин застерігаєть
ся проти здогаду читача, 
що, мовляв, українці не по
требують союзника чн союз
ників. Ні, союзники нам 
пригодилися б як будь-якій 
іншій поневоленій нації. А– 
л е , п и ш е він, „союзи, дого
вори мають тьЛьк”и тоді дійс
ну тривку вартість, коли BO-` 
ни творені наг-базі рівного з 
рівним, а не на базі викори
стовування сильнішим слаб
шого союзника ради, задово
лення власних, тимчасових 
амбіцій чи концепцій". 

Такими фальшивими й 
короткозорими союзниками 
були, зокрема, п о л я к и з їх
нім Гадячем і Андрусовнм, 
а в новіших часах — з їхні
ми договорами щодо Україн– 
нн — Варшавським і Ризь
ким. Тому нічого не помо
жуть спроби^ -вибілювання 
тих неправильних концеп
цій у працях польських іс
ториків та публіцистів, які 
часто знаходять приязний 
відгук у багатьох добродуш
них українських читачів. 

Іван Кедрин послідовно, 
на фактах з історії, доказує 
ілюзорність твердження ре
чників та прогіататорів кон
цепції Пілсудського і ре
тельно підриває грунт усім 
можливим п р и хильиикам 
польонофільської та русо
фільської тенденцій у нашо
му суспільстві. 

У передмовг До книжки 
„Паралелі в іст/трії України" 
він пояснює, що обидва ці 
терміни він уживає ляше в 
значенні „орієнтації на 
Польщу, як союзника проти 
Московщини, чн орієнтації 
на Московщину, як на со
юзницю проти Польщі. Ні 
одна, ні друга концепція не 
дискредитує її авторів, бо 
вони так власне розуміли 
інтереси України — вони 
виходили з погляду україн
ської державної рації й були 
однаково добрими патріо
тами". 

Зайва великодушність 

На думку, ця вибачли
вість ред. Івана Кедрина су
проти авторів^ помилкових 
концепцій в" українській іс– 

(Закінчення ^іа стор. 3) 

ла б гарантувати необхідну 
виховну дію. 

Всі ці три тези увійшли 
згодом у Проект УВСистеми, 
при чому уточнено і визна
чено поняття українця в дія
спорі (тобто український ви
ховний ідеал) і встановлено 
Тимчасову, а згодом постій
ну Світову Координацій н у 
Внховно-Освігню Раду, яка 
в умовннах чужини мала б 
стати своєрідним міністерст
вом у справах .освіти і вихо
вання з цілою мережею кра
йових рад, а „конституцією" 
для так високо умандатова– 
ної установи мали стати На
прямні УВСнстемп. 

( Д а л К у д е . ) 



HJi СЛІДАХ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ РЙЦІЇ 
... 

` (Закінгення зі 
торії Й— надто великодушна і 
і не практична. Якщо треба г 
пробачити кожну помилкову і 
концепцію політичним керів– j 
никам з минулого, тоді тре– j 
ба буде пробачити й помилки 
сучасникам навіть тоді, ко– і 
ли їхні пляни та діяння були | 
чи є руїннцькими для самої 
суті української державнос– 
ТИ. Тоді треба було б виправ– і 
дати навіть отаманщину 19-
19 року, яка підірвала укра– j 
їнські державницькі зусил
ля. Ми мали б послідовно ка
зати, що це теж були патрі
оти, які по-свосму розуміли ; 
інтереси української нації. А : 

це була б очевидна недореч– 
вість. 

Політичні дії з минулого й 
сучасного судить і судитиме 
т. зв. історія, цебто ті люди,, 
які — з перспективи відста–; 
ні, знання н досвіду — мо
жуть об'єктивно зважити на 
терезах правди думку і чини 
своїх попередників. А суд ні– j 
коли не буває великодуш
ний, бо його завдання — зна– 
ЙТИ правду і зробити справе
дливий висновок з тієї прав–і 
ди. 

Рація t сила 

Цю правду знаходить Іван І 
Кедрнн, коли говорить прої 
єхидність Варшави і про під– \ 
ступність Москви: ̀  

„У довгому ланцюгу ла– і 
мання Польщею договорів, j 
умов і власних законів суп– І 
роти України та українців, 
впродовж історичної доби і в ' 

сторінки 2-ої) 
час між двома світовими вій
нами - Ризький договір є 
особливим „моменто" на ад
ресу України: вистерігатися 
будь-коли іншого союзу з 
Польщею як тільки такого, 
що гарантом збереження йо
го польською стороною була 
б українська сила". 

Саме і Варшава і Москва 
повсякчасно руйнували на
самперед українську військо
ву силу. Підірвавши її. вони 
мали певність, що згодом ці
ла країна впаде їм до рук, 
неначе спіле яблуко з дерева 

країнської легкодушностн. 
Видавництву „Червона Ка

лина" належить подяка за 
здійснення цього видання 
праці Івана Кедрина, до ре
чі — автора, який у тому са
мому видавництві (у Львові 
1928 року) видав ще й досі 
незамінну працю про Берес
тейський договір між Украї
ною і Центральними Держа
вами 1918 року. ' 

Це був договір, що дозво
лив Україні вперше в ново– 
часну епоху вийти на між
народну арену згідно з дер
жавницькою рацією: як 
рівноправної держави між 
суверенними державами, на 
базі своєї скромної, але гід
ної власної сили. 

Нова публікація Івана 
Кедрина, одного із сеньйо
рів української вільної жур
налістики, є його новим вла– 
дом у заходи збереження 
принципів української дер– 
жавішцької думки. 

Колишній Апостольський Візитатор 
о. Николай Вояковський, помер у Бруклині 

(Закінгення зі crop. 1-ої) 
у Львові в 1930 р. У ЗСА він 
віідав два томи проповідей, 
один під заголовком ,,Все– 
ленная веселися", в якому 
зібрані проповіді так звано
го різдвяного круга, а дру
гий під заголовком ,,Бодрі– 
ться - я переміг світ". Го
тові с. п р о п о в і д і також і 
на дальші чвертьріччя, але 

І покійному авторові не вда– 
і лося виданням докінчити за– 
I думаного діла. В ЗСА о. Н. 
| Вояковськнй в 1949 р. дістав 
і маленьку парохію в Брук– 
! лині, але не нарікав, маючи 
j на думці слова зі св. Пись– 
! ма: ,.Бог, кого любить, того 
j досвідчас". і знаючи, що ,.ті– 
і льки покора веде до неба". 
І 3 Бруклина перейшов о. Ни
колай на парохію до Боффа– 
ло, звідтам до Коговз, а вкін
ці до парохії Бруклин-Пів– 
ніч, де. згідно з плянами 
Владики Кир Иосифа, мав 
врятувати парохіяльну шко
лу з фінансової кризи, що 
йому і вдалося. Похоронні 
Богослуження вже почалися 
в неділю 14 травня параста– 
сам у церкві св. Духа при 

161 Норт 5 вулиці в Брукли
ні, куди перевезено тіло По
кійника з похоронного заве
дення. В понеділок 15 трав
ня о год. 9-ій рано в тій же 
церкві відправлено Заупо
кійну Службу Божу, а вве
чері о год. 7-ій почнуться 
священичі похорони, які бу
дуть закінчені у вівторок 16 
травня, коли відслужена бу
де св. Літургія. У вівтірко– 
вих відправах братиме у– 
часть Стемфордськнй Вла
дика Кир Иосиф. Тіло По
кійного спочине на новому 
Українському Цвинтарі св. 
Духа в місцевості Гемптон– 
бурґ, Н. Й. 

