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ЗАСТУПНИК ГУБЕРНАТОРА 
МАРЮ КВОМО І 

КОНҐРЕСМЕНКА ДЖЕРАЛДІН 
ФЕРАРО БУДУТЬ ПОЧЕСНИМИ 

ГОСТЯМИ НА СВЯТІ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ! 

В НЮ ЙОРКУ 
Ню Йорк, Н. Й. (в.л.).-

Управа Комітету Об'єдна
них У країнсько-Американ
ських Організацій — Метро-
політального Відділу УК-
КА, інформує, що заступ
ник губернатора стейту Ню 
Йорк Маріо Квомо і кон
гресмена з Квінсу Джерал-
дін Фераро будуть почес
ними гостями на святі Ук
раїнської Державності!, яке 
українська громада відзна
чатиме цієї суботи й неділі, 
І9-Г0 і 20-го січня ц. p.. Як 
відомо, в суботу, в го
рлі Рузвельт при 45-ій 
вулиці і Медісон евеню 
відбудеться великий реп
резентативний бенкет і 
оаль для відзначення 62-ої 
річниці СамостіЙности і Со-
борности, проголошеної 
державними Актами в 1918-
19 роках в Києві. Маріо 
Квомо буде особистим 
представником губернато
ра По Кері і прочитає на 
бенкеті проклямацію, що її 
з тієї нагоди підписав губер
натор нюйоркського стей
ту. 

Коротке святочне слово 
по-англійськи скаже д-р Ас-
кольд Лозннський, а майст
ром церемонії буде д-р Іван 
Флис, головний предсідник 
УНСоюзу. До участи в бен
кеті запрошено також Вла
дику Василя Лостена, Єпис
копа Стсмфордської єпар
хії, отців иарохів обид-
вох Українських Церков, 
представників американсь
кого і українського політич
ного світу та молодь. Аме^ 
риканських гостей пред
ставлятиме д-р Юрій Воли
нець. Бенкет розпічнеться 
коктейлем о год. 7-ій вечо
ра. У мистецькій програмі 
Свята виступить хор „Дум-
ка" (співорганізатор цієї 
імпрези) під дириґентурою 
Семена Комірного і чолові
чий квартет „Каравана" під 
мистецьким керівництвом 
Михайла Шкварки. До тан
ців гратиме оркестра Богда
на Гірняка в побільшеному 
складі. В неділю, 20-го січня 
в усіх українських церквах 
відправляться Торжествен-

Маріо Квомо 
ні Богослужби в наміренні 
українського народу із зор
ганізованою участю грома
дянства. 

Про програму свята Дер-
жавности й інші справи ви
черпно інформували на ок
ремому засіданні КОУАО 
голова інж. Євген Івашків, 
д-р Юрій Волинець і мгр 
Іван Базарко. Останній зок
рема довше зупинився над 
відзначенням Української 
Державности у Вашінґтоні 
у дні 23-го січня ц. p., про 
що „Свобода" вже інформу
вала, а також у столицях 
стейтів, зокрема в Олбані. 
Відзначення в Олбані відбу
дуться 22-го січня о год. 
12:30 по полудні. При тій 
нагоді адміністративний 
директор УККА повідо
мив, що в неділю, 20-го 
січня в Українському Ін
ституті Дмсрики відбуде?, 

-ться перша зустріч Свя
тослава Караванського і 
Ніни Строкатої-Караван-
ської з представниками Ек-
зекутиви і Крайової Ради 
УККА та репрезентантами 
центральних організацій, 
що їх на цю зустріч запро
шено. В понеділок, 21-го 
січня п-во Караванські зус
трінуться з представниками 
української преси у конфе-
ренційній залі УККА при 
203 2-га евеню. Знову ж 26-
го січня відбудеться зустріч 
С. і Н. Караванських з укра
їнською громадою Ню Йор
ку в залі Стайвезант гай-
скул на 15-ій вулиці між 1 і 2 
евеню. 

ТЕОДОРА ДЖУСА 
іі 

ЕРЕОБРАНО НА ПРЕЗИДЕНТА 
УІА 

| Ню Йорк (Р.С.). - У пле- ^ f l дальшої розбудови ді 

-
-й" 

нарному засіданні Ради Ди
ректорів Українського Ін
ституту Америки (УІА), 
що відбулось тут у власних 
приміщеннях у вівторок, 
18-го грудня 1979 року, взя
ли участь такі її члени, як: 
Теодор Джус, інж. Остап 
Балабан, д-р Іван Флис, 
адв. Михайло Пізнах, Йо
сип Лисогір, д-р Мирон 
Зарицький, д-р Василь Бе
реш, інж. Андрій Пащук, 
д-р Ростислав Сочинський 
та д-р Ярослав Падох. Ма
естро Петро Андрусів і п. 
Волтер Бакад оправдали 
свою присутність. Засідан
ням головував президент 
Інституту п. Т. Джус. 

Найважливішою точкою 
денного порядку був вибір 
членів Екзекутиви та голів 
окремих комісій. Наступи
ло питання, хто буде прези
дентом у черговій каден
ції, бож п. Джус вже кіль-
какратно усно й листовно 
відмовлявся виконувати цю 
функцію, бажаючи переда
ти це становище новій осо
бі. Один з директорів пос
тавив внесок, щоб п. Т. 
Джус залишився дальше 
президентом Інституту з 
тим, щоб його звільнити від 
деяких фінансових й адміні-
страційних обов'язків, і 
щоб склад Екзекутиви та
кож залишився без змін. 
Мотивував він це тим, що 
такий „статус кво" необхід
но, потрібний у цьому пере
ходовому періоді, КОЛИ ПЛЯ-
нується знайти нових, охо
чих і компетентних людей 

яльности Інституту і сріп-
лення його фінансової бази. 
Всі присутні цей внесок під
тримали. 

Наступили напружені, ча
сом емоційні хвилини й зво
рушливі виміни думок, у 
висліді яких п. Теодор Джус 
погодився залишитись на 
становищі президента УІА 
ще на один рік. Цю його 
постанову прийнято оваці
єю, виявляючи пошану і 
вдячність довголітньому 
президентові й добродієві 
Інституту. 

На екзекутивного віце-
президента з функцією го
лови Організаційної комі
сії і переобрано інж. О. Ба
лабана. Д-р І. Флис зали
шився секретарем і адв. М. 
Пізнак скарбником і голо
вою Фінансової та комісії 
Студентського Фонду. Д-р 
В. Вереш став заступником 
секретаря, а п. Мирона Гна-
тейка обрано заступником, 
скарбника, хоча покищо не 
директора, але з. правом 
брати участь у всіх засі
даннях Ради Директорів. 
Інші функції перейняли такі 
директори, як: інж. А. Па
щук — голова Програмової 
комісії, маестро П. Андру
сів — голова Мистецької 
комісії та д-р Р. Сочинсь
кий - голова комісії Гро
мадських Зв'язків. 

Адвокат М. Пізнак подав 
фінансовий звіт за 1979 рік, 
який не був готовий на ос
танніх загальних Зборах 
(Закінгення на стор. 3) 

ГЕНЕРАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ОН 104 ГОЛОСАМИ 
ПРОТИ 18 ВИМАГАЄ ВІДТЯГНЕННЯ СОВЄТСЬКИХ 

ВІЙСЬК З АФГАНІСТАНУ; ІРАН „ВИДВОРЮЄ" 
АМЕРИКАНСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ 

Секретар Бравн позитивно оцінює 
китайські збройні сили 

Шанган, Китай. — Сек
ретар Оборони Гаролд 
Бравн, закінчуючи свою 
восьмиденну інспекційну 
поїздку по Китаї заявив, що 
він та його делегація мали 
необмежену можливість ог
лянути військові, морські та 
летунські бази як теж озбро
єння китайських збройних 
сил. І хоча американські 
відвідувачі підтвердили, що 
назагал китайське узброєн-
ня є дещо перестаріле, вони 
були здивовані тим, що від
відуючи танкову дивізію, 
летунську базу, корабельні 
верфи (пристані де буду
ють кораблі) та головний 
штаб Східньої Китайської 
Морської Фльоти, вони пе
реконалися, що все узброєн-
ня є китайського виробу. 
Деякі воєнні кораблі, як, 
наприклад, контрмінонос-
ці (винищувачі), взоровані 
на совєтських зразках з часу 
совєтсько-китайської прия
зні в 1950 роках, одначе 
китайські інженери і будів
ничі кораблів часто зміню
вали та уліпшували ці со-
вєтські моделі. 

Китайське летунство, яке 
нараховує понад 5,000 бойо
вих літаків, не має модер
ного технічного випосажен-
ня, яке уможливило б літа
кам літати при будь-якій 
погоді, як теж уживає пере-
старілі скорострільні гар
мати. Американські спеція-
лісти є переконані, що ки
тайці мають великі потен-
ціяльні можливості змодер-
нізувати узброєння усіх ро
дів своїх збройних сил. 

Хоч Америка покищо ще 
не рішила продавати модер
не узброєння Китаєві, одна

че Китай матиме змогу ку
пувати індивідуальні техно
логічні вироби,' які можна 
негайно застосувати до во
єнного виробництва. 

Крім того, на думку аме
риканських військових знав
ців, Китай потребує високо-
літаючих літаків-перехоп-
лювачів, протилетунських 
ракет, які перестерігали б 
радарові станції, модерної 
земельної протилетунської 
оборони, та у воєнній мор
ській фльоті — Китай пот
ребує кращого випосажен-
ня проти ворожих підвод
них кораблів та торпед. 

На думку модерних вій
ськових знавців, — китайсь
кі танки також потребують 
змодернізування, щоб до
рівняти совєтським панцир
ним частинам, бо на випа
док китайсько-совєтської 
війни, велику частину війни 
будуть вести танкові части
ни. 

Колись китайська воєнна 
доктрина була базована на 
теоріях помершого Мао 
Тсе-Тунга, цебто, теорії „на
родної війни" — мовляв, 
люди значать більше як 
гармати. Одначе, існують 
усі познаки, що за останні 
два роки китайські воєнні 
теоретики починають реві-
дувати ці теорії. 

Секретар Бравн, одверто 
сказав,, що і .успішність: л 
швидкість Пекіну змодерні-
зувати свої сили, які змог
ли б ставити ефективний 
опір СССР, залежатиме від 
рішення американського 
уряду, та від достави техно
логічних запотребувань Ки
таєві. 

Еспанський прем'єр-міністер 
приїжджає до Вашінґтону 

Мадрид, Еспанія. — Ес
панський голова уряду, пре
м'єр-міністер Адольфо Суа-
рез прибув до Вашінґтону 
на одноденні відвідини пре
зидента Картера; цю подію 
офіційні еспанські кола ува
жають як символ піддерж
ки ЗСА еспанським урядом 
під час політичної кризи 
між ЗСА та СССР. 

Згідно з опінією політич
них знавців, візита прем'єра 
Суареза правдоподібно є 
передвісником закінчення 
вагань Еспанії щодо її опри-
ділення до групи держав 
„третього світу", кудігЕспа-
нія тяготіла деякий час. Уже 
в жовтні м. р, було запляно-
вано візиту еспанського пре 
м'єра до Вашінґтону, але 
посилена терористична дія
льність у провінціях засе
лених басками перешкоди
ла цій візиті. 

З точки зору ЗСА, візита 
еспанського прем'єра буде 
доказом совєтському уря
дові, що Еспанія в ніякому 
разі не стане в ряди „нев-
тральних держав". Під час 
війни на Близькому Сході в 
.1973 році уряд ФрансІска 
Франка, турбуючись, щоби 
не втратити „спеціяльних 
відносин" з арабським сві

том, відмовив був Америці 
вживати еспанські летови-
ща, якими вони користують
ся разом з еспанськими ле-
тунськими силами, для дос
тави допомоги для Ізраїля. 

Але в теперішній кризі 
між Сходом і Заходом, ара
бсько-ізраїльська конфрон
тація грає лише побічну 
ролю, і виглядає, що Еспа
нія дасть дозвіл Америці 
для користування летунсь-
кими базами для и дій на 
Близькому Сході, що не 
викличе негативного впли
ву серед більшостн арабсь
ких держав. 

Минулого року, коли Ес
панія вислала делегацію на 
міжнародну конференцію 
„невтральних держав" до 
Гавани, прем'єра Суареза 
скритиковано за це, що він 
завернув Еспанію з природ-
ньої західньої орбіти на 
„невтральний" шлях. 

Але останньо Суарез при
вернув Еспанію назад в за-
хідню політичну орбіту, 
піддержуючи рішення дер
жав НАТО прийняти нові 
американські ракети для 
Західньої Европи, як теж 
гостро виступаючи проти 

(Закінгення на стор. 3) 

В Чікаґо помер св. п. д-р 
Роман Верес 

Чікаґо, Ілл. - 3 Чікаґо 
інформують, що там у п'ят
ницю, 11-го січня 1980 року 
помер на 73-му році життя 
після тяжкої хвороби св. П. 
д-р Роман Верес — довго
літній президент Українсь
кого Музею в Чікаґо, ди
ректор Суспільної Опіки, 
член редакційної колегії 
першого довідника „Укра
їнці в Північній Америці", 
довголітній голова Україн
ського Бібліотечного Това
риства в ЗСА, автор цілого 
ряду вартісних праць. 

Покійний народився 27-

го листопада 1907 року в с. 
Парище в Україні. Студію
вав у Львові, на Українсь
кому Вільному Університе
ті в Мюнхені і Мічігенсько-
му університеті, був відо
мим знавцем бібліотечної 
справи,дійсним членом НТ-
ША, автором багатьох стат 
тий у періодичній українсь
кій пресі на різні, переважно 
наукові теми та автором 
першого на Заході бібліог
рафічного довідника, г") і 

Похорон відбувся 15-го 
січня ц. р. на українському 
православному цвинтарі св. 
Андрія в Бавнд Бруку. 

Ню Йорк/ Москва/ТеГ" 
ран. — У понеділок, 14-го 
січня, Совєтський Союз по
терпів на форумі Об'єдна
них Націй поважну дипло
матичну поразку, коли пред 
ставники 104-ох держав під
тримали резолюцію, яка 
гостро натаврувала совєт-
ську військову інтервенцію 
в ! Афганістані і вимагала 
„негайного, беззастереж
ного і повного відтягнення 
чужих військ з Афганіста
ну". Проти резолюції голо
сувало 18 делегацій, 18 здер
жалось, а 12 делегацій не 
були присутні під час голо
сування. 

Хоча в резолюції не зга
дано Совєтського Союзу 
пойменно, то не було лад
ного сумніву, що вона звер
нена проти СССР, бо тільки 
совєтські військові частини 
находяться на терені Афга
ністану, як теж не було сум
ніву, що країни „третього 
світу", більшість яких пере
важно підтримує Москву на 
форумі ОН, глибоко затур
бовані агресивною совєтсь-
кою політикою. Із всіх дер
жав „третього світу" 78 
голосувало за резолюцією, 
9 проти, 18 здержалось від 
голосування, а 10 делегацій 
не були присутні під час 
голосування. 

Політичні аналітики під
креслюють, що хоча Гене
ральна Асамблея не має 
пЬвновластей змусити 
будь-якого члена ОН вико
нати її резолюції, то голо
сування в справі Афганіста-
іїрїіредставтіяє собокгможе 
найповажнішу поразку Мо
скви на цьому міжнародно
му форумі від часу засно-
вання Об'єднаних Націй. 

Резолюція теж містить 
заклик до Ради Безпеки, 
щоб застановилася над мож
ливими способами перевес
ти цю резолюцію в життя. 
Однак, як відомо, Совєтсь
кий Союз у понеділок, 7-го 
січня, в Раді Безпеки Нак

лав вето на подібну резо
люцію і тому нема великих 
виглядів, щоб Рада ще раз 
розглядала справу совєтсь-
кої інвазії на Афганістан. 

Реагуючи на вислід голо
сування в Генеральній Асам
блеї, совєтське пресове аген
тство ТАСС у вівторок, 15-
го січня, закинуло країнам 
Заходу, зокрема Америці, 
поширювання антисовєтсь-
кої пропаганди і втручання 
у внутрішні справи Афганіс
тану. Проте, як вказують 
коментатори, ТАСС не по
дав точного висліду голо
сування, ані не цитував тек
сту резолюції. 

Із Афганістану наспіли 
тривожні вістки, що великі 
совєтські військові з'єднан
ня находяться близько кор
дону з Іраном, недалеко 
іранських нафтових піль, а 
інші совєтські частини по
суваються в напрямі пакис
танського кордону. ЗСА та 
ті країни, які в Генеральній 
Асамблеї засудили СССР 
за інвазію на Афганістан, 
під час дебат в ОН власне 
підкреслювали дальшу заг
розу з боку Москви для ін
ших держав того обширу. 

Минулого понеділка іран
ський Революційний Комі
тет вирішив „видворити" з 
тієї країни всіх американ
ських журналістів, твердя
чи, що їхні звідомлення 
„необ'єктивні" і, мовляв, 
шкодять іранській револю
ції. Існує можливість, що 
Іран незабаром „видво
рить" теж британських і 
західньонімецьких журна
лістів. Аналітики вказують, 
що іранські власті хочуть 
затаїти перед світом зрос
таючі внутрішні проблеми 
в Ірані, наприклад повстан
ські рухи серед азербайд
жанців, курдів та інших 
народів. Американських жу
рналістів повідомлено, що 
вони мусять виїхати з Ірану 
якнайшвидше, але не вста
новлено реченця. 

Кіссінджер пропонує розбудувати 
військові бази в Пакістані 

Вашінгтон, Д. К. - Ко
лишній секретар д-р Генрі 
Кіссінджер заявив, що ЗСА 
повинні встановити летун
ські і морські бази в Пакіс
тані для оборони тієї країни 
перед можливим нападом зі 
сторони Совєтського Сою
зу. Він твердив, що вста
новлення таких баз показа
ли б рішучість Америки, не 
загрожуючи Індії, яка прова 
дила кілька воєн з Пакис
таном. Підчеркуючи, що 
Пакістан є тепер на „фрон
товій лінії совєтського нас
тупу", д-р Кіссінджер ска
зав, що було б важче для 
ЗСА доставити таку кіль
кість зброї, щоб Пакістан 
міг сам ставити опір совє-
там. 

Виступаючи в телевізій
ному панелі, д-р Кіссінд
жер також обороняв рішен

ня президента Картера на
ложити ембарго на амери
канське збіжжя для СССР 
після інвазії на Афганістан. 

Він закликав до перевір
ки загальної американської 
політики, і додав, що без 
ревізії цілости американсь
кої політики відносно СС
СР, спорадичні кроки чи 
рухи будуть тільки припад
ковими відрухами і вони 
ледве чи зможуть принести 
сподівані результати. 

Секретар Оборони Га-
рольд Бровн, повертаючись 
з однотижневого побуту в 
Китаї, заявив у Токіо для 
телевізійної програми Бі-
Бі-Сі, „що китайці також 
будуть помагати Пакіста-
нові в різних ділянках, ка
жучи, що „совєтські дії в 
Афганістані впровадили но
вий і небезпечний елемент 
на світову арену". 

Родина Ґінзбурґа незабаром 
прибуде до ЗСА 

Москва. — Пресове аген
тство Асошієйтед Пресе 
інформує, що родина Алек-
сандра Ґінзбурґа, колиш
нього совєтського дисиден
та, що його виміняно разом 
з іншими чотирма дисиден
тами за двох совєтських 
шпигунів у квітні минулого 
року, прибуде незабаром до 
З'єднаних Стейтів Америки 
без їхнього формально адо
птованого сина, якого со-
вєтська влада рішучо не 
хотіла випустити. Щоб ут
руднити його виїзд, 19-річ-
ного Серґея Шібаєва пок
ликано до війська. Совєт
ські еміграційні чинники 
настоювали, що Шібаєв не 
належить більше до роди

ни Пнзбургів і тому цим 
самим не може виеміґрува-
ти за кордон. 

Людміла Ґінзбурґ, 72-рі-
чна мати Александра, зая
вила західнім кореспонден
там, що дружина Пнзбурга 
41-річна Іріна і двоє дітей — 
7-річний Александер і 5-річ-
ний Алекссй покинуть Со
вєтський Союз уже в люто
му ц.р. Раніше вони не по
годжувались на виїзд без 
їхнього прибраного сина 
Серґєя Шібаєва і тому від
кладали свій виїзд до ЗСА, 
надіючись на те, що совєт
ські чинники під натиском 
публічної опінії таки пого
дяться на видачу візи для 
нього. 

ЛЕВКО ЛУК'ЯНЕНКО 
ДОМАГАЄТЬСЯ СКАСУВАННЯ 
ПРИСУДУ І ПРАВА НА ВИЇЗД 

ІЗ СССР 
Ню Йорк. (Пресова Слу

жба ЗП УГВР). - Серед 
різних самвидавних доку
ментів з України, що 
останньо надійшли на 
Захід, є касаційна скарга 
Левка Лук'яненка, текст 
якої друкуємо нижче: 

„Судовій колегії в 
кримінальних справах від 
засудженого Левка Гри
горовича Лук'яненка зі слід 
чого ізолятора КДБ УРСР 

Касаційна скарга. 
20-го липня 1978 року 

Судова колегія в криміналь
них справах Чернігівського 
обласного суду (ЧОС) в 
місті Городні на підставі ст. 
62 ч. II КК УРСР засудила 
мене до 15 років неволі: 10 
років ув'язнення і 5 років 
заслання за т. зв. антира-
дянську націоналістичну 
пропаганду. 

До арешту, за любов до 
правди й України, мені не 
давали жити і хотіли, щоб я 
плазував. А не добившись 
від мене плазування, ареш
тували. 

Вирок, як й переслідуван
ня мене до арешту, є суціль
ним запереченням найеле
ментарніших демократич
них і національних прав і 
свобод людини. У своєму 
доповненні від 10 липня 
1978 року до Протоколу 
про ознайомлення з матері-
ялами з попереднього слід
ства від 28 червня 1978 року, 
я на 20 сторінках показав 
несправедливість переслі
дування і лицемірства попе
реднього слідства. 

Суд був такий же брехли-
вий, лицемірний, неспра
ведливий, і суддя не дав 
мені зачитати захисну про
мову, заборонив цитувати 
статті з ЗДПЛ (Заяви дер
жав про права людини), 
ЗАХН (Заключного акту 
Гельсінської наради), МП-
ГПП (Міжнародного пакту 
про громадські і політичні 
права), Конституції СРСР. 
Заборонив цитувати мої 
заяви, що я їх подавав до 
попереднього слідства, від
мовився оголошувати мої 
клопотання до суду, забо
ронив цитувати з радянсь
кого тексту слова щодо 
прав людини. 

У внроці суддя безсовіс
но написав, що справу роз
глянено у відкритому суді, 
коли насправді він не доз
волив моїй дружині робити 
письмові нотатки, не дозво
лив прислухатися процесо
ві жодному своякові, а кон
вой проганяв городнянців 
словами: „Ідіть і займай
тесь своїм ділом, а то зараз 
пущу на вас собаку!" 

Внутрішня порушеність 
процесу полягає у забороні 
цитувати заяви і матеріяли 
попереднього слідства. 

Таким чином відбулася 
таємна розправа, а не пуб
лічний, справедливий суд. 

Безпосередньою причи
ною арешту було те, що я 
почав був клопотатися про 
виїзд з Радянського Союзу. 
Тепер після доконаної сва
волі, вважаю за потрібне 
поінформувати Верховний 
суд УРСР про свою заяву 
до Президії Верховної Ра
ди СРСР від... грудня 1977 
року про відмову від радян
ського громадянства. До
магаючись від вас скасу
вання драконського вирок)', 
прошу тим самим надати 
мені і моїй дружині Лук'я-
ненко Н.Н. можливість по
дати в установленому по
рядку документи, з клопо
танням про виїзд з Радян
ського Союзу на постійне 
проживання за його межа
ми. 

Л. Лук'яненко 
л 2 сер 
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Михайлові Осадчому. 
який перебуває на засланні 
погрожують судом за роз
трату державного майна 
(ст. 99 КК РСФСР). При
чина така, що, начебто, че
рез його недбальство на 
роботі сталася пожежа пи
лок до різання дров. 

Ширяться вістки, що в 
листопаді минулого року 
арештували Віталія Кали-
ниченка, члена Українсь
кої Гельсінкської групи. 

Процес Миколи Горбаля 
має відбутися 17 січня ц. р.,а 
не 10 січня, як повідомле
но попередньо. 

ЩЕ ПРО ГАЛИНУ ДИДИК 

Галина Диднк (справа) з Надією Суровцевою 

Ню Йорк. (Пресова Слу
жба ЗП УГВР). - Як вже 
інформовано з інших дже
рел, з України прийшла 

вістка, що 23 грудня 1979 
року померла в Христинів-
ці, Черкаська область, Га
лина Дидик, провідна діяч
ка Організації Українських 
Націоналістів, колишня об
ласна провідниця Червоно
го Хреста в Тернопільській 
області, зв'язкова Проводу 
ОУН в Україні. Смерть на
ступила в результаті інфар
кту. 

Галина Дидик народила
ся в 1912 році. Арештована 
5 березня 1950 року була 
засуджена на 25 років поз
бавлення волі. Дидик в'яз-
нили у Владимірській тюр
мі разом з Катериною За-
рицькою, а згодом в Мор
довському таборі ч. 385/3. 
Звільнена, як інвалід, у по

ловині квітня 1971 року Ди
дик перебувала деякий час у 
Бережанах, а в липні того ж 
року мусіла переїхати на 
працю до Караганди. В 
1972 році якийсь час була в 
Нальчику в родині Юрія 
Шухевича, відтак у селі Ши-
балин та в Бібрці. В 1974 
році вона придбала дві кім
нати у Христинівці, Черка
ська область, де її зустріла 
смерть. 

Галина Дидик була од
ною з найзамітніших жінок 
-учасниць організованого 
українського визвольного 
руху воєнного і післявоєн
ного періоду. 