ЗНАЙШЛИ КІСТЯК 
ДИНОТЕРГЯ 

Кістяк прапредка слонів і 
мамутів — велетенського 
звіря динотерія, знайшли 
під час розкопів піщаного 
кар'єру в Гусятині, Терно
пільської областн. Велетен
ські, чотириметрові кістки 
тварини пролежали в землі 
на глибині понад 10 метрів 
приблизно 10 мільйонів ро
ків. 

СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДОРОВ'Я ПРИЙНЯЛА 
у своїй головній квартирі в Женеві постанову 76 голосами 
проти 15, при 27-ох, що стримались, щоб виключити з 
своїх членів.'Вільний Китай і приділити членство Комуні
стичному Китаєві. Світова Організація Здоров'я с аген
цією Об'єднаних Націй. 

г 
' і 

j Філадельфія - УВАГА - Трентон 
КОНЦЕРТ ДІВОЧОГО ХОРУ 

\ З ТОРОНТО, КАНАДА 

„ВЕСНІВКА" 
;; Диригент: 

КВІТКА ЗОРПЧ-КОІІІДРЛДЬКЛ 
Форт, еуттр. (ДОНЯ КУІІПТЕТА 

Неділя, 21 травня 1972, год. 6:00 веч. 
COOKE J. HIGH SCHOOL, 13th St. A Louden, UhHa. 
Квитки в крамницях: ,.Оріон" і п. Лукасевич. 

і Концерт влаштовує чол. хор ,.Прометен", Філядельфія 

^cmfc4" 

ш. ш щг.в-`и м-.тт-”шжїШ'М. і ' і ” і і і і - м . д л ж и я 
т ПОВІДОМЛЕННЯ ЗУАДКОШТЕТУ и 
Ш Цим маю шану повідомити усіх Членів ЗУАДК, що L 

І ДЕВ-ЯЛ 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЗУАДК 

Р - відбудуться 

2 в суботу, 27-го травня 1972 р. 
у Філадельфії , Па. 

\ в ДОМІ „ТРИЗУБ" при Ш1 Норт Врод вул. 
9 ^ ^.-– Точно о год. 10-ій рач о 
Щ ЗІ СЛІДУЮЧИМ ПОРЯДКОМ Н А Р А Д : 
Ш 1) Відкриття Зборів; 
± 2) Вибір Комісій — Верифікацій ної, СТатутової. Номі– 

націиної і Резолюційноі; 
Ш Зі Відчнтшгня І затвердження протоколу ВоЬьмнх За– 
щ гальних' Зборів, відбутих у Філядельфії, дня 21-го 

вересня 1968 року; 
І 1) Звітування Екзекутиви: 
g Г)і Звітування Контрольної Комісії; 

6) Дискусія над звітами та уділення абсолюторії Упра– 
И пі; 
щ 7) Звіт Верифікаційноі Комісії; 

8) Звіт Статутової Комісії; 
” ІМ Звіт НомінаціЛної Комісії; 
щ 10) Вибір нової ^нрекційної Ради ЗУАДКомітету; 
` 11 і Плян праці; 

" . 1 2 ) Звіт Революційної Комісії і прийняття резолюцій; 
щ 13) Внески і запити; 
Ш 14) Зіифігття Зборів. 

В часі нарад відбудеться вневітлешія фільму з жігт– 
Ш тя українців в Югославії. 
` Початок нарад точно о год. ІО-ift рано. Реєстрація 
Т делегатів від год. 8-ої д о 10-ої рано. 
щ В Зборах мають право участи делегати від Оргапі– 
у зацій, які с членами і виконали свої членські обов”нлкн, 

вплачуючи членські вкладки. Зголошетгя делегатів -
U на ннще поданих друках просимо прислати не пізніше 
І до 23-го травня 1972 року'. 

ДИРЕКЦІОНА РАДА ЗУАДК 

4-го червня 1972 року 
у першу неділю місяця 

— відбудеться 

ВІДПУСТ 
ПРИ МАНАСТИРІ СВ. ЙОСАФАТА 

у Ґлен Нові, Лонґ Айленд 
ПРОСИМО ВСІХ ВЗЯТИ ЧИСЛЕННУ 

УЧАСТЬ. 
ОО. ВАСИЛІЯНП 

З Л У Ч Е Н Ш Ї УКРАШСЬКИИ АМЕРІВСАНСЬКІШ 
д о п о м о г о ш т КОМІТЕТ 

5020 Old York Коші Philadelphia, Pa. 19141 

ДЕВ'ЯТІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
27-го ТРАВНЯ 1972 р. 

в залі Українського Снортоного Товариства „Тризуб" 
при 493? Порт Врод вул. у Філадельфії, Па. 19141 

Цим стверджуємо, що 

Пан, П а т 
Ім'я і прізвище 

Адреса 
г, уповажнений (на) заступати . 

Назва організації 

Адреса 
на Загальних Зборах ЗУАДКомітету. 

Секретар Голова 

сплоди :ххіз CXXXXXT1 

Головна Управа 
Українського Лікарського Товариства Північної Америки 

повідомляє, що 

ДЕВ'ЯТИЙ НАУКОВИЙ З'ЇЗД 
УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ ЗСА і КАНАДИ 

— відбудеться -
в днях 26-28 травня 1972 року 

в СІВЕИ ТОВВРС МОТОР ГОТЕЛЬ, 2000 Лейк Шоро Блвд. Зах. 

Торонто 3, Онтаріо, Канада 
Д-р ОЛЕГ ВОЛЯНСЬКІПЇ Д-р ВОЛОДИМИР СЕМКШ 

голова секретар 
Подробиці в програмках З'їзду. 

ixxxxxxxxxxxxxxixixxxxxxAixxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxxxmxxx 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 

УНСОЮЗУ! 

Літературний вечір Ганни Черінь 
в Пассейку 

70-нй Відділ СУА в Пас
сейку, Н. Дж. вітав поетесу 
Ганну Черінь, на авторсько
му вечорі, що відбувся 29-го 
квітня 1972 р. в приміщенні 
шкільної залі при Президент 
ст. у Пассейку. 

Літературний вечір від
крила голова СУА О. Пло– 
щанська, представила вона 
прпеутнім гостям Ганну Че
рінь, яку довгими оплесками 
всі щиро вітали. 