Примітка редакції: 
Звертаємо увагу читачів, 

що деякі джерела неправи
льно подають прізвище По
кійної; замість Дидик пи
шуть Дідик. 
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Афганістан і консулат у Києві 
У ході протнсовєтських заходів, які визначають 

теперішню нову холодну війну між ЗСА і СССР, 
американський уряд наказав 17-ом совєтським дипло
матам доїхати з Америки і тим обмежив персонал і діяль
ність советського консуляту в Ню Йорку та 
американського у Києві, з тенденцією, щоби ті обидва 
консуляти, заплямовані в добі детанту, зліквідувати. 
Президент Джіммі Картер і державний секретар Сайрус 
Венс, очевидно, д у м а ю т ь , що, вдаривши по 
американському консул яті у Києві, вдарять по Москві. 

Величезна помилка, яка ще раз доказує, як слабо 
американська державна верхівка зорієнтована щодо суті 
совєтської імперії, як слабо вона знає історію СхідньоІ 
Европи і як помилково оцінює - на чому Москві залежить 
та що її болить. Обмеження персоналу й діяльности чи, 
тим паче, закриття американського консуляту у Києві - це 
не прикрість для Москви, а велика радість. Москва ж не 
хотіла американців у Києві, дармащо УССР є за 
совєтською конституцією „самостійною державою" з 
членством в Об'єднаних Націях. 

Президент Картер правильно обурився збройною 
агресією Москви супроти Афганістану. Президент і його 
найближчі дорадники правильно вважають совєтську 
збройну інвазію в Афганістані за смертельну загрозу для 
світового миру і безпеки і правильно лякаються, що 
Афганістан стане базою, з якої СССР може помаршувати 
на захід до Ірану і на схід до Пакістану. В першому 
випадку це буде безпосередня загроза цілому світовому 
центрові нафтової продукції та загроза морському 
шляхові з обширу Перської затоки й Індійського океану до 
Західньої Европи. — знову ж випад проти Пекістану— це 
загроза маршу СССР до Індійського океану. Тому 
правильними, слушними і зрозумілими є політичні, 
військові і економічні'санкції, що їх повів президент 
Картер проти СССР, щоби примусити його відкликати 
свої війська з Афганістану. 

Очевидно, як можна було згори передбачити, що 
політичних і господарських засобів замало, щоби 
переконати Москву, що вона зробила помилку і тому 
повинна завернути. Можуть це вчинити тільки заходи 
військового kapaktrqjy.Р- виразна,pfyrpotat ДО Совєтськ||й| 
Союз ризикує війною на два фронти - на сході проти 
Китаю й мусулманського світу, підтримуваного 
Америкою, і на заході проти країн бльоку НАТО. Відомо, 
що західньойвропейські союзники Америки страшенно 
обережні й неохочі, щоб не вплутатися у зудар з СССР. 
Але, коли ЇМ загрозить узалежнення свого запотребування 
на нафту від Москви - то певно настрій і підхідзміняться. 
Бо це вже не 50 американських закладників, а життєва 
справа., справа бути чи не бути для європейського 
континенту і цілого Заходу. 

Подробиця з американським консулятом в Києві це ніби 
дрібна справа. Але страшенно характеристична для 
підходу ЗСА супроти Сходу Европи. Американська 
закордонна політика від часів Вудро Вілсона і Ф. Д. 
Рузвельта була наставлена на велику Росію і не бачила та 
по нинішній день не бачить^що велика Росія - це 
смертельний ворог Америки, а а природним союзником є 
поневолені Москвою країни і народи. Ліквідування 
американського консуляту в Києві — це виливання дитини 
з брудною водою. Найбільшим ударом по Москві була б 
заява президента Картера, що американська закордонна 
політика піде по лінії сприяння не тільки людським правам 
у всьому світі, алей по лінії деколонізації Східньої Европи, 
що вона, американська закордонна політика, буде 
популяризувати справу деколонізації Східньої Европи і 
буде сприяти завершенню цього процесу. 

Не промовчування проблеми уярмлених Москвою країн 
і народів, а заторкування цієї проблеми, актуалізування її, 
моральне підтримування народів в СССР, які ненавидять 
русифікаторський большевицький режим - це найбільш 
успішна зброя у холодній війні Америки проти СССР. 
Дуже прикро, що президент Картер все ще цього не 
добачує. 

Справа спонзорування українських 
біженців на поселення в Канаді 

Вінніпег, Манітоба (Цен-
траля КУК). - Централя 
КУК звернулась до своїх 
складових організацій і їх
ніх підбудов в Канаді зі 
закликом зголошувати зая
ви їх готовости спонзору-
вати на поселення в Канаді 
українських біженців з пере-
селенчих таборів у Відні 
й Римі, які за урядовими 
вимогами не могли б еміг
рувати без такого спонзор-
ства. 

За договором, підписа
ним 20-го вересня 1979, 
Уряд Канади взяв на себе 
відповідальність за: транс
порт до Канади, повну ме
дичну опіку, мовний виш
кіл, фаховий перевишкіл і за 
пошукування праці через 
урядові бюра затруднення. 
А спонзоруїячАОРганізація 
у порозумінні гЗ Централею 
КУ К є зобов'язана: забезпе
чити помешкання і харч та 
видатки на найконечніші 
особисті потреби, з тим що 
це зобов'язання вигасає із 
цією хвилиною, коли біже

нець зачне працювати і ста
не вповні самовистачаль-
ним, а найдальше до одного 
року від хвилини його при
буття до Канади. 

Щоби справа увінчалась 
успіхом, Централі КУК по
трібно заздалегідь одержа
ти зголошення від Філій чи 
Відділів таких складових 
організацій, як: БУК, СУС, 
УНО, ЛВУ, СУКВ, ОУПіП 
та всіх інших, злядно від 
парафій і установ, які діяли 
б через свої складові органі
зації КУК - із заявами їх 
готовости спонзорувати ок
ремі родини чи одноособо
вих українських біженців, 
залежно від їхніх можли
востей. 

Крім вище названих ма-
теріяльних зобов'язань, най 
важливіше це те, що спрнзо-
руюча установа, яка .jpH,-
містить біженця в хатЧ,од
ного із своїх членів, дасть 
йому цю моральну україн
ську опіку, без якої він ніко
ли не буде почувати себе 
добре в Канаді. 

Святослав Гординськнй 
uAKtk СВЯТОГО ПРЕСТОЙУ^ 

Е7 ;. v -; 
(Виміна листування між Московським патріархом 
і Ватнканом з приводу листа Папи Івана Павла II 

до кардинала Сліпого) 
Недавній лист Святого Отця з 19-го березня 1979р. до 

Його Еміненції кардинала Сліпого викликав у православ
ному' світі різні реакції, які спонукали Крутіцького і 
Коломенського митрополита Ювеналія, президента 
Відділу церковних справ для закордону при Московському 
патріярхаті, вислати Його Еміненції кардиналові 
Віллебрандсові, президентові Секретаріяту християнсь
кої єдности, листа, який ми тут подаємо разом з 
відповіддю кардинала Віллебрандса. 

(2) 
Церква - сестри 

II Ватіканський Собор 
засвідчив ясно, що като
лицька Церква визнає в 
православних Церквах 
справжні Церквн, які через 
священство, отримане в 
апостольському наслідстві, 
прославляють Господню 
Євхаристію і роздають Свя 
ті дари. Собор висловив 
свою пошану до їх власних 
правил, до їх духовних тра
дицій і різних доктриналь-
них виявів тієї самої хрис
тиянської віри, які вироби
лися в них і які є закорінені в 
найдавніших і найбільш 
правдивих традиціях сце
но! Христової Церкви. Як
що, в тягу століть і з при
чин, що не завжди були 
релігійні, виникли кано
нічні і доктринальні роз
ходження між нашими 
Церквами, ми одночасно 
завжди залишаємося „Церк 
вами-сестрамн", висловом, 
що не є ні двозначним, ні 
овочем реторичної емоції, а 
що хоче висловити правду 
спільного зв'язку в місте
рії Христа, яка поєднує на
ші Церкви, незважаючи на 
їх відмінність. За словами 
Вашої Еміненції, ми нама
гаємося сьогодні дійти до 
вияснення цього зв'язку за 
допомогою молитви і бра
терського діялогу, так у 
деяких справах доктрини, 
де між нами існують ще не
порозуміння, як і в пробле
мах душпастнрських, що 
сьогодні найбільш пекучі. 
Отже, зв'язок, якого ми шу
каємо, не є ні поглиненням 
однієї Церкви другою, ні 
домінацією одної над дру
гою, але повним духовним , 
зв'язком між Церквами, які ' 
визнають ту саму віру і те 1 
саме причасне життя, зв'яз
ком, який виявляється ви
димо в структурах, що від
повідають справжнім і най
старшим традиціям і волі 
Христа для його Церкви. 

В минулому ці принципи 
не завжди були схоплені так 
само ясно й вони були часто 
зрозумілі і застосовані 
надто однобічно, що було 
зумовлене релігійною чи 
політичною ситуац ією ' 
даної доби. Тут не місце для 
спроб судити те минуле чи 
подавати під сумнів добру 
волю наших предків у вірі. 
Але, в світлі Святого Духа, 
розвиток теологічних 
розважань і зріст взаємної 
любовИ дозволяють нам 
розглядати куди ширше і 
глибше церковне єднання, 
що повинно домінувати в 
наших Ц е р к в а х . Ми 
переоцінюємо наша спільне 
минуле, щоб тим краще 
стати вище того, що в тому 
минулому могло нас 

протиставити, і в той спосіб 
відновити справжнє зами
рення між нашими Церква
ми. 

Берестейська унія 

В цьому розумінні слід 
розглядати листа, зверне
ного до кардинала Сліпого. 
Папа Іван Павло II, 
звертаючися до помісної 
Церкви, яка має власну 
історію і власні традиції і 
що сьогодні переносить 
важкі випробування, не мав 
наміру висловляти свої 
погляди ні на теологію, яка 
інспірує наші спільні 
пошуки церковного' поєд
нання, ні про методи, за 
якими ми повинні сьогодні і 
в майбутньому розвивати 
стосунки між нашими 
Церквами. 

Для українських католи
ків, чи в їхньому краю, чи 
деінде, Берестейська унія 
завжди мала особливе 
значення. Через політичні 
незгоди й утруднення більш 
світські, ті католики завжди 
почувають себе з'єднаними 
з Римським Престолом 
зв'язком, який вони хочуть 
висловити видимо у своїй 
церковній структурі. Папа 
бажав звільнити цей зв'язок 
від елементів політичних і 
національних для кращого 
вислову постійних релі
гійних та церковних 
цінностей, які те поєднання 
зберігає для тих католиків, 
що у своїй помісній Церкві 
ще сьогодні знаходять 
плідний вислів свого 
релігійного життя, і щоб 
нарешті підтримати їх 
залишитися вірними своїй 
духовній спадщині. Він ні в 
якому вила^к^ л ^ мав, 
наміру п р е д с т а в и т и -
Берестейську унію як 
зразок наших відносин з, 
православними Церквами' 
сьогодні або якоїсь унії в 
майбутньому. 

. Данилишин 
ПРЕСА 
і 4' - :.1 '' г-

В теперішніх складних і 
напружених відносинах 
преса відіграє головну 
ролю в житті всього 
людства, і лише ті народи є 
сильні, які мають добре 
поставлену пресу. Сила 
громади, а навіть сила 
народу в значній мірі 
залежить від сили їхньої 
преси, бож преса не тільки 
мірило їхньої культури, а й 
відбитка моральної сили 
дійсної їх духової вартости. 

Преса представляє собою 
велику силу, бо вона не 
лише інформує, а також 
виховує суспільство і мов 
велика духова армія 
о б о р о н я є й захищає 
громадські права народів 
та стоїть на сторожі їх 
культурно-моральннх вар
т о с т е й . Преса - це 
головний чинник, який 
ширить серед широких мас 
загальне освідомлення, а 
водночас об'єднує ці маси 
до єдности та послуху в 
змаганнях за розвій та 
скріплення. 

В історії преси стверджу
ється, що преса - це 
важний чинник інтелекту
ального життя, невичерпне 
джерело засобів духа в 
р о з в о ї л ю д с т в а , які 
промощують шлях змагань 
за його краще завтра. Преса 
- це один з найбільших 
епохальних здобутків, який 
виконує велику місію в 
п р о м о щ у в а н н і нових 
шляхів до світлої майбут-
ности. 

В сьогоднішніх часах не 
лише спортові чи перед
виборчі змагання, а навіть 
жорстока війна та всякі 
революції ведуться при 
д о п о м о з і преси, яка 
запалює як громадян, так і 
вояків до єдности та 
оборони позицій. 

- ГОЛОВНАз ' НАША 
ЗБРОЯ 

Часто можна зустріти в: 

певних православних колах 
тенденцію судити като
лицькі уніятські Церкви | 
негативно. Дехто навіть 
хотів би, щоб їх зліквіду-
вання стало передумовою 
д іялогу з Р и м с ь к о ю 
Церквою. 

В одному листі , до, 
патріярха Алексєя з 2Ц 
жовтня 1968 р. ПапаПавлоу 
II писав: „...Наше апостол ь-
ське з а б о в ' я з а н н я не, 
дозволяє . нам відмовити 
особам або групам людей 
увійти в повне поєднання з 
римо-католицькою Цер
квою". Він додав зараз же: 
„Будьте певні, що ми не 
дозволимо цього інакше,як 

з причин, що відносяться 
суворо до особистого 
переконання і вільного 
сумління, з виключенням 
всякого іншого мотиву, 
який Міг би викликати 
почування чужі цьому 
переконанню". 