Програмою вечора вела 
М. Мартинюк. Слово про ав
торку і її літературну твор
чість прочитала І. Шрамен– 
ко. Із дитячої творчости 
Ганни Черінь, проде.кляму– 
валн два вірші наймолодші: 
Р,оксана і Тиміш Гнатейко. 
У відповідь їм поетеса про
читали „Казка про кни
жку", за який слухачі дуже 
сердечно винагородили и оп
лесками. Відтак у читанні 
літературної творчости Ган
ни Черінь брали участь: у 
читанні поезій О. Гнатейко, 
а прози - гуморески Д. Ко– 
латало. Поему ,,Франко ' чи
тала О. Бобиляк, а в даль
шому читанні віршів брали 
участь п. Тантала і Хрнстя 
Струк. Пісню, до слів Ганни 
Черінь, співали пластунки 
Зірка і Мартинюк і Хрнстя 
Козак. 

Опісля на перерві, за со
лодким і часм проходила гу– 

тірка із приємних вра
жень Прослуханої літератур
ної творчости поетеси. 

По перерві Галина Черінь 
прочитала вірші і дещо із 
жартівливої прози, а також 
із ще не докінченого літера
турного твору — урігвки, з 
яких непересічне враження 
зробили: ,,слова, слова, сло
ва..." 

По закінченні вечора, гос
ті радо закуповували поезії 
Ганни Черінь „Вагонетки" і 
„Травневі мрії". Природний 
хист поетеси Ганни Черінь 
полонити слухачів — зали
шиться незабутнім. 

Ірина Шрамченко 

ПОМЕРЛА АННА МОРОЗ 
Ню Иорк. - В суботу 13-

го травня ц. р. померла тут 
на 78-му році життя Анна 
Мороз. Осиротила доньки 
Катерину Кейс, Олександру 
Овечкіну та зятя Івана Кей
са і багатьох внуків і прав
нуків. Панахида буде від
правлена у вівторок 16 трав
ня о год. 7-ій веч. у Святот– 
роїцькій катедрі при Брум І 
стріт і Заупокійна Служба | 
- в середи' 17 травня ц. p. j 
о год. 9-ій ранку в цій же 
катедрі й опісля відбудеться 
похорон" на Українському j 
Православному Цвинтарі в 
С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 

-SJ 1 'и В 

Ділимося болючою вкткою, 
що н дні 14 тр!шня 1972 р. упокоїлася в Бооі, 

наша Найдорожча 
Ж ЮНА, МАМА, БАБУСЯ і СЕСТРА 

бл. п. 
їмость МАРІЯ ДАШО 

з дому ГОЦЬКА 
на 76-му році життя. 

П А Н А Х И Д А відбудеться в похорошюиу заведеіпи 
Нассаичіп, 109 В. Tabor IU1., Philadelphia, Pa., в середу. 
17-го травня 1972 р. о год. 8-ій веч. 

ПОХОРОН відбудеться в четвер, 18-го травня 1972 
року з церкви Царя Хрнчта, 1627 Cayujfa St., Phila
delphia, Pa., о год. 9-ій рано на український католиць
кий цвинтар у Факс ЧеЛс, Пенснльвенія. 

В глибокому смутку: 
о. СТАННСЛАВ - чоловік 
Х Р Ш Т Ш І А - донька з WAtnt ОРЕСТО.М 

ГАЯА!ООйї 
;ИХ'Я, АНЯ І РЕІЇЯ - шЛ-чки 
ВО.ІОДІОІИР - брат :і ^тру-жішою ОЛЕНОЮ 
Ближча і дальша 1'одіша ііа Україні та 

А-”Мрріпіі 

ДІЛЇОІОСЯ cj-мноіо пігткоіо з РІДЯНМН та Знайомими. 
що дня 6-го травня 1972 р. відіГсшов у ШчнІС(гь. 

папі Дорогий 
ЧОЛОВІК. БАТЬКО. ДІД і П Р А Д І Д 

ІВАН ПАВЛИН 
на 90-му році життя 

ПОХОРОН відбувся у вінторок. 9-го травня 1972 р. 
в Еліаагкуг, Н. Дж. 

В смутку; 

дружніш - В Д А Д Н С Л А В А 
син - (ТЕФАН 
донька - МАРЮ ГАЛА.МАП 
Внуки і ігімівігуки 
та ближча і дальша Родіша в ЗСА і Україні 

УКРАЇНСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРІКГИЮ 
внеловлюг. сердечне співчуття 

ІІРОФ. Д-РОВЇ ЛЮВОМНРОШ і 
ПРОФ. Д-РОВІ БОГДАНОВІ ВИПАРАМ; 

членам Управи ЛІТ 
з приходу смертн 2х Батька 

проф. д-ра ІВАНА ВИНАРА 
ию сталася 8-го гравші 1972 роїЛ–. 

Діліпгосл сумною вi<^ткoю, що дня 5 трашія 1972 року 
відійшла від нас ненадійно у Вічйіі-ть, на 76 році життя, 

наша Найдорожча 
МАМА. БАБУНЯ, П Р А В А Б У Н Я і СЮСГРА 

бл. п. 
ТЕОДОЗІЯ з БРОШНІВСЬКИХ 

СТОЦЬКА 
ПОХОРОНИ відбулися дня 9-го травня 1972 p. а 

Чикаго, LT-I. на місцевому' ^TqioiHCbKOMy цашггарі св. 
Мнколая. 

В глябокаиу см)тку: 
доньки: ЕВСТГАХІЯ ТАРАТЛЛІЬК-\ 

ЯДВИІЛА Ч Е Р Е В К О 
СТКФАШЯ К О Г . И . І Е Ц Ь К \ 
ІТЗЕЛЯ К О Щ Ш А Л Л 

іяті: ВОЛОДИУІНР КОБЮЕІ(І 'КИГІ 
В О Л О Д Ю І И Р ЧЕРЇЖКО 
СВЯТОСЛАВ КОЦИБАЛА 

Внука: ТАТІЯН.А ТАТ.АРКО л чоловіком МИ
КОЛОЮ. n ` O P Т А Р А Т У Ц Ь К І Ш , СЯНЯ 
ЧЕРЕВКО-С^ШТ з чоловіком БЕРНАР– 
ДОМ, ЯРОСЛАВ K O b I i : H 3 l W v i m . АР– 
KV,l,LSl КОЦИБАЛА та ЛЛЯНА 4F3PEB-
ко 

npamivKH: Т.АР.АС і НАТАЛКА ТАТАРКИ та 
ХРНСТГЯ сапгг 

сеагра ОЛЬГА К Л Ю С Ш в Польщі, брат ЕВ– 
CTAXJJFI БІЧ)ПНПВСЬКИГІ в ^ крайгі. та 
ближча і дальша Рідня в Л мері асі та в 
Україні 

В ДР^Т^' БОЛЮЧІ РРШІЩЮ О І Е Р Т Ї І 
МОЙОГО Найдорожчого і Незабутнього МУІКЛ 

і Люблячого БАТЬКА 
г\ Я М 

СТЕФАНА МАКСИМОВИЧА 
будлть BLtc.Ty.i.eiil 

СВЯТІ ЛІТУРГІЇ 
в неділі, 21 і 28 травня 1972 року 

о год. 12-ііі дня 
в Українській Католицькій Церкві 

св. ап. ПЕТРА і ПАВЛА в КЛІВЛЕНДІ, ОгаЛо 
и 

Рівнож 21-го ТРАВНЯ ц. р. о год. З-h ì по пол. 
буде відправлення 
ПАНАХИДИ 

І ПОСВЯЧЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА 
НА МОГИЛІ нокшного 

Про молитви ітроснть горем опечалена; 
РОМА — дружина 
АЛЕКСІАНДКР і JU4K.;i.\iB - еюш 

3 ? 