В тому самому дусі Папа 
Іван Павло II вимагає 

г.-ґгравнльно-оцтити те, що а 
м и н у л и х в іках було 
зроблено з думкою для 
віднови церковної єдности. 
З цих намагань, ведених в 
умовах відмінних від 
наших, надиханих теологі
єю, яка не є тією, що ми її 
маємо сьогодні, народили
ся католицькі уніятські 
Церкви. їх існування 
дозволило християнам 
в и с л о в и т и , з г і д н о з 
вимогами їх сумління, їхнє 
поєднання з римською 
Церквою. В середині 
католицької Церкви вони 
пригадали конкретно, що 
латинська традиція не є 
єдиною християнською 
традицією справді автен
тичною. В тому розумінні 
їх' існування було благодат-

:- ним. З другого боку, треба 
признати, що, на жаль, їх 
заснування викликало 
зірвання єдности з правос
лавними Церквами і нові 
напруження між католика
ми і православними. 

(Продовження буде) 

"' Для української діяспори 
наша вільна преса виконує 
важливу місію в змаганнях 
за самостійницькі права 
нашої Батьківщини. Наша 
вільна преса під сучасний 
стан нашого лихоліття стає 
одиноким умандатованнм 
чинником в обороні наших 
і с т о р и ч н и х прав на 
міжнародній політичній 
шахівниці. Тому всі ми 
одностайно повинні змага
ти, щоб наша вільна преса 
була під кожним оглядом 
сильна, а тим самим 
заслуговувала, щоб до неї з 
належною увагою прислу-
ховувався цілий світ. Добро 
нашої поневоленої, але 
нескореної Батьківщини 
вимагає, щоб наша вільна 
преса вірно й достойно 
стояла на сторожі наших 
найвищих ідеалів. Всі ми 
повинні бути свідомі того, 
що в теперішніх відносинах 
наша вільна преса— це 
головна наша зброя в 
обороні самостійницьких 
прав нашої помісної церкви 
і нашої Батьківщини, а 
тому всі ми повинні її 
належно підтримувати та 
розбудовувати. Мусимо 
мати на увазі, що наша 
вільна преса це будуючий 
чинник у житті нашої 
діяспори, а втримування 
нашої преси дуже коштов
не, і тому кошти на 
існування нашої вільної 
преси мусить дати сама 
наша діяспора, бо вона для 
неї є необхідною. Отже, всі 
на фронт підтримки нашої 
преси, бо це одинока й 
головна наша зброя, якою в 
теперішніх відносинах 
можемо воювати. 

Збираймо всі наші сили 
до спільної акції в розбудові 
нашої вільної преси, всі 
стараймося дати їй належне 
матеріяльне забезпечення, 
щоб вона мала змогу 
належно виконувати своє 
покликання в змаганнях за 
наше спільне краще завтра. 
Всі ми повинні бути свідомі 
того, що кожний з нас 
мусить зложити частину 
свого „нац іонального 
податку" в користь нашої 
вільної преси, щоб вона 

ІЦЯКІХЯ-^ІЯАГУ належмо 
виконувати свою пресову 
службу, змагаючися за 
престиж і розбудову наших 
скупчень в розсіянні, як теж 
належно захищати держав-
ницьк і права н а ш о ї 
Батьківщини. 
. .Наша вільна преса 
виконує головну і беззасте
режну службу в інтересах 
нашого народу і в тому її 
цінність, яка заслуговує На 
всіляку піддержку нашої 
діяспори. Сила нашої преси 
майже повністю залежна 
від нашої дії в її скріпленні. 
З цього виходить, що нам 
треба виявити максимум 
нашої жертвенности. 

Вільна наша преса - це' 
найголовніша наша зброя, 
яку треба і втримувати, і 
підтримувати, як головного 
носія нашої самостійниць
кої думки, як виразника 
нашої національної правди 
та основного оборонця 
історичних правд нашої 
дорогої Батьківщини. 

М. Мар, 

РОЗВІЯНІ ІЛЮЗІЇ ОБМАНЕНИХ 
Однак, національний 

табір цим разом був 
значно сильніший як у 
20-их роках.'Тепер вже діяв 
Комітет Українців Канади 
та мав таких випробованих 
українських приятелів 
серед англосаксонських 
громадян, як професори 
університету Джордж 
Симпсон, Вотсон Кіркон-
нел та інші. Вони допома
гали цю скажену атаку 
відбити. 

Друга світова війна 
розкрила багато злочинів 
комуністичного режиму в 
Україні. Прийшли до 
Канади живі свідки, які 
заговорили про русифіка
цію, масові розстріли, 
в'язниці та концентраційні 
табори. Говорено . також 
про те, що Україна не 

. р івнорядний партнер 
Москви (СФСР), але є 
дійсною колонією зі всіма 
економічними і політични
ми атрибутами. Комуніс
тичний табір, хоч вів 
завзяту пропаганду проти 
„новоприбулих", але все 
таки вслухувався в їхню 
політичну мову. Двадцятий 
конгрес Комуністичної 
партії в Москві підтвердив 
все те, що приніч' пі побою 
до Канали очсни.іиі. В 
наслідок цього \критські 
комуністи в Центральному 
комітеті Комуністичної 
Партії Канади піднесли 
голос протесту, зглядно 
домагалися, щоб КПК 
вислала до СССР і в 
Україну комісію, яка 
прослідила б, чи дійсно 
ведеться русифікація в 
Україні. Хоча комісія чи 
делегація, яка повернув
шись з України, засудила 
одноголосно русифікаційну 
практику, але Центральний 
комітет КП Канади під 
тиском Кремля . згодом 
відкликав цей засуд проти 
становища українських 
представників в Централь
ному комітеті. І. Коляска 
підкреслює, що українські 
представники в ЦК також 
виступали проти вмаршу-
вання совєтських військ до 
Чехо-Словаччини - та її 
окупації військами Вар
шавського пакту в 1968 
р'оцЧ.^ О д н а к , всі ці 
становища української 
групи в ЦК не були рішучі, а 
ЦК КП з Москви завжди 
знаходив шлях їх знівелю
вати. Мимо цього ряди 
прокомуністичного фронту 
не ростуть, а маліють. При 
кінці 60-их років приходить 
цілковитий організаційний 
злам. Коли в роках 1949-
1958 було понад дві тисячі 
членства (в 1945 році -
2.579, crop. 178), то в 1968 
році це членство ДІЙСНИХ 
членів змаліло нижче однієї 
сотні. Все таки ТоУК 
розпоряджав ще в 1973 році 
43 власними домівками, але 
в 1952 їх було 112 (стор. 
185). 

ч; " -" -
На сьогодні при ТоУК 

затрималася в основному 
прокомуністична еліта, яка 
стояла на чолі цього руху 
довгі роки. Що їх держить 
при цих розвіяних ілюзіях 
їхнього широкого загалу? 
Коляска доказує твердими 

(2) : і атйМ 
даними й цифрами, що їх 
тримають тільки дивіденди 
і , , с и н е к у р и " т а к и х 
підприємств як „Ґлоб і 
Тур", летунська агенція з 
СССР та „Українська 
Книга" — висилкова спілка 
пачок в Україну та до 
СССР. Обидві спілки є 
експозитурами української 
прокомуністичної еліти в 
Канаді. Є Й такі.'які кажуть, 
„а куди ми тепер підемо на 
старші літа". Молодого 
доросту цей рух в Канаді не 
має. 

Автор належить до тих, 
які віч-на-віч стрінулися з 
совєтською дійсністю. Як 
довголітній член ТоУК та 
член Комуністичної Партії 
Канади він побував в роках 
1963-1965 на партійному 
вишколі у Вищій партійній 
школі в Україні. Життя 
було іншим, як йому 
змальовували довгі роки в 
Канаді. Замість утопії, там 
була жорстока дійсність, 
яка його до краю розчарува 
ла. Він зревідував свої 
погляди. Не кривив душею і 
заговорив відкрито, ясно і 
відважно. Таких автори
тарні парлї не терплять і 
визбуваються зі своїх рядів 
якнайскорше. 

Повернувши з України І. 
Коляска в різний спосіб 
видобував звідтам важливі 
документи відносно русифі
кації. В 1968 році появляєть
ся на піставі цих документів 
його більша праця п. н. 
, , E d u c a t i o n in Soviet 
Ukraine"; A Study in 
Discrimination and Russifi-
cation". 

Праця ця появилася 
також в українському 
перекладі. В 1979 році 
появилася саме рецензова
на праця „The Shattered 
Illusion" з підтитулом: „The 
History of̂  Ukrainian Pro-
Communist Organizations in 
Canada". 

"' ' ' giv i' З признанням треба 
підкреслити, що де дуже 
вірна історія цього руху в 
Канаді, при цьому підкріп
лена різними статистични-
м и ' даними; та бел и м h. 
цифрами,чап рові реингі|и 
датами в різних реї сі pax 
тощо. Праця, хоча має 
політичний посмак, писана 
безпристрасно і речево. 
Праця дослідно-наукова, 
яка може служити тезою 
для докторського звання. її 
вартість ще в тому, що 
мовно вона є доступна для 
англомовного читача, а 
зокрема може служити для 
деякої української молоді, 
яка цікавиться політичними 
проблемами і яка має 
добрий матеріял, в якому 
може сконфронтувати свої 
ліві чи праві погляди. 

Появилась вона у відомому 
канадському видавництві 
„Peter Martin Associates 
Limited" в Торонто. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 

УНСоюзу! 

Д.Б. Чопик 

В 400-ЛІТТЯ 
МЕЛЕТІЮ СМОТРИЦЬКОМУ 

if 

Покищо не встановлено ще точної дати, коли народився 
Максим, у чернецтві Мелетій, Смотрицький. Деякі 
джерела приймають за дату його народження 1578 рік, в 
„Історії української літератури" в 8 томах (Київ 1967 р.) 
подається приблизний час „коло 1577-79 р", а в „Краткой 
литературной знциклопедии" (Москва 1973-р.) його роком 
народження вважається 1572 рік. На всякий випадок у наш 
час проходить 400-літня річниця з дня народження 
Мелетія Смотрицького, доктора медицини, українського 
пнсьменника-полеміста, філолога й церковного діяча. 
Сьогодні про нього рідко пишуть, а згадки, які появляють
ся про нього, відносяться звичайно або до його полемічно
го твору „Тренос" або до його Граматики. Личило б, отже; 
згадати тут дещо про його життя. 

Максим (Мелетій) Смотрицький народився на Поділлі у 
знатній сім'ї Герасима Даниловича Смотрицького; 
тодішнього кам янецького городського писаря зі с; 
Смотричі. Герасим згодом переїхав до Осрогу. Там він 
став першим ректором острозької школи, де навчалися 
між іншими і його син, і Петро Сагайдачний, пізніший 
козацький отаман. Причинився також багато Герасим до 
видання Федоровнм острозької Біблії і) в 1581 p., до якої 
він написав .передмову: У 1587 р, вийшла також гіе^пиа 
українська друкована пам'ятка полемічної літератури його 
aej,opgTBa- Ключ царства небесного" і „Каленьдар 
римскн новії , де Герасим; висміював і таврував/ Рий і \ і 
єзуїтів. Ця письменницька та видавнича діяльність-батйса 
проявила особливий вплив також на майбутню діяльність 
сина, Максима, яка рівнож пішла на шлях письменництва 
та мовознавства. " " \ 

В острозькій школі Максим виявив свій талант, тому, за 
дорученням князя Василя Константиновича Острозького, 

його післали до віденської єзуїтської колегії. Після її 
закінчення Максим Смотрицький став домашнім учите
лем князя Соломирецького, з яким, починаючи з кінця 
1600 p., він подорожував по Німеччині та мав нагоду 
слухати лекції в університетах у Вроцлаві, Нюрнбергу, 
Ляйпцігу й Віттенбергу. В науці Максим успів добитися 
вченої степені доктора медицини. Коло 1608 p., він 
повертається з-за кордону, оселюється у Вільні та 
включається до боротьби братства проти унії. Коли 
осінню 1609 р. Іпатій Потій, віденський митрополит 
(уніят) приказав насильно відібрати, з піддержкою 
Польського правління, усі, православні монастирі та 
церкви навіть, коли православні ставили опір, з вломом, 
Максим написав на цей погром уже в 1610 p., свій 
„Тренос...", тобто плач (на взір народних голосінь) 
православної церкви, яка, забута й покинута своїми 
власними дітьми, ридає: „Горе мені бідній, горе нещасли
вій, пограбованій, позбавленій усіх моїх маєтків, обдертій 
із шат моїх на прилюдну ганьбу мого тіла й обтяженій 
невиносимими тягарами! Руки мої в оковах, ярмо на шиї, 
пута на ногах, ланцюг на крижах, над головою вогонь 
невгасимий; з усіх боків крики, страх, переслідування! 
Колись гарна й багата — я зогиджена і вбога! Колись була 
королевою, любленою всім світом, тепер усі гордять 
мною і знущаються. Все, що живе, - народи і всі люди 
землі, приступіть і послухайте голосу мого! Довідайтесь, 
чим була я давніше, і дивуйтеся!... Родила я дітей і 
виховала, а вони відмовилися від мене та приложили руки 
до мого упадку. Чому сиджу тепер, як одна з вдів, що 
ридають, - колись володарка сходу й заходу, півдня і 
північних країн? Удень і вночі плачу і сльози, як'річні 
потоки, котяться по моїм обличчі й нема кому потішити 
мене - всі повтікали від мени"!г) „Тренос^ Смотрицького 
був принятнй православними вірними, як Давидова 

злитва, яку навітьклаливд грудях помешішіиь Однак aft 
оюпрбтикатолицьку настанову, дармаиі) ?аму^ .буд і | 
кдіовлені' нотки примиренства, „Треночг був заборони 

ний указом самого короля Зигмунта III. та був тоді майже 
повністю знищений. Лише псевдонім автора, Теофіль 
Ортолог, зберіг його від репресій польської влади. 
Смотрицький перенісся тоді до Києва, де став ректором 
київської колегії. Згодом він знову вернувся до Вільна, де в 

-' .5- ' -'.'(Г .-""SI'S''. ' XMS.--VeR.-' ' - '-..- - \ 
- -. ! 