-і 

і 

-
-

. 

і 

П О Д Я К А 
Замість квітів иа СВІЖУ МОГН.ТУ 

БЛ. П. ДАРЇЇ ПЕРЕПВСЬКОЇ 
на потреби иерізш сл. Володшпгра в УкраЗисиКОСму О. -

в і лен Ciiert, Н. П.. зложила 
10.00 дол. Антін і Марія СЛОБОДЯНИН та 
Г).ОО до.тг ЗкновШ і Неонілн КРАМАРЧУК 

ЗВ іцо Перковннй Комітегг окладам. rejj.ieMirv нодякл-. 

ПЛАСТ - ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 
Окружна Таборова Комісія 

11 Б О Б Р І В К А і) 

Увага! Иіатьки! Увага! 
Повідомляємо Вельмишановних Батьків Пластової Молоді, що 

ТАБОРИ на БОІІРІВЦІ 
В І Д Б У Д У Т Ь С Я 

від 1-22 липня 1972 р. 
на що є рішення Крайової Таборової Комісії і КГГС подане в останньому 

Пластовому Листку - (127) на сторінці ч. 20. 
Просимо зголошуватися на адреси: 

Mr. Lawro Weremchuk, 153 EdgewoQd Dr., So. Windsor, Conn., 06074 
або Тел. (208) 289-2689 

Mr. Jaroslaw Luchkan, 106 Seymour Ave^ W. Hartford, Conn. 06119 
Тел. (203) 236-4850 

ПОДЯКА 
З Волі Всевишнього відійшов від нас у Вічність 
ма 61-му році :кнття, дня 14-го квітня 1972 року 

наш Найдорожчий і Невіджалупашій 
МУЖ. Г.ЛТЬКО І Д І Д У С Ь 

бл. п. 
ВОЛОДИМИР пипюк 

Ціг.іо дорогою складавзіЬ найщиріпг^– подяку настоя– 
тслеві церкви УСНІПІІЯ 11|ичзятої Богородиці в Но))тк-мп– 
тои, ІІа,, Митр. IIрот. Андрієві Двораківськом^' `Ml ті н о" 
го піклуваїпш, молитви, нідпідини Хаорого вдоаіа і ” 
шпиталі, за уді.пчиїн Сіг. Тайни Стеопомааашиї, ла всі 
похоронні відправи, .ш ВИСЛОВИ сердечшгх прощальзіих 
слів та з а слова розради і потіхи усім нам горем ігрийи– 
ІИМ. 

Глибока і серяечиа вдячність всім Веч. і Нрсн. От
цям з а їх участь в похоронних відправах, за їх молитви 
і слова розради, а ними Лули: Митр. ІІрот. Теодор Форо. -
тій з Кліфтоп. Н ДЖ" Митр. ІІрот. Андрій Ікч; :і Юірпе– 
ГІ, Па., о. ГІрот. HwTop Оголярчу з Котгптнл, Па., о. 
Нлстор Коваль і ( к!и-ігтон. Па., о. Леопард Куоаргіжнй :і 
Вялмвнґтои, Д'л І п ОмвМга Мипнк, мол. з Майпррс– 
шіл. Па. 

Щира подяка церковнввіу хорові І його діфиі'гнтові 
проф. Володимирові ,іноріисівськолп,– :va молитовні співи 
в часі Наростає) і Служби Божої. 

Сердечна подяка ( х т р п ц я м за уладження номіппЛи– 
трапрлн' Всім людям ія їх чмслешіу j-часть у похортгі, 
з а гарні ішітн. як вияв пгівч^ття, за,CUQf3Kj6H Божі і дари 
в сумі 1100.00 дол. вії И'-ркву п С. Бавнд Брук, Н. Дж., лл– 
МІСТЬ квітів иа мої к iv. 

Щира подяка norpefirtmtow СтспаиствГ Korj-гові з Ал– 
ЛРігтатиі. На., за умі.п– та взірцеве ведення похороіг^–. 

Сердечна подяка Всім, а всім Приятелям, .Чнайомн.м 
і сусідам :іа Iv вислови співчуття, услугн І жеіггвп. 

Нехай Всевишній винагородить Вас всіх своїми щед
рими ласками, в дувіу покійного Володимира іфігйме до 
своїх дворів небесних, там д е вже нема ні болю, НІ ІК)Р”іН, 
ні зітхання, а життя безкоядвв . 

Щире і сердечп.– спасИН Всім. 
Опечалена горем — 

дружила - А Н Н А 
, нп - ТАРАС 
.(.-ійстка — РОВЗМАРІЯ 
кн.мги - ГРНГОРІП Т., ДАИІНЛ В. 
І ,чмтра П Р О Ц Ь з дітьми 

-J 

Ділимося Полючою Tiui(̀ TKOio з Ріднюги. Прнятеля.мн, Знайомими. Парохіітнп.ми 
та всім Українським Громаднпством. що з волі Всеаиппіього 

в п'ятницю, 12-то трашія 1972 р. по довгій і важкій неду:гі 
на 73-му році життя, відійшов у ВІчігість 

мій Найдорожчий МУЖ — парох церкви св. Д у х а в Бруклині-Півпіч 

НИКОЛАй ВОЯКОВСЬКЙЙ 
Покійний працював на Рідних Землях як парох в Скалаті, О.тісві та Страдчі 

біля Львова; від 1939 р. до 194Л р. був духовним опікуном украінськігх к'кнта.тьців 
в Німеччині, а в роках 194Л до 1949 був АПОСТОЛЬСЬКИМ ВІЗИТАТОРОМ для 
^фаїйських осігтальців в Німеччині. 

В ЗСА працював як парох в Вруклтіі-Ніпдель. в Воффа.іо , Коговяі І п Г.\пгч-
лині-Нгонім. 