1617 р„ він постригся в монахи віденського монастиря 
Святого Духа й прибрав собі чернече ім'я Мелетій. За два 
роки він був іменований полоцьким архиєпископом та 
єпископом вітебським і мстиславським. Він сповняв ці 
функції від 1620 до 1627 років. 

На пості православного владики Мелетій стрінувся з 
незалежною силою ставропігійських братств, яка була їм 
надана Константинопольським патріярхом. Щоби 
ограничити заряд та вплив цих братств, полоцький 
архиєпископ вибрався з кінцем 1623 р. через Київ до 
Константинополя і Святої Землі. В Константинополі він 
виєднав собі від партіярха грамоти, які ліквідували 
ставропігію братств. Тривожнимиj слух про ці грамоти 
скоро дійшов в Україну і, коли' в 1625 р. Мелетей в 
поворотній подорожі завітав до Києва, його вже не 
впустили до Києво-Печерського монастиря, дарма що 
перед від'їздом до патріярха києвський митрополит Іов 
Борецький дав його місії повне благословення. Коли ж 
привезені грамоти опубліковано, проти Мелетія зчини
лась між православними буря, проти якої клер не міг уже 
відстоятися. Мелетій після цього вже не їхав до Вільна, але 
шукав собі притулку на півдні. Коли він старався дістати 
місце настоятеля в богатому дерманському монастирі на 
Волині, монастирські власті погодилися приняти його, але 
під умовою, що Мелетій перейде на унію. Коло 350 років 
тому, 6-го червня 1627 р. Мелетій Смотрицький перейшов 
на унію, але просив,-щоб „для добра справи" його перехід 
задержати в таємниці. Католицька церква дуже зраділа 
таким великим досягненням і, самозрозуміло, не мала 
заміру цієї таємниці задержувати. її розголошено, В 
Дермані Мелетій Смотрицький прожив шість років і там 
помер 27-го грудня 1633 року. 

Церковна та суспільно-громадська діяльність Смотриць
кого проходила в часи, які напричуд близько нагадують 
нашу добу. Згадати б тільки головніші паралелі: тоді 
введено унію, тепер - її знесено; тодгипг^пер (на еміграції) 
спалахнув бій за календар; тоді й тепер дійшов до голосу 
мирянський люд, який відстояв тоді підняту проти нього 
руку митрополита Смотрицького й сьогодні, можна мати 
надію, сили цього ж люду рівнож не вдасться „власті 
імущим" придавити. 

(Продовження буде) 
- 'ч^їжїтш^іішв-іьшт-94 іжіЩиййМуг 

-



Кергонксон - в поклоні 
Митрополитові Андреєві 

Шептицькому 

СВОБОДА, СЕРЕДА, 16-го СІЧНЯ 1980 

Г)Ч 

-

За почином Марійської 
Дружини при церкві Прес
вятої Трійці в Кергонксоні, 
Н. Й., 9-го грудня м. p., 
відбулася святочна імпреза 
у честь цього великого Ми
трополита Андрея Шепти-
цького. До участи в про
грамі запрошені були хо
ристи з православної цер-
ковці-пам'ятннка Вояцької 
Святині, які, під днриґен-
турою Володимира Бакума 
спільними силами викону
вали програму свята, який з 
ентузіязмом виучував всіх 
співати, тому й не диво що 
імпреза мала характер со-
борницький. 

На тлі великого портрету 
Митрополита кисти мистця 

Івана Денисенка, прибра
ного квітами, відбулася свя
точна програма, що її від
крив о. д-р Богдан Волошин 
Відтак слідували рецитації 
старших і молоді, спів злу
ченого хору, та цікаве свя
точне слово редактора Ва
силя Качмара, що усім ви
черпно пригадав велику по
стать і ролю цього небуден
ного і незабутнього Митро
полита Слугу Божого Анд
рея Шептицького. 

Численно зібрана публіка 
розходилася домів з вірою, 
що в єдності сила народу. 

Н. Войновська 

ПРЕКРАСНІ 
і ЖЕРТВОДАВЦІ 

- Маркіян Стаскж з Боффало: „Пересипаю чек, що його 
одержав від се. о. Миколая (моєї доні Марії), замість дарунка 
під ялинку. Допучую ще й своїх 50 допярів та аппікацію 
порівнювального фонду (мачінґ гіфт) мойого працедавця і 
все те шлю до Вас як дарунок - цегопку в будову цінної 
установи, якою є УНІГУ". Вп. П. Маркіян Стаскж є 
прихильником ФКУ вже від 1968 року. 

- Омелян і Тетяна Антоновичі з Вашінґтону, 
пересипаючи знову 1,000 допяровий даток, досягпи суми 
їхніх пожертв на ФКУ у висоті 10.150 допярів. Таке 
доброчинство ставить їх в категорію визначних меценатів 
ФКУ. 

Г7 Михайло Янишин з Ст. Пітерсбурґ: „На вічний спомин 
про мою Покійну. Дорогу й Вірну Дружину Михайлину 
Бойко-Янишин, дарую на фонд українських студій в 
Гарвардському університеті - 2,000 допярів". Це вже друга 
2,000-долярова пожертва цього мецената. 

- Д-р Богдан і Джоан Целевичі з Чікаґо: „В сорокову 
річницю ув'язнення, вивозу й замучення в московській 
в'язниці батька бп. п. Володимира Цепевича на українські 
студії в Гарварді складаємо 1,000 допярів. 

- Василь і Анна Пилипюки з Чікаґо приспали карточку із 
святочними побажаннями з нагоди Різдва Христового і вже 
сьому тисячку допярів. 

- Визначні меценати ФКУ, д-р Степан і Олена Войтовичі 
з Чікаґо знову вппатипи на українські студії в Гарварді -1.000 
допярів. Сума їхніх дотеперішніх пожертв - 11,200 допярів. 

- Найновіші меценатські пожертви: Степан Данилович. 
д-р Володимир Занків. інж. Михайлой Любомира Пежанські, 
Роман Іваницький, Володимир і Олімпія Роговські. 

- Новою 785-ою меценаткою ФКУ стала Вп. Пані Марія І 
Овчинних зГайлянд Парку. Н. Дж. и / ї ї , . , , . ,. л-,лп 
і . Інж. Андрій Пащук.з Ню; Йорку, меценат.ФКУ. пише;, 

„Історію творять одиниці. Нації в яких таких одиниць більше, 
стають незалежними, а то й могучими. Створення 
українських катедр і УНІнституту в Гарвардському 
університеті це - історична подія, яка вказує на те. що між 
нами є великі люди. 

Президент Гарварду, д-р Дерек К. Бок, проголошуючи . 
створення катедр та Інституту, сказав, що Гарвард має 
багато меценатів, але збірне меценатство української 
громади це подія без прецеденсу в цій високій школі. 

Вірю, що наша скромна громада збірного меценатства в 
цьому році завершить фундацію Українського Наукового 
Інституту в Гарвардському Університеті". 

Пожертви шпіть, будь паска, на адресу: 

Harvard University і 
Ukrainian Studies Fund . 

1581-83 Massachusetts Avenue " Cambridge. Mass. 02138 

fessgftssfrwsattsra 

ТЕОДОРА 
(Закінгення. 

членів Інституту. Загальний 
прихід виносив 25,649 дол. 
Після видатків на суму 35, 
836 дол.,залишився дефіцит 
10,187 доларів. У короткій 
дискусії вислухано різні про
позиції, як поліпшити мате
ріальну ситуацію, і звіт зат
верджено. Обговорювано 
справу нового адміністра
тора УІА і розглянено різні 
аплікації. Остаточне затвер
дження рішено відкласти до 
чергового засідання, яко 
має відбутись у п'ятницю 
25-го січня 1980 року. 

Інж. О. Балабан звітував 
про діяльність Організацій
ної комісії. Комісія розгля
дає аплікації різних осіб, які 
хочуть стати членами Інс
титуту. Інж. А. Пащук пере
рахував успішні імпрези й 

в; м 
41 ДЖУСА.. 

зі стор. 1) 
виставки, які відбулись у 
приміщеннях Інституту в 
останнім місяці. 

Д-р Р. Сочинський подя
кував директорам, які,, усі 
без винятку,склали пожерт
ви в сумі, яка повністю пок
риває кошти видання дво
мовної, ілюстрованої бро
шури Про діяльність Інсти
туту на протязі 30-ти років. 
Підготова до цієї книжеч
ки спочиває у фахових ру
ках. 

На цьому засідання зак
рито. Присутні взяли 
участь у скромному прий
нятті, що його приготовила 
п-і І. Петровська, а яке уфун-
дував д-р М. Зарицький. У 
товариськиій гутірці всі ви
явили радість, що п. Т. 
Джус дальше залишився 
президентом Інституту. 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 

Українська Православна 
Федеральна Кредитівка 

в Ню Йорку 
подає до відома всім своїм Членам, що 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
відбудуться 

дня 10-го лютого 1980 року 
в церковній залі української православної 

церкви Св. Тройці в Ню Йорку, H. й. 
при 359 Брум вул. 

Початок Зборів - год. 1-ша по лол. 
ПОРЯДОК дня 

1. Відкриття і ствердження кворуму. 
2. Прийняття порядку денного. 
3. ВІдчитання та прийняття протоколу попередніх Загаль

них Зборів. 
4. ЗВІТИ РАДИ ДИРЕКТОРІВ: 

а) Голови 
б) Скарбника 
в) Кредитового Комітету 
г) Контрольної Комісії 

5. Дискусія над звітами 
в. Інформації НомінаційноІ Комісії 
7. Вибір членів Дирекції і Кредитового Комітету 
8. Затвердження бюджету на 1980 рік 
9. Ппян праці на 1980 рік, внески і побажання 

10. Закриття Зборів. W.—, - - - І Ш 
УПРАВА 

У ̂ Філадельфії вшановано ^-річчя 
проф. Петра Мегика 

. ; - -. - . -' і н - - їх 
У листопаді м. p., укрань зацій. Бенкетом провадив 

ська громада у Філядель- колишній учень проф. Ме-
фії вшанувала 80-річчя зна- гика п. Василь Дорошен-
ного мистця, організатора ко, а привітальне слово вн-
мистецької освіти у Фідя- голосив проф. П. Андрусів. 
дельфії та видавця „Нота- Вечерю, яку завершило пе-
ток з Мистецтва" - проф. чиво і ювілейний торт, фун-
Петра Мегика - ювілеєм, дований п. В. Кием,власни-
Святкування започаткова- Ком пекарні в Честері, при-
но 17-го листопада відкрит- готовили п-ні з Ювілейного 
тям ретроспективної виста- комітету: Н. Михалюк і 
вки праць Ювілята в домі Христина їжак. Прекрас-
Мистецької Студії. Слово, ний спів п. Богдана Чаплин-
відкриваючи виставку, ска- ського і зворушлива декля-
зав маестро Михайло Дми- мащ'я п-ні Віри Левицькоі в 
тренко з Детройту. Вистав- мистецькій програмі викли-
лено було понад 50 праць з к а л и замітне вражіння у 
різних періодів його твор- слухачів, 
чості — олії і темпери, ри- Наспіло багато писаних і 
сунки і проекти нутра. Вис- усних привітів - особистих 
тавка тривала до 1-го груд- і від організацій з них голов
ня і в тім часі и відвідало ніші від Патріярха Йосифа, 
понад 300 осіб. Багатоілю- Митрополита Мстислава, 
стрований каталог вистав- письменника Уласа Самчу-
ки в статтях П. Андрусева, ка, від ВУАН. Представни-
М. Дмитрснка, С. Рожка і Ки НТШ вручили проф. Ме-
В. Поповича накреслив ха- гикові грамоту звичайного 
рактер П. Мегика як мист- члена цього Товариства, 
ця, виховника, видавця і У заключному слові Ювь 
просто як людину. З Філя- лат образно представив пе-
дельфії виставку переведе- ребіг свого життя і праці, 
но до Ню Йорку, де вона зазначивши, що він скін-
розпочалася в галеріїОМ— чив середню школу як сти-
УА, 16-го грудня тривала пендіят Української Держа
ло 30-го грудня м. р. ви і тепер він своєю пра-

Ювілсйний бенкет для цею для розвитку українсь-
вшанування проф. Мегика кої культури старається 
відбувся у суботу, 24-го сплатити борг, який він за-

. листопада в приміщеннях тягнув як учень, 
коледжу Сестер Василіянок Цс був один з найбілш 
на Факс Чейсі. На бенкет успішних бенкетів, на яко-
прибуло 160 осіб, прияте- му філадельфійська украйь 
лів, шанувальників творчо- ська громада вшанувала 
сти Ювілята та його гро- заслуги цієї видатної лю-
мадської праці, прсдстав- дини, яка причинилася до 
ники Філядельфійського скріплення українського ми 
Відділу УККА, духовенст- стецтва в Америці, 
ва та громадських органі- Н. Н. 