ПОХОРОН1П ВОГОСЛЛТКЕННЯ відбувалякя в церкві сяй , lj-xa в Брл-к.тіоіі. 
161 Норт 5-та пул. в (туботу і в ін-ділю, коли тіло Покійного пе-рен^ено з иохор. 
з а в е д е ї т я . В понеділок 1о-го травня 1972 р.'о год. 9-Й рамо підправлено За^тюкій– 
Hj` Сл^гжбу Божу, а того ж дня вечором о год. 7-ій мають Початися священичі по
хорони, які продовжуваттогуться у вівторок, гб^го травня о год. 10:30 nefx-д по
луднем. У вівторок в похорояпих відправах братиме 5"часть Стемфордськнй Вта– 
дика Кксцелепція Кир Поснф. 

Тіло Покійного спочине ка Українськім Цвіпгтарі св. Д у х а в Hamptonbnrg. N.V. 

В глнооколгк– смутку: 

дружкна — А Н Н А 
Родина в ЗСА і в Україні 

ш 
Згідпо 3 бажанням іГоі;іЛжого, залгість віїгків, проситься ск.тадати пожертви 

на МаркіяіЛв Хредат, що мають звут^”вати іш пвннтарі са. Духа. , 



шщ 'СЙРБОДХГКЮШР^к, g ^ g g g g B B E ^ ^ г 

ТРИ ТИСЯЧІ УКРАЇНЦІВ, головно 
МОЛОДІ, ДЕМОНСТРУВАЛИ 

У ВАШИНГТОНІ... 
(Закінгення зі crop. 1-оі) 

цу й закордонної давала 
іьа Квітка Семаннішш, Є. 
Іранців, ред. Вол. Мазур, 
ш”р Є. Гановський. Сгипен– 
днст УНСоюзу, м о л о д к и 
Журналіст Юрій Вірт, зафік
сував на плівці всі події під 
час демонстрації, їх зафіксу
вали ft десятки любительсь
ких кінокамер. 

Перед Білим Домом укра
їнські колони звернули до 
Лафаст-парку, але поліція 
8ндала дозвіл тільки на гру
пу в 500 осіб, інші були зму
шені йти далі, до скверу 
Фарраго, ще інші до Мек– 
Пірсон скверу. Через таке 
„розпарцелювання" демон
страції важко 5уло охопити 
всі деталі і її керівникам, і 
журналістам для звіту. У 
Лафает-сквері с т у д є н ти 
встановили звукопоснлювач 
Пастор української Єванге
льської Церкви Вол. Боров– 
ський провів там молитву, 
Є д-р Володимир Душник 
виступив з англійською про
мовою від УККА, звертаючи 
увагу Америки на внутріш
ній імперіялізм Москви — в 
самому СССР супроти не-ро– 
сійськнх народів, та на зов
нішній — на підсилення аг
ресивної війни у В'єтнамі з 
допомогою совстської зброї. 
Д-р В. Душник говорив про 
переслідування українців в 
Україні та про прохання а– 
мериканців українського по
ходження й сподіванку, що 
президент Р. Ніксон під час 
відвідин Москви й Києва по
рушить ту справу в дусі най
кращих традіщій Американ
ської Держави. ЦІД час цієї 
маюфестапДнної ч В С т инн 
дійшло до малого зудару 
між українськими студента.– 
ми і гурпою ..миротворців", 
які вимагають, щоб Америка 
без бою віддала Південний 
В'єтнам комуністам з Півно
чі. „Миротворців" було ма
ло й вони швидко подалися 
геть, прийнявши, спочатку 
українську демонстрацію за 
.хвою". О год. 2.30 до Біло
го Дому пішла українська 
делегація, щоб передати пе
тицію президентові Ричар– 
дові Ніксонові. Петиція зай
має три сторінки машино
пису, і складасться з кіль
кох точок. Головні прохан
ня до Президента такі: аме
риканські українці підтри
мують заходи Уряду й рішу
чу поставу відносно агресо
ра а Північного В'єтнаму; 
американські укражці, яких 
Б понад 2 мільйони, проха
ють 'Президента виступити, 
лід час запланованих відві
дин Москви й Києва ,в обо
роні безпідставно пересліду
ваних українських інтелек
туалістів, проти примусового 
російщення України та ни
щення її культури і за сво
боду для всіх трьох їСТОрИЧ– 

'ннх українських Церков^ 
Православної, Католицької 
та Євангельської. 

1 Д о складу делегації вхо
дили: інж. М.' Семанишин, 
С. Ьантгів, Є. Гановський, 
студентка Квітка Семани
шин, студент L Длябога, д-р 
С. Курнлас, студент Ю. Вірт 
як фотограф та підписаний 
кореспондент „Свободи”.Де– 
легацію зустріла охорона 
Білого Дому, один із війсь
кових мав на платівці на 
грудях українське прізвище, 

'Делегацію поінформували, 
що її прийме через 15 хви

лини один із асистентів Пре
зидента, який з родиною пе
ребував у той час у Мери– 
ленді. На запитання, чи ук– 

'раїнці мають транспарентн 
про підтримку в'єтнамської 
політики Уряду ЗСА, трос 
молодих учасників Делегації 

'пішли до парку Лафаста, 
щоб їх принести, але таких 

-транспарентів не знайшли. 

легації там. де планувалось, 
тільки взяв петицію перед 
вартівнею Білого Дому, бо 
варта мала вказівку пропу– 
стнт й розмовляти лише з 
членами наперед визначеної 
делегації Інж. М. Семани
шин передав петицію, після 
чого було роздано її коші 
представникам преси й ра
діо ,і вся українська група 
повернулась до парку Лафа– 
ета. 