Еспанський прем'єр-міністер... 
(Закінчення 

совєтської пропаганди в 
колишній еспанській коло
нії Екваторіяльної Гвінеї. 
Суарез також гостро засу
див совєтську інвазію Афга
ністану, називаючи її „бру
тальним кроком" та взива
ючи Москву до відкликання 
своїх військ з тієї мусул-
манської країни. 
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ОБ'ЄДНАННЯ ЖІНОК ОЧСУ ^ В І Д Д І І Т В НЮ ЙНбРКУ 

мае шану запросити своіх Членів та все Українське Громадянство на 

ШНУПРОСФОРУ 
-

яка відбудеться 
' в неділю, 20-го січня ц. p., о годині 2-ій по полудні 

В ЗаЛІ О У В Ф р О Н Т у , при 136 Друга Авеню В Н Ю Й о р к у 
В ПРОГРАМІ: 

Реферат про Різдвяні Звичаї 
Збірні й поодинокі деклямаціТ учнів школи Українознавства Осередку СУМ-А 

в Ню йорку 
Сопьоспіви солісток-сумівок: ОКСАНИ ХАРУК і ХРИСТИНИ ІВАНІВ 
Акомпаньямент - СОНЯ ШЕРЕҐ 

Просимо до численно! участи, гостям раді! 
Управа 

зіст. 1-ої) 
Цей новий зворот в еспан

ській закордонній політиці 
напевно пристають дебати 
в Еспанії на тему чи Есто
нія повинна вступити до 
НАТО, як цього собі бажає 
мадридський уряд, а проти 
чого виступають естонські 
соціялістичні і комуністичні 
партії. 

і 
— 
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'В ТОЛІДО ПОМЕРБЛ. П. 
Д—Р РОСТИСЛАВ 

ВАСИЛИШИН 

Толідо, Огайо. - У по
неділок, 14-го січня 1980 
року, тут помер несподіва
но на yap серця на 58-му 
році трудолюбивого життя 
бл. п. д-р Ростислав Васи-
лншин. Тіло покійного бу
де похоронене на українсь
кому православному цвин
тарі св. Андрія в Бавнд Бру
ку. Похоронних відправ ще 
не устійнено. 

гія С. 
ftf .- ' 

Василь Пакуляк ^ 
У сороковий день бл.ік ' 

Єрмоленка 
Тяжко писати про тс, що з Громада оцінила його 

- поміж нечисленних рядів заслуги. Велика заля похо-
української громади в Мін- ронного заведення заповшь 
неаполісі-Сейнт Пол, Мін- лася побереги. Співав хор 
несота на 70-му році життя „Дніпро". Були парафіяни 
відійшла небуденна люди- обох віровизнань і кілька 
на, бл.п. інж. Сергій С. Єр- знатних американців. Па-
маленко. Про його життьо- нахйду та заупокійне Бого
ві шляхи та студії написа- служення відправляв о. 
но в книзі „Українці в Пів- Прот. Микола Метулинсь-
нічній Америці". Про жит- кий. 
тя Покійного розповіла на По похороні в суботу, 3-
тризні голова Відділу г о листопада м.р. відбулася 
УККА на Міннесоту мгр тризна, на якій було понад 
Люба Менжега. Бл.п. Сер- сто осіб. Про заслуги і пра-
гій Єрморенко був неоднсь цЮ для громади бл.п. Сер-
разово головою Відділу гія Єрмоленка говорили: 
УККА або беззмінно вхо- п-і Л. Менжега від місце-
див у склад Управи. Такого вого УККА, п. В. Пакуляк 
почуття обов'язку, як у по- відОПЛДМ, п-ні Міка Рсй 
кінного С. Єрмоленка рід- монд-Янович від Україна, 
ко можна знайти. Незасту- кого Архіву, о. митрат А 
пиму втрату понесла церков- Кість, п-ні К. Гуцал від 16-
на громада св. Юрія Пере- г о Відділу СУ А, протолия 
можця. Незамінимий дяк, кон М. Бринь, диригент хо 
співак церковного хору; за- р у „Дніпро", інж. Стеиаі 
бракне його між співаками Тнсовський від!УІА Інжс 
хору „Дніпро"; не буде йо- нерів. Впорядчиком похо 
го між членами Т-ва Ук- ронної трапези був і олов; 
раїнських Інженерів Аме- парафії св. Юрія 11 еремож 
рики. Протягом довгих ро- ця Іван Дмитрович Синга 
ків він допомагав в архі- ївський, який згадав сліЛь 
ві при бібліотеці МіннесоТ" не перебування із бл.п. С 
ського університету. Він був Єрмоленком в таборах ДП 
великою допомогою покій- і співпрацю в парафії, 
ному проф. О. Грановсько-
му Сам він був добрим знав За вислови співчуття і за 
цем українознавчих пред- участь у похоронних від-
метів, зокрема історії та правах подяку всім присут 
географії, так, що всі його нім склав син Покійного 
називали „ходячою" енци- Ігор Єрмоленко. На добро 
клопедією. Був приятелем дійні цілі зібрано: 150 лол 
Об'єднання Працівників Лі- на український еміграційно 
тератури для Дітей і Моло- історично-дослідчий ncnif 
ді. Його ніколи не бракува- при Міннесотському уні 
ло на виставкахОПЛДМ чи верситеті; 140 дол. на Куль 
на мистецьких виставках, турний Центр при Сауі 
Однак він не робив того Баунд Бруку, Ню Джерзі: 5о 
ради популярносте. Це бу- дол. на Духовну Семіна 
ла чесна людина й обов'яз- рік) ім. Св. Софії при Сауі 
кова. Він не був партійним, Баунд Бруку, 
належав до Українського 
Вільного Козацтва і при Залишилися горем one 
всякій нагоді старався на- чалені-дружи на ГТокійноп 
світлювати серед не-україн- інж. Валентина Єрмоленко 
ців українську справу з с и н JroP і ролиною. та па 
об'єктивного боку. сербиця Інна. 

ПОДЯКА 
УПРАВА УСВТ „ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ" 

поміщуючн додаткових жертводавців, дякує всім за вшану
вання пам'яті довголітнього члена Управи І великого 

Приятеля молоді 

би. п. 
Інж. АДРІЯНА ЛАПИЧАКА ' " . 

складаючи свої пожертви на Спортово-Виховну Працю 
„Чорноморської Січі". Жертви з цієї негоди зложили: 

по 50.00 дол. - Л. і М. ОлесницькІ; 
по 25 00 дол. - Д. Сенежак, Р. Іваницький І д-р Попович,' 

Замість квітів на свіжу могилу 
Великого Кооператора 

СЛ. П . 
Інж. БОГДАНА БІЛИНСЬКОГО 

складаємо 100 долярів 
на Фонд Світового Конгресу Вільних Українців. 

ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВНА КАСА 
„САМОПОМІЧ"\ш ЧІКАҐО 

КОМІТЕТ ОБ'ЄДНАНИХ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ м. НЮ ЙОРКУ 

Відділ Українського Конгресового Комітету Америки 

має шану запросити Українське Громадянство 
Метрополії Великого Ню Йорку й околиці на 

ПЕРШУ ГРОМАДСЬКУ 

У С Т Р І Ч 

І 

. ! І 

з найновішими дисидентами 

І 

Братство св. Миколая - 5-ий Відділ 
УНСоюзу в Асторії, Н. Й. 

повідомляє, що 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
ВІДДІЛУ 

в/дбудуться 

в неділю, 27 січня 1980 p., о год. 4-ій по пол. 
парафіяльному приміщенні в Асторії 

при 37-09 31-ша Авеню 
j У зборах візьмуть участь представники Головного Уряду 

Українського Народного Союзу. 
Проситься про численну участь. 

УПРАВА 

- і В. Левеиець, предс. М. Хоманчук, секр. 

Українське Бібліотечне Товариство Америки 
а глибоким сумом повідомляє, що в п'ятницю, 11-го січня 1980 року в Чікаґо. Ілл. 

відійшов у Вічність на 73-му році життя 

І 
бл. П. 

Д-р РОМАН ВЕРЕС 
довголітній голова та почесний член У БТА, президент Українського Національного Музею 
в Чікаґо, голова Українського Бібліографічно-Довідкового Центру, автор праць Бібліоте

кознавства та суспільно-громадський діяч. 
ПОХОРОН у вівторок, 15-го січня 1980 року на українському православному цвинтарі 

в С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 
m 

Опечаленій Родині ПОКІЙНОГО ВИСЛОВЛЮЄ глибоке співчуття 
Головна Улрава УБТА 

СВЯТОСЛАВОМ і НІНОЮ 
m І 
J СТРОКАТОЮ КАРАВАНСЬКИМИ | 

4г 

яка відбудеться 

в суботу, 26-го січня 1980 року, о годині 5-ій вечора 
в Stuyvesant High School, 15-та вул., між 1-ою І 2-ОЮ АВЄНЯМИ В Н Ю Йоркущ 

-' ' ^ - - , . ) -
, В ПРОГРАМІ: привітання, слово гостей і запити. 

ВСТУП; S5.00 від особи, пенсіонери і студенти ^3.00 (збірки не буде) 

Чистий дохід буде переданий нашим Шановним Гостям. 

Український Народний Союз 
проголошує 

ПРИДІЛ СТИПЕНДІЙ 
потребуючим студентам 
на академічний рік 1980-81 

Стипендії будуть признані Стнпсндійною Комісією УНСо
юзу студентам визнаних університетів і коледжів, які с чле

нами УНСоюзу щонайменше два роки, на основі: 
1. Фінансової потреби; 
2. Студійних досягнень (оцінок); 
3. Аггианости а українському громадському, а зокрема 

студентському житті 
Подання про стипендії, ка формулярах, що їх можна на
бути а Головній Канцелярії УНСоюзу, слід вносити до 

31-го березня 1980 року, на адресу: 
Ukrainian National Association 

Ділимося сумною вісткою з Українською Спільнотою, 
що 11-го січня 1984) року, після тяжкої недуги, упокоївся в БозІ. в Чікаґо, Ілл. 

бл. п. 

Д-р РОМАН ВЕРЕС 
визначний український бібліотекар, бібліограф та культурний діяч; почесний І дійсний член 
багатьох Українських Наукових І Культурних Товариств та автор ряду бібліографічних 

і дослідчих праць. 
ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

т 
Опечаленій Родині Покійного, висловлюємо глибоке співчуття. 

Асоціація для Поширення Українських Студій 

: 
ІНЖЕНЕРІВ і ЛІКАРІВ 

цнн ! атоінагл ітоінаг 
HRTUHI?;',' 

З ПРЕЗЕНТАЦІЄЮ ДЕБЮТАНТОК 



СВОБОДА, СЕРЕДА, 16-го СІЧНЯ 1980 
' І 

Ч.1Г 
ЗВЕ 

Відзначено 30-річчя Осередку СУМ-А в Ню Йорку 
"Г 

Бенкет з нагоди 30-річчя Осередку СУМ-А в Ню иорку 
Ярослав Стецько. 

Серед повені різних юві-
Промовляс голова Проводу ОУН 

лейних святкувань, забав 
демонстрацій, маніфеста
цій великої української гро
мади в Ню Иорку, відбули
ся ювілейні святкування, а 
саме 30-річчя Осередку СУ
М-А. Саме цього року ми
нає ЗО років, коли то, 8-го 
жовтня 1949 року, постав 
один із перших Осередків 
СУМ-А на терені ЗСА ім. 
ген. хор. Тараса Чупринки в 
Ню Иорку. Для відзначення 
цього ювілею. Управа Осе
редку СУМ-А покликала 
до дії Ювілейний комітет, 
головою якого назначено 
Григорія Цебрія, який у 
співпраці з іншими членами 
Комітету, підготовили та 
влаштували величавий свя
точний бенкет, що відбувся 
в суботу, 15-го грудня 1979 
року в Авдиторії Школи св. 
Юра. Понад 350 осіб взяли 
участь в Ювілейному Бенке
ті, які своєю присутністю, 
висловили признання та 
вдячність тим друзям-су-
мівцям, які, від початків 
заснування Осередку, пра
цюють над вихованням на
шої дорогої молоді. Своєю 
численною участю в бенке
ті, представники різних ор
ганізацій й установ та укра
їнське громадянство Ню 
Йорку, — дали моральну 
підтримку у виховній праці 
Осередку СУМ-А. 

Бенкет розпочато введен
ням почесної президії на 
залю, Повстанням з місць, 
учасники бенкету привітали 
почесного гостя бенкету, 
голову Проводу ОУН Яро
слава Отецька, який увій
шов в супроводі д-ра Степа
на Галамая і голови Ювілей 
ного комітету. 