Біля півтисячі учасників 
манкрестації о р г авізовано 
перейшли з того парку, де 
було кілька сотень туристів, 
чималу віддаль до МекПір– 
сон скверу біля ,JC" і 15-ої 
вулиці, звідки лише три ву
лиці до будинку совєтської 
а м б а с а д н . Кілька дітей і 
старших осіб зазнали соняч
ного удару, або дістали за
вороти голови, п о печення 
обличчя тощо, їм була пода
на допомога. Поліційні від
діли на мотоциклях і в ав– 
тах обставили сусідні вулиці 
так що демонстранти не мо
гли проникнути до амбаса
дн СССР. Поліція попереди
ла учасників, що не можна 
наближатись ближче, як на 
500 стіп до амбасадн, про 
що теж попереджав д-р С. 
Курилас, який переговорю
вав з поліцісю. Далі демон
страція проти Москви відбу
валася в тісному с к в є рі 
Скатт та переливалась й дта 
сусідні вулиці. Через гучно
мовець до демонстрантів, се
ред яких було дедалі, то 
менше старших осіб, промов
ляли, запрошувані Асколь– 
дом ЛОЗИНСЬКНМ, різні про
мовці. Головну коротку про
мову виголосив ві ї Екзеку– 
тиви УККА п. Володимир 
Мазур з Піттсбурґу. про
славляючи молодих україн
ських патріотів в Україні — 
нашій ,,Воскресаючій Мате
рі", і цю молодь, що висту
пає в обороні переслідува
них Москвою українцв. До
повідач цитував із праць 
Нескорених, в тому вислів 
В. Мороза, що , .національне 
відродження — найглибше 
з усіх духових процесів". 
Його гучно о п л ескували 
слухачі за визначення, що 
„комунізм - це фартушок, 
яким Москва прикриває свій 
традиційний імперіялізм". 
Потім виступав голова ТУ– 
СМ-у Б. Футала. запитував
ши з В .Симоненка: -„Хай 
мовчать Америки й Росії, ко
ли я з тобою говорю" — з 
Україною. Промовець дома
гався більшої й ширшої під
тримки від усієї української 
громади заініційованих сту
дентами демонстрацій в обо
роні Прав України. Від Го
ловної Управи СУМА про
мовляв її керівник мгр Єв
ген Гановський: , Москва 
відповідальна за неспокої у 
світі, і ми її кличемо до від– 
повідальностн!" сказав про
мовець, підхоплений тися
чами молоді: „Так! „Геть 
Росло!'' (В обороні безпід
ставно переслідуваної моло
ді в Україні виступив від 
Пласту Андрій Мицьо. Пред
ставник СУ СТА Олег Сацюк 
заявив: „Ми багато менше 
винні Америці і Канаді, чим 
вони нам! Про нас кажуть, 
що мн є добрі громадяни, і 
ми є добрими громадянами, 
але мн більше не будемо 
мовчки тягнути плуга!" 
Промовець вимагав уваги 
Америки і світу до українсь
кої проблеми. На його кін
цеве „Слава Україні!" маси 
людей відгукнулись вигу
ком „Слава!" Від „Зарева" 
коротко промовляв Юрій 
Каркоць, зміст промови яко
го полягав у тому, що „Ми 
не дамо тут спокою совстсь– 
ким представникам". 

У запальній промові ук
раїнською н потім англіись– 

'Можливо, це було причиною; кою мовою (майже всі оу.іи 
^відкликання офіційною фо- | виголошені українською мо 
тографа з Білого Дому. Тим 
часом, частіша демонстран
тів перейшла вулицю і з ук
раїнськими прапорами по
чала демонструвати на хід– 

'--нику біля Білого Дому, на 
якому в спальних мішках 
Тижнями лежать ті, одо ба– 

, жають „негайного миру" у 
В'єтнамі. Д о делегації з пе
тицією почали присднува– 
ватись різні учасники демон
страції, переважно від орга– 

'нізацій і товариств, так що 
"впродовж 15 хвилин очіку

вання це вже була група з 
яких 30-35 осіб. Тому П. 
Балзане. етефтаснотеит Бі– 
OXQ Доаць SS ПРШІЩЇВ йе-імолодвд священик о. 

вою), Олесь Черень Із Чнка– 
га обвинувачував Америку 
в байдужості до справ По
неволених Москвою Націй . 
„Вимагаємо від Америки у– 
ваги до справ України:" 
Промовець заявив, що укра
їнська молодь в Америці бу
де чинити дедалі то більшу 
пресію на совстських пред
ставників л одного боку, і на 
американські власті з друго
го, виступаючи в обороні 
Валентина Мороза і тисяч 
інших мучеників за, правду, 
віру і свободу. Українською 
і потім так же коротко анг
лійською : мовою промовляв 

Долів– 

чак, прохаючи Божої допо
моги для здійснення спра
ведливих українських вимог 
і змагань. Після слова М. 
Голіяра виступив з малень
кою дитиною-дівчинкою Д. 
Марченко — представник 
Комітету Поневолених На
цій на Півн. Ню Джерзі: 
„20 народів, які ми об'єдну
ємо, підтримують вас, дорогі 
українці!" - сказав він ан
глійською мовою, повідо
мивши, що його прабатьки 
прибули до ЗСА з Лемків– 
щинн. „Хай живе вільний 
Київ! Геть будь-який кому
нізм!" — вигукнув він вкін
ці під оплески слухачів. 
Спонтанно залунала пісня 
„Не пора". Тому, що її спі
вали людські маси, розкине
ні не лише в парку, а й на 
сусідніх вулицях, мгр Бог
дан Скасків з Вашингтону 
став біля мікрофону і, спі
ваючи тенором, немов дири
гував тим велетенським хо
ром. 

Під час промов була наго
да запитати кількох учас
ників із різних міст, чому 
вони прибули до Вашингто
ну? Три сестри-пластуики з 
Боффало, діти п-ва Гаври– 
люків. відповіли, що вони 
ніколи не втомляться де
монструвати за правду та ще 
н за українську правду. 
Юнак-пластун у Балтимору 
сказав, що „не можемо де
монструвати в Києві за ук
раїнський Київ, так будемо 
демонструвати біля Шевчен
ка у Вашингтоні" і що „ми 
нічого не будемо дарувати 
Москві". Дві юначки з Пар– 
мн. Огайо, сказали' що вони 
втомлені подорожжю і що 
сподівались, що тут буде ба
гато більше старших грома
дян, які „розпачають над 
тим. де наша молодь". Ще 
інший юнак-сумівець, сест
ру якого заарештувала зго
дом поліція, сказав, що для 
таких великих і розкиданих 
демонстрацій треба мати 
„вокі-токі" — портативні 
радіонадавачі", щоб можна 
було координувати дії: „Ми 
ж не живем десь у Африці", 
сказав він. „це ж Америка, 
але до деяких українців на
віть це не доходить". Наза– 
гал молодь висловлювала 
обурення тим, що на заіні– 
ційовану нею демонстрацію 
у Вашингтоні прибуло дуже 
мало українців середнього і 
старшого віку. Студенти го
ворили, що вони вдячні 
батькам і переймають від 
них українські традиції, але 
вони не будуть переймати 
однієї поганої — „традиції 
мовчазної покірнести". Вони 
говорили, що будуть битись 
на фронті за Америку, але 
будуть від Америки вимага
ти, бо ця країна і її потуга 
мас бути для всіх громадян. 

По 4-ій годині, в найваж
чу спеку, залунав клич „До 
амбасадн!"Тривожно загули 
барабани, молодь кинулась 
вперед із такою силою, що 
коли б не залізний кордон 
поліції, то не відомо, чн не 
штурмували б амбасаду СС
СР так, як у французьку ре
волюцію штурмували в Па
рижі тюрму Бастилію. На 
кулиці „К" і 17-ій яких 36 
поліцаїв на мотоциклях 
стояли один поруч другого. 
Тоді з триста юнаків і дів
чат, вигукуючи кличі, вла
штували сидячу демонстра
цію серед вулиці, спинивши 
на яких 10-15 хвилин рух з 
чотирьох сторін. Тим часом 
міх спинених сотень авт 
пластуни, сумівці, члени 
студентських організацій 
роздавали листівки. На ви
могу поліції зійти на 'хід
ники багато молоді у в и 
шивках полягали серед ву
лиці, так що поліція не мо
гла їхати мотоциклями. В 
цей час підпалили велике, 
майже людського росту чор
не опудало, що зображува
ло Росію з червоним прапо
ром у руках. Коли вогонь 
дуже розгорівся, опудало 
кинули серед вулиці (с ве
лика світлина у ..Вашинг
тон Поет" із 1 і травня, з під
писом: „Протиросійські де
монстранти палять опудало 
на 17-іи і „К" вулицях"). У 
цеп час прибули на яких 10 
вантажних автах відділи по
ліції, і старшина через го
лосині: поставив ультима
тум : .Звільніть вулиці для 
руху, або розпочнемо ареш
ти". Молодь послухала йо
го прохання, хоч і без вдо
волення, п повернулась до 
основної маси демонстрантів 
у сквері. Поліція погасила з 
вогнегасників вогонь, і по 
вулицях знову розпочався 
автомобілевий рух. Кілька 
малих груп студентів прори
вались майже до совстської 
амбасадн, яку берегла полі
ція, та їх швидко завертали 
H^ja^. Щяор г^іаиео Вигу

кувала: „Ганьба Москві!", 
„Волю Україні!", „Свободу 
Поневоленим Націям!" 

Частина демонстрантів по–. 
чалн розходитись біля 4 год. 
ЗО хв. по полудні, коли сто
яла дуже важка спека. 
Представник „Свободи" пі
шов з керівником радіопро
грами в Боффало п. В. Шар– 
ваном, користуючись жур– 
налістичними посвідками, 
до будинку амбасадн СССР. 
Поліція допитувалась, чи 
не маємо листівок. Там сто
яли поліцаї назовні і декіль
ка в подвір'ї. Всі вікна в ам– 
басаді були зачинені і засло
нені віконницями. Перед бу
динком амбасадн не було 
червоного прапора. П. Ва–, 
силь Шарван попрямував 
до стоянки автобусів з Боф
фало, а його супутник — до 
Скатт скверу, де перед тим 
промовляли, обвинувачуючи 
Москву в порушенні людсь
ких і національних прав, а 
Вашингтон — у мовчанці, 
різні промовці, між ними 
мав промовляти д-р В. Одай– 
ннк із Колюмбійського Уні
верситету і голова Демонст
раційного Комітету ТУСМ 
інж. Богдан Кульчнцькнй. 
Біля 5-ої год. вечора в скве
рі було мало людей — пере
важно дуже втомлені мар
шем старші люди, 60-70-річ– 
ного віку, ,між Якими були 
кілька вояків Армії УНР і 
УГА та два кол. вояки УПА. 
Довідавшись від них, що мо
лодь подалася зйову до Бі
лого Дому, обурена поліцій– 
ннми охоронними кордонами 
довкола вулиць, якими ` мо–' 
жна було б пройти до совст
ської амбасадн, представник 
„Свободи" поспішив у тому 
напрямку. В дорозі до нього 
підбігла група юнаків: вони 
зуміли вирватися з рук по
ліції, але — сказали вони, 
біля 50 осіб нашої молоді 
поліція заарештувала 

Перед Білим Домом, за 
свідченням очевидців — 
українців і американських 
японців та інших - сталось 
наступне: кілька сотень ук
раїнської молоді з прапора
ми й транспарентами вирі
шили на закінчення антнмос 
ковської демонстрації ще раз 
зібратись у парку ЛафастВ 
насупроти Білого Дому, і 
там заспівати національний 
гимн „Ще не вмерла Укра
їна". Поліція почала оточу" 
вати молодь, але юнаки й 
дівчата вигукували, що „мн 
вже маєм досить усіх і зав 
жди боятись! Мороз не бо
їться - і мн не боїмось!", та 
„Будем битись!" Частина 
демонстрантів з синьо-жов
тими прапорами й транспа
рентами вирвалася з полі– 
ційяого оточення із парку й 
попрямувала через широку 
Пенснльвенія евню просто 
до брам Білого Дому. Зчи
нилось замішання, спинився 
рух: поліція викликала за
гін кінноти, який натискав 
на юнаків і дівчат кіньми. 
Ще в парку капітан поліції 
мав сказати демонстрантам, 
щоб вони негайно залишили 
парк, бо не мають дозволу 
на демонстрацію, або ж бу
дуть арешти. Але ` арешти 
стались на Пенснльвенія ев
ню, куди миттю прибули но
ві поліційні підкріплення з 
великими закритими автамн. 
Юнаки й дівчата кричали 
„Ганьба Москві!", „Смерть 
Москві!", „Слава Україні!", 
коли їх втягали в авта. За 
заарештовану молодь засту
пався перед поліцією д-р 
Богдан Футей та інші. Не 
вдалося встановити кілько
сте заарештованих: від ЗО 
до 35 осіб. Капітан поліції 
сказав, що всіх заарештова
них „біля 15 осіб". Комен
татор телевізійного каналу 
ч. 9 у нічній суботній про
грамі новин сказав про „25 
заарештованих українців". 
„Вашингтон Пост" із 14 кві
тня повідомив, що було „за
арештовано біля 35 душ". 

Наукова .'конференції! у Чикаго 
Чикагськнй йвіціятпвннй Україна в Об'єднаних Наці

ях. Другу доповідь на тему: 
Україна в Американській Іс
торіографії виголосить проф. 
д-р Степан Горак, також 
дійсний член НТШ і профе
сор Історії Східньої Бвропн 
в Істерн - Іллннойському У– 
ніверситеті в Чарлетоні, Ілл. 
Проф. От. Горак — секре
тар Українсько - Американ
ської Асоціації Університет
ських Професорів, 

Наукову К о н ференцію 
відкрає вступним оловом 
про НТШ і Асоціяцію Про
фесорів голова ІяіпДятивно– 
го комітету проф. д-р Юрій 
Мачух, 

Доповіді подумані для 
ширшого громадянства, то
му Ініціативний комітет про
сить чикаґську українську 
громаду до масової участи. 

комітет для відзначення сто
ліття наукової і видавничої 
діяльности Наукового Това
риства ім. Т. Шевченка за
початковує ці відзначення 
науковими доповідями. 

Перша Наукова Конфе
ренція s доповідями відбу
деться в суботу, 20-го трав
ня ц. Р–. год. 7:00 вечора, в 
Народному Домі Українсь
кого Народного Союзу, при 
841 Вестерн Евеню, у Чика
го. 