Офіційне відкриття до
вершив Григорій Цебрій, 
який привітав гостей та при
сутніх, які прибули на це 
свято. Тостмайстром бен
кету був голова Крайової 
Управи СУМ-А та один із 
перших членів Осередку 
СУМ-А в Ню Йорку інж. 
Мирослав ШМІҐСЛЬ, який 
попросив о. д-ра Володими
ра Гавліча, ЧСВВ, пароха 
церкви св. Юра провести 
молитву. 

Глибокозмістовний при
віт з ґратуляціями для Осе
редку СУМ-А з приводу 30-
річчя, виголосив голова 
Проводу ОУН Ярослав Сте 
цько, який в своєму слові 
підкреслив великий вклад 
праці не тільки у вихованні 
нашої молоді, але також 
праці в рядах О У ВФ в допо
мозі українському понево
леному народові. З черги 
промовив голова ЦУ СУМ 
мґр Евген Гановський, який 
рівночасно був головним 
доповідачем на бенкеті. 
Крім вітання та признання 
за працю від ЦУ СУМ, мґр 
Гановський наголосив важ
ливість завдань Спілки Ук
раїнської Молоді на емігра
ції та вказав на тяглість 
сумівської дії від перших 
днів її заснування в Украї
ні (1925 рік), аж по сьогод
нішній день. 

Після промови голови 
ЦУ СУМ, тостмайстер під
ніс тост за здобутки Осеред
ку в його 30-річчя та всіх 
тих, які активно працюють 
й морально та матеріяль-
но сприяють розвиткові 
Осередку. 

Відтак тостмастер Ми
рослав Шміґель предста
вив представників за голов
ним столом: голову Про
воду ОУН - Ярослава Сте-
цька, представників ОУВФ 
- д-ра Степана Галамая, 
голову ЦУ СУМ-А - мгра 
Евгена Гановського з дру
жиною, діючого голову Осе 
редку СУМ-А в Ню йорку 
- Корнеля Василика з дру
жиною, о. д-ра Володимира 
Ґавліча, ЧСВВ, о. Івана 
Ткачука — капеляна сумів
ської православної молоді 
на Оселі СУМ-А в Еллен-
вілі, о. протоієрея Володи
мира Базилевського, пред
ставника Станиці Пласту -
інж. Ореста Кебалу, голову 

Ювілейного комітету — 
Григорія Цебрія з дружи
ною, голову Централі УН-
Помочі — Володимира Ма
зура, голову Дому ОУВФ 
- мгра Івана Винника, ред. 
Богдана Гаргая, представ
ника Централі УККА -
д-ра Михайла Снігуровича, 
представника Об'єднаного 
Комітету в Ню Йорку -
Миколу Хоманчука з дру
жиною, голову КУ ТУСМ 
- Андрія Прятку, представ
ника Шкільної Ради й одно
часно директора Школи Ук
раїнознавства Осередку 
СУМ-А в Ню Йорку - про
фесора Павлину Андрієнко-
Данчук, голову Другого 
Відділу ООЧСУ - Богдана 
Качора з дружиною, голову 
ОЖ ОЧСУ - Марію Яо-
зинську, президента Кре-
дитівки „Самопоміч" — 
адв. Романа Гуглевича, 
представника Організації 
Оборони Лемківщини — 
Петра Гарагайду та голову 
Відділу ПАБНА - інж. Ми
хайла Шпонтака. Крім зга
даних вище представників, 
було ще на залі понад 50 
представників централь
них, крайових та місцевих 
організацій, які прийшли 
привітати СУМ-А з нагоди 
його 30-річчя існування. 

Під час бенкету, короткі 
привіти склали отці: о. д-р 
Володимир Ґавліч, ЧСВВ, 
о.' Іван Ткачук, о. протоі
єрей Володимир Базилевсь-
кий, інж. Орест Кебало від 
Станиці Пласту, д-р Михай
ло Снігурович від Централі 
УККА, Микола Хоманчук 
від Об'єднаного Комітету, 
адв. Роман Гуглевич від 
Кредитової Кооперативи 
„Самопоміч", який вручив 
500-доляровий чек на ви
ховну ціль молоді Осередку 
СУМ-А та Микола Кузик, 
який в імені церковного 
хору парохії св. Юра вру
чив 100-доляровий чек для 
хору „Жайворонки". Після 
усних привітів, тостмастер 
відчитав привіти від Бла-
женнішого Патріярха Йо-
сифа Сліпого, стемфордсь-
кого Владики Василя Лос-
тена та від багатьох орга
нізацій й установ, які наспі
ли на ювілейні святкування 
Осередку СУМ-А. 

Історію Осередку СУМ-
А і його працю на протязі ЗО 
років, виголосив ред. Бог
дан Гаргай. Немов на філь
мовій стрічці, проходили 
роки дії нюйоркського СУ
М-А, який вславився чи не 
найбільшою діяльністю, не 
тільки серед молодечих ор
ганізацій, але й також серед 
інших суспільно-громадсь
ких організацій міста Ню 
Йорку. 

Опісля розпочалась мис
тецька програма, яку підго
товив мистецький керівник 
Ювілейного Бенкету, хоре
ограф танцювального ан
самблю „Верховинці" Олег 
Ґенза, а якою провадив Бог
дан Гаргай. Виконавцями 
програми були: молодша 
юначка Соня Решітник, яка 
з душею продеклямувала 
вірш під заголовком „У 30-
річчя" - пера інж. Вален
тини Юрченко. Цей вірш 
спеціяльно був присвяче
ний 30-річчю Осередкові 
СУМ-А. ПаніЗеня Лавриш-
ко-Бундзяк, колишня актив
на сумівка на початках іс
нування Осередку, відспіва
ла: „Карпатський вальс" та 
уривок із „Запорожця за 
Дунаєм" при фортепіяново 
му акомпаньяменті Олеся 
Кузишина. Старший юнак-
сумівець Олесь Фурда від
співав в супроводі бандури 
наступні пісні: „Запроси у 
сни" - Володимира Івасю-
ка та „Чого плачеш ̂ краї
но" — новітню думу. Юнак 
молодшого юнацтва СУМ-
А Юрій Прятка продекл ні
мував вірш Леоніда Полта
ви „ЗО річчя СУМ-А", та
кож спеціяльно написаний в 
честь Осередку-Ювілята. 
Дружинник-сумівець Юрій 
Фурда по-мистецьки, з від

чуттям відограв на форте-
піяні „В'язанку українсь
ких мелодій". Милою нес
подіванкою був виступ су-
мівського тріо із дівочого 
хору „Жайворонки" в скла
ді: Галі Благої, Бриґіди 
Заяць-Ласовської та Марій
ки Кінь при фортепіяново-
му супроводі проф. Лева 
Стругацького, відспівали: 
„Вітер з гаєм розмовляє", 
„Тополя" та „Як би мені 
черевики". При появі хорис
ток не тільки їхній імпо
зантний вигляд, але також і 
голосово, вони заімпонува
ли присутнім. Це був пер
ший їхній виступ, а при
готовив їх до виступу проф. 
Лев Стругацький, диригент 
хору „Жайворонки". Най
молодша танцювальна гру
па „Верховинці" Осередку 
СУМ-А під мистецьким ке
рівництвом Дарії Ґензи ви
конала танок, а саме „гопак 
колом" під рясні оплески 
публіки. Атракцією й насо
лодою був виступ солістки 
— сумівки Олі Гірняк, яка 
своїм чудовим голосом від
співала при акомпаньямен
ті дружинниці Соні Шерег 
наступні пісні: „Вечірня піс
ня", „Ой, співаночки мої" та 
„Місяць на небі". Пан Ста-
нислав Косів — музичний 
керівник оркестри танцю
вального ансамблю „Вер
ховинці" знаменито відог
рав на акордеоні „В'язанку 
гуцульських молодій". Зна
менитою розваговою точ
кою мистецької програми 
був гостинний виступ відо
мої гумористки п-ні Кли-
мовської-Язичннської З ФІ-
лядельфії, яка під безпере-
ривні оплески, прочитала 
дві свої гуморески — дуже 
актуальні в теперішньому 
часі, а саме: „Промови" та 
„Колись і тепер". Мисте
цька програма була на ви
сокому рівні й учасники 
бенкету щирими оплесками 
вітали всіх виконавців про
грами. 

Під час бенкету, крім ус
них привітів та подарунків, 
склали на цілі Осередку чи 
хору „Жайворонки" пано
ве: сумівець сеньйор Василь 
Харук — 100 дол., крім цьо
го він приготовив виставку 
різних сумівських видань, 
як також сумівські альбо
ми Осередку, з яких учас
ники бенкету могли поба
чити всю працю, як також і 
вирізки та знімки від почат
ку заснування цього Осеред
ку. Василь Харук вже довгі 
роки є архіварем Осередку 
СУМ-А. Рівночасно п. Ми-
рон Заліпський склав 100 
дол. на цілі, а зокрема ви 
ховну працю осередку СУ 
М-А. Голова Фундації У ВУ 
в ЗСА д-р Петро Гой уфун-
дував стипендії для учасни
ків курсів на У ВУ між 150, а 
400 дол. Ці гроші асигнова
но із Стипендійного Фонду 
бл. п. БогданниСидор-Чар-
торийської, яка була актив
ною членкинеіо Осередку 
СУМ-А в Ню Йорку, чле
ном КУ СУМ та учитель
кою в Школі Українознав
ства Осередку СУМ-А. Всіх 
поданих вище жертводав
ців, учасники бенкету наго
родили оплесками. 

Перед закриттям бенкету 
голова КУ СУМ-А Мирос
лав Шмігель проголосив 
відзначення для наступних 
подруг і друзів за їхню ак
тивну працю для Осередку 
СУМ-А в Ню Йорку: почес
ним членством Осередку 
СУМ-А відзначено: Мирос
лава Шмігеля, Івана Коба-
су, Володимира Костика і 
Василя Лавра; визначними 
членами: Марію П'ятку, 
Евгенію Кузьмович, Рома
на Кіфяка та Петра Когута. 

На закінчення бенкету 
промовив діючий і довго
літній голова Осередку СУ
М-А Корнель Василик, 
який в своїх змістовних і 
теплих словах сердечно по
дякував Ювілейному комі
тетові, всім гостям, учас
никам мистецької програ-
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Конференція ФКУ в Огайо 
У Лорейні, Огайо, відбу

лась від 9-го до 11-го листо
пада м. p.. Конференція 
Представників ФКУ, в якій 
взяли участь делегації з 
Детройту, Піттсбургу, Клі
вленду та Лорейну, а з То
ронто завітав Петро Яцик, 
один з найвизначніших ме
ценатів серед українців на 
чужині. Він - голова канад
ського ФКУ і член Головної 
Екзекутиви. 

Приятелі Українського 
Гарварду 

У п'ятницю, 9-го листопа
да, д-р Роман Процик, член 
ГЕ і діючий голова Това
риства „Приятелі Українсь
кого Гарварду" відбув зуст
річ з українською молоддю 
Лорейну, на якій засновано 
Відділ згаданого товарист
ва. Вписалось в члени 17 
осіб молодшого покоління. 
Це вже другий Відділ, а в 
Америці це нове Товарист
во нараховує уже 200 чле
нів. Незабаром основувати
муть в Детройті Відділ Т-ва 
ПУГ, а відтак теж в інших 

місцевостях. 

Зустріч з адвокатами 
Цього ж вечора містого-

лова ФКУ - Богдан Тар-
навський і мґр Едвард Каси-
нець, бібліотекар УНІГУ 
взяли участь в Товариській 
зустрічі - вечері - в Клів
ленді з адвокатами Йоси
пом Гацом та його сином, 
який саме закінчив правни
чі студії і стає партнером 
свого батька, як теж і інж. 
Богданом Чопком (визнач
ний меценат ФКУ і член 
Клівлендського Комітету 
ФКУ), який був господарем 
тієї гостини, в якій взяли 
участь теж інж. В. Лагош-
няк і мґр Орися Лагошняк 
- Клівлендські активісти. 
Обмін інформаціями, пора
дами, обдумування мето
дів діяльности ФКУ та 
перш усього скріплювання 
дружби між присутніми тво 
рили зміст того вечора. 

Ділові наради 
У суботу учасників кон

ференції (42 особи) гости
ли завжди гостинні україн
ські пані Лорейну. Госпо
дарями були Богдані Марія 
Дейчаківські. В пополуд
невих годинах відбулись 
ділові наради й звітування 
про працю УНІГУ та діяль
ність ФКУ, дискусія й вис
новки: продовжувати нев
томно збіркову кампанію 
ФКУ, щоб в якнайскорішо
му часі завершити творен-. 