Проф. д-р Юрій Федннсь– 
хий, дійсний, член НТШ і 
голова Українсько - Амери
канської Асоціації Універси
тетських Професорів, профе– 
нор Міжнародного Права в 
Блумінгтонському Універси
теті в Блумінгтоні, Іяд–, ви
голосить доповідь на тему: 

Загальні Збори ОбУ'ВА в Нюарку-Ірвінгтокі 
Загальні річні збори Від

ділу ОбУВА відбулись 9-го 
квітня 1972 р. в приміщен
нях Кредитової Кооперативи 
„Самопоміч" при поважній 
скількосте членів. Зборами 
проводила Президія: д-р І. 
Карапінка - предсідннк, 
д-р О. Утриско заступник та 
В.- Марганець - секретар 
зборів. 
- Д-р Карапінка подякував 

за уділенвя йому довір'я, та 
попросив лрнявних вшану
вати пам'ять недавно помер
лого побратима, члена. ВІд– 

'-ІІілу бл. п.' д-ра Романа Кри– 
штальського хвилинною 
мовчанкою. Після" ̀  звітів ` з 
діяльности уступаючої Уп
рави за минулий рік як та
кож Контрольної комісії та 
по уділенні абсолюторії виб
рано нову Управу на .рік 
1972: Д-р Р. Стахура — го
лова, М. Лозннський, І. Зс– 
лнк — заступники, Юрій Кі– 

гічак — секретар, В. Кузнк 
скарбник, Евген Бедрій — 
Суспільна Опіка, О. Лнси– 
нецький, В. Шпирка та Ю. 
Кігічак прапороносці. До 
Контр. комісії — А. Змій, М. 
Стебельськяй і М Шавала, 
а до Товариського суду - 1 
А. Кашубинського, І. Кара– 
пінку і Л. Голінатого.. Деле
гатами на Крайовий З'їзд А. 
Змія, та Л. Гол інатого. Де
легат до місцевого" Відділу 
УККА А. Гречак. 

На превеликий жаль ново-
вибраний голова д-р Роман 
Стахура недовго був голо
вою нашого Відділу, бо 14-
го квітня ц. р. ненадійно по
мер. 

Тепер обов'язки голови 
нашого Відділу виконує за
ступник ггоюв, М. Лозннсь
кий. 

за Управу Відділу 
Юрій Кігічак 

секретар 

Закінчення шахового турніру УАСТ 
„Леви" в Чикаго 

f -
і Внутрішньо - к л юбовнй 
весняний шаховий турнір У– 
АСТ „Леви" в Чикаго, здо 
тривав 7 тижнів, закінчився 
таким внелідом: 
і 1. мгр Туринський Мирос
лав — 5 точок, 2. Модриць– 
кий Мирослав — 4 т., 3. За– 
дорожний Нестор — 3 і пів 
т.„. 4 і 5. Маркевич Ярослав 
і Припхай — 3 т.„ в. Вин– 
вичеико Степан — 2 т. і 7. 
Гановський Іван - О т . 

Впслід змагань був про
голошений під час загаль
них зборів Т-ва, що відбули
ся 23-го квітня, 1972. Усі у– 
часники турніру одержали, 
як пам'ятку, шахові книж
ки. Першун одержить чашу, 
якщо здобуде повторно пер
ше місце в одному з наступ
них турнірів. 

При нагоді роздачі кни– 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
УНСОЮЗУ 

жок - пам'яток, директор 
турніру інформував учасни
ків загальних зборів про 
майже 50-літню шахову ді
яльність майстра Туринсь
кого, вершком якої було 
здобуття 10-го місця у зма
ганнях Ю. С Овпев Ченм– 
піоншіп, 1953 р. 

Мгр Теодат Шкодьннк 
директор турніру 

НА ДНІ ЧОРНОГО И 
ОЗІВСЬКОГО МОРІВ 

На дні Чорного й Озівсь– 
кого морів виявлено великі 
поклади цінних природних 
копалин, повідомляла „Ра
дянська Україна!' з 29 квіт
ня, пишучи назву Озівсько– 
го моря з російського „А– 
зовське". ї х видобування бу
де коштувати дешевше, чим 
добування на суші. Знайде
но в глибшій частині Чор
ного моря залізно-мангано
ві руди, що містять 25 від
сотків заліза, 79о магнацію 
та біля ЗО інших елементів. 
Геологи з Академії Наук У– 
ССР відкрили великі продо
вження руд від Керченсько
го півострова до Озівського 
моря, що їх обчислюють „в 
сотні мільйонів тонн". На 
морському дні відкрито та
кож неглибоко розташовані 
запаси природного газу і ро– 
пи-нафтн. Тільки в одній за
тоці Чорного моря, ЛСаркіни– 
тській, відкрито запасів газу 
в 70 мільярдів кубометрів. У 
обох морях працюють кіль
ка кораблів для розшуків 
природних багатств. 

^ Real Estate 4 
ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ АБО КУПИТИ 

БУДИНОК, ВИЗНЕС, З Е М Л К 
звертайтеся д о 

УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМИ 
GEMINI REAL E S T A T E CO. 

.88 - Second Avenue 
N e w York, N.Y. TeL: 477-6400 

Праця 
FEMALE! 

ГОСПОДИНЯ 
П л а т н я з а згодою. Опіка н а д 
одною дитиною у віці 2 ро
ків. В л а с н а кіашата, л а з н к ч к а 

і TV. Tel . : "collect" 
609 649-0420, 9 a.m. - 5 p.m. 

Mr. Eddie Gunvicz 
Польська родина. 

По 6:30 веч. тел 609 823-0101 

М А Ш И Н О В І 
О П Е Р Е И Т О Р К И 

Друга І третя шифтн. 
Голоснтись особисто 

ARROW PLASTIC CORP. 
1 МаШтоге Street 

Paasalc, N.J. 

SERVICE 
E X P E R T 

Floor Scraping 
Я8.00 and up per room. All 

work guaranteed. Member 
better business bureau. 

(212) 534-1519 

Заарештованих обвинува
чено в порушенні приписів 
вуличного руху та покарано 
грішною десять долярів і 
звільнено, як вони гривну 
заплатили. Юнаків, що не 
мали 18 років життя, звіль
нено без гривни. 

ЗНАЙШЛИ 
шдводаші ПАЛАЦ 
Рим. — У затоці поблизу 

Неаполю рибалки закидали 
неводи н були немало здиво
вані, коли побачили крізь 
чисту воду на дні обриси 
якогось палацу. Викликані 
науковці - археологи вста
новили, що в затоці Пуццо– 
лі стався підводний зсув 
землі й тому з'явились під 
водою рештки стародавньо
го щивзду з чаіів ^ и ш з з г х . 

СУБОТА, 
-20-ГО "ЙРАВЯЯ 1972 р. 
НЮАРК, ОН. Дис Місячні збо

ри . Т-ea Чорном. Січ, 14-ий 
Відд. о год–' 7ЧЙ веч. в пра– 
міщегагі ЧорНом. Січі, 690 
Saitford Ave. Проситься чл. 
прибути і вирівняти вклад
ки. — В. Роговськнй, предс, 
М. П. Отрок, секр. 

НЕДІЛЯ, 
21-го ТРАВНЯ 1972 р. 

РОЧЕСТИР, Н. П. Місячні 
збори В-ea св. Иосафата 
217 Відд. о год. 2-ій по пол. 
в Укр.-Амер. Кліобі, 292 
Гадсон Бвню. Проситься чл. 
прибути ва збори та вирів
няти' вкладки. — М, Ярем– 
чум, рйк: секр.. 