ми, учасникам бенкету та 
всім тим, які морально та 
матеріяльно допомагали й 
допомагають тепер Осеред
кові виконувати свою від
повідальну працю — вихо
вувати українську молодь. 
„Минає ЗО років від засну
вання нюйоркського Осе
редку СУМ-А, — заявив п. 
Корнель Василик, — прой
шло три декади наполегли
вої праці Осередку для збе
реження молодого поколін
ня тут на цьому специфіч
ному терені великого Ню 
Йорку. Не йдеться тут про 
ще один бенкет, яких так 
багато в нашій громаді, а 
про те, що цими ювілейни
ми святкуваннями закарбо
вано ще один етап корис
ної виховної праці динаміч
ної молодечої організації, 
якій на ім'я СУМ". Ювілей
ні святкування Осередку 
СУМ-А ще продовжують
ся, з новим роком бо Осе
редок дасть українській гро
маді великий ювілейний 
концерт. У цьому концерті 
виступить дівочий хор 
„Жайворонки" в новому 
складі — 50 дівчат-хорис-
ток в нових одягахі з новим 
репертуаром. Виступить 
бравурний танцювальний 
ансамбль „Верховинці", со
лістки, тріо та молодші 
танцювальні групи Осеред
ку СУМ-А. Після ювілейно
го концерту в Ню Йорку, 
мистецькі одиниці Осеред
ку виїдуть в турне на Захід і 
до Торонто, Канада. На 
закінчення ювілейних свят
кувань, осередок готує юві
лейне видання — книгу, в 
якій буде поміщена історія 
Осередку та інші різні стат
ті, зв'язані з ювілеєм. Ре
дактором ювілейної книж
ки є активний сумівець ред. 
Богдан Гаргай. 

Управа і Булава Осеред
ку СУМ-А та виховннки 
дальше старатимуться пра
цювати для виховання наці
онально-свідомої молоді,, 
яка тут продовжуватиме 
працю своїх попередників | 
для української громади', 
ЩОб ПрИСПІШИТИ ДеНЬ ВОЛІ; 
для українського понево
леного народу. 

Богдан Гарпій 

Я 
ня фундації Українського 
Наукового Інституту Гар
вардського університету. 

Тринадцять років тому 
ФКУ, домовившись з Гар
вардським університетом, 
визначив мету кампанії: 3.8 
мільйонів долярів (1.8 - ка-
тедри; 2 мільйони — Інсти
тут). Досі передано на неру
шиму українську фундацію 
в Гарварді - 3.3 мільйонів 
долярів. 
Що це нерушима фундація? 

При тому треба підкрес
лити, що українська гро
мадськість, на жаль, не зро
зуміла ще й досі як створе
на наша фундація в Гар
варді. Передана сума тво
рить підставову нерушиму 
фундацію. Цього капіталу 
не можна надщерблювати, 
зуживати. Ніхто на це не
має права. Лише відсотко
вий прибуток (коло 5Щ з 
тієї фундації призначується 
для бюджету Українського 
Гарварду. Тож до диспози
ції українськії науки в Гар
варді не є мільйони, а нез
начна сума (на щастя — 
постійна, кожнорічна) мен
ша від річних прибутків хоч 
би американського лікаря, 
чи іншого видатного про
фесіоналіста. 

Дружба з українською 
громадою в Лорейні 

У вечірніх годинах субо
ти відбулась тепла зустріч з 
Лорейнською громадою. Із 
зацікавленням вислухали 
присутні (коло 60 осіб) до
повідей Е. Касинця, Б. Тар-
навського, Р. Процика, П. 
Яцика й організаційного 
референта ФКУ—В. Лагош-
няка. Учасники тієї непер-
шої зустрічі (в Лорейні від
булись досі три Крайові 
З'їзди ФКУ і дві Конферен
ції) висловлювали підтрим
ку справі ФКУ, окреслю
ючи її як актуальну, необ
хідну, корисну, як конкрет

не патріотичне зусилля для 
добра українського народу. 

Відзначення Дейчаківських 
і Беців 

Подружжя Дейчаківсь
ких і Беців (вони визначні 
меценати ФКУ) обдарова
но книжками з відповідни
ми присвятами, що їх піс-
писали С. Хемич -толова 
ФКУ і О. Пріцак - Дирек
тор У НІГУ. Дейчаківські -
меценати ФКУ й неструд-
жені активісти ФКУ, докла
ли багато ініціятиви, тру
дів та старань для реалізу-
вання задуму ФКУ. Беци -
подивугідні жертводавці 
при гострій свідомості та 
розумінні ролі української 
науки в боротьбі за життя 
нації. 

Вітання висловив Б. Дей-
чаківський детройтській 
багаточленній репрезента
ції, а п-ні Комічак - фінан
сова референтка Комітету 
ФКУ в Піттсбургу передала 
чека, який включав пожерт
ви понад 20-ти піттсбурзь-
ких українців. 

Щоб запевнити українській 
науці творчий розвиток 

У неділю відбулось в Клі
вленді засідання тоді при
сутніх в Огайо п'яти членів 
ГЕ, на якому Петро Яцик 
поінформував про діяль
ність ФКУ в Канаді, ілю
струючи свою доповідь що
йно виданою його коміте
том брошурою „Закінчім 
розпочате діло". Ця інфор
мація дала матеріял для 
обговорення нових методів 
збіркової акції. 

Лорейнська конференція 
скріпила ще більшу дружбу 
активістів ФКУ і їхню непо
хитну настанову невтомно 
трудитись, щоб запевнити 
українській науці в Гарвард
ському університеті твор
чий розвиток. 

Дещо про заслуженого діяча 
п. Я. Шишковського 

У 1913 році до цієї бла
гословенної Америки, краї
ни всіх благ приїхав на за
робітки з рідного краю з 
міста Шумсьха на Волині, 
25 річний молодий чоловік, 
православного віровизнан
ня Яким Шишковськнй. 

Спочатку зупинився він у 
Ню Йорку, а згодом в Ню-
арку, Н. Дж. в околицях 
якого живе і тепер. 

Народившись в 1887 році 
на землі, яка була'під поль
ською та московською оку
пацією, виховувався в умо
вах державних систем, які 
пригнічували український 
нарід: в накиненні чужих 
звичаїв, мови і зокрема в 
створенні мізерних життьо
вих умов. Коли йому спов
нився 21 рік, царський уряд 
покликав його до військової 
служби, в якій він і прос
лужив повних чотири роки. 

Повернувшись додому, 
Я. Шишковський не бажав 
уже далі жити в тиж тяжких 
і скрутних умовах і вирішив 
виїхати до Америки, щоб 
там шукати кращої долі. 

Поселившись в Нюарку, 
він почав працювати в од
ній із фабрик, де вировля-
лася шкіра, де і був затруд-
нений довший час. 

Скупчення більшої кіль-
кости населення в цій околи
ці заставило українців поду
мати про заснування своєї 
рідної української церкви. 
В 1918 році цей задум здій
снився і на терені м. Нюар
ку заснувалася перша укра
їнська православна парафія 
— церква Святого Возне
се нн я. 19-го жовтня 1918 
року відбулося торжествен-
не посвячення церкви, яке 
довершив сирійський архи-
єпископ Ґерманос, бо ж у 
тому часі в ЗСА ще не було 
українського православно
го Єпископа. Зорганізуван-
ня цієї парафії здебільша 
походило з людей-галичан, 
що перед цим були греко-
католицького визнання. 
Першим священиком цієї 
церкви був. д-р Микола Ко
пачу к, що.походив з Буко
вини. В 1919 році ця пара
фія уже нараховувала по
над 700 родин, мала рідну 
Українську Школу, вели
чавий хор і оркестру. І ось у 
цю, новозорганізовану па
рафію церкви Святого Воз-
несення ввійшов і прише-
лець з Волині, п. Яким Шиш
ковський. Вступив він до неї 
з небагатьма, в той час ук
раїнцями, які були правос
лавними і поохдили з вели
кої України. 

За старанням священика і 
великої зорганізованої гро
мади в Нюарку, Митропо

лит Василь Литовський з 
нашої столиці Києва надіс
лав до ЗСА Архиєпнскопа 
їв. Теодоровича, який за
мешкав тут у Нюарку, а 13-
го березня 1924 року від
бувся перший Собор, у яко
му взяли участь 18 свяще
ників, які вже мали 14 зор
ганізованих парафій. На 
цьому першому прннятті і 
був один, що ще живе сьо
годні, і якому 9-го вересня 
сповнилось 92 роки, це — п. 
Яким Шишковський. 

У 1926 році п. Я. Шиш
ковського Загальні Збори 
парафії вибрали на секре
таря, а згодом і на голову. 
Бувши протягом 18 років 
часу головою парафії п. Я. 
Шишковськнй прослужив 
чесно. Він брав активну 
участь у різних як церков
них, так і громадських орга
нізаціях чим немало прис
лужився у житті українсь
кої громади. Останні 40 
років він безперебійно і до 
1979 року був касиром Брат
ства Святого Вознесення 
при церкві Св. Вознесення, 
спочатку в Нюарку, а тепер 
у Мейплвуді, Н.Дж. 

Як зазначено вище, 9-го 
вересня м. р. п. Я. 11ІИШК0В-
ському сповнилося 92 роки 
життя. З приводу цього пре
зидент ЗСА Джіммі Картер 
і його дружина Розалин 
надіслали на адресу п. Я. 
Шишковського картку-лис-
та з нагоди дня його народ
ження. У перекладі на ук-, 
раїнську мову цей лист зву
чить так: „Ми раді приві
тати Ваші уродани. Бажа
ємо радости у Вашому 
особливому дні, а також і в 
майбутньому — Джіммі 
Картер, Розалин Картер". 

Сьогодні п. Яким Шиш
ковський є вповні духово і 
фізично здоровий. Він сис
тематично відвідує церкву. 
Цікавиться її життям та 
життям приналежних до неї 
організацій. Є членом То
вариства Прихильників Де
ржавного Центру У HP, та 
членом Української Народ
ної Помочі. 

З нагоди 92-річчя його 
народження, українська пра
вославна парафія церкви 
Святого Вознесення на чолі 
з її настоятелем Q, Іваном 
Наконечним, Парафіяль
ний уряд та всі прицерковні 
організації побажали Юві-
лятові, невтомному праців
нику на церковній ниві, і 
одному з найстарших чле
нів парафії і основополож
ників її, П. ЯКИМУ ШИШКОВ-
ському — кріпкого здоров'я 
та радости в житті. 

К. Степовий 
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Уласа Самчука 
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БОГДАНА ТИТЛИ 
у видавництві УНСоюзу „Свобода". 

268 сторінок. Ціна S15.00 з пересилкою. 
Замовляти можна в книгарському відділі при ..Свободі". 

пересилаючи рівночасно чек або грошевий переказ. 
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податку. 
"SVOBODA" BOOKSTORE 

ЗО Montgomery Street в Jersey City, N.J. 07302 
Ш^лмі—т^аев^^ЬіЬЯїД^^^шжжшш^ттіш^ш 
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UTHE RAINBOW" -

ЗО Montgomery Street 
VESELKA" 

Jersey City, N.J. 07302 

вТсураїї) 
іматмїїт' ітаїї 

4Л Eait 7th St. 
Tr . OB S-WM, New York, 10003 

УКРАЇНСЬКІ МАШИНКИ 
ДО ПИСАННЯ в АРЦІ. 

tf. 

ЗБОРИ 

ВІДДІЛІВ УНС 

П'ЯТНИЦЯ, 
18-го СІЧНЯ 1980 р. 

НЮАРК-ІРВІНҐТОН, Н. Дж. Мі
сячні збори Т-ва Запор. Січ 37,1 
Відд. о год. 7-ій веч. в залі 
УНДому в Ірвінгтоні. Проситься 
чп. вирівняти залегпі вкладки. 
- Стефанія Стеців, гол.. В. 
Шпирка. .заст. гоп.. Леся 
Назарук, кас. Ю. Баранюк, фін. 
секр. 

НЕДІЛЯ, 
20-го СІЧНЯ 1980 р. 

КЛІФТОН, Н. Дж. Збори Т-ва ім. 
Т. Шевченка 64-ий Відд.. о год. 
1-ій по пол.. біля церкви Св. 
МарП. Вашінгтон вул. Просить
ся всіх чл. на збори. - Управа. 

БРІДЖПОРТ, Кони. Річні збори 
Т-ва Українська Січ 59-ий Відд.. 
о год. 2:30 по пол. в церковній 
залі при 457 Noble Ave. Про
ситься всіх членів прибути на 
збори. Після зборів, буде 
прийняття для членів. - Д. 
Стець. гол..Т. Спивінський. фін. 
секр/ 

HELP "WANTED 
ПОШУКУЄТЬСЯ 

ЖІНКУ 
у віці від 20-40 p.. до праці в Ка
ліфорнії - догляд маленьких 
дітей і легка домашня праця. 
Помешкання при родині. Плат
ня згідно з домовленням. 
Українська мова обов'язкова. 
По ближчі інформації просить
ся телефонувати (212) 638-1739 

в год. 11-2 дня. 

Р І З Н Е 

Найкраща місце на прийняття^ 
бенкети, Ім'янини, хрестини, то
вариські зустрічі, поминки І на . 

всі нагоди -

HOLIDAY INN 
of Somerville 

1 US Route 22 (E. Bound) 
BRIDGEWATER. N.J 08807 

^ Ten. (201) 526-9500. в україн
ській мові (201) 526-1866 

" Власник українець та під ук
раїнським зарядом. 

ПАМ'ЯТНИКИ 
s різник гранітів, ставимо на 
цвинтарях св. Андрія а Бааид 
Бруку 1 се. Духа - відома солід-

, на фірма 
К. М. КАРДОВИЧ і 

ВОЛОДИМИР БЄЛЯНСЬКІ 
CONSTANTINE М. KARD0VICH 

WALTER BIELANSKI 

CYPRESS 
І HILLS MONUMENTS 

800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. N.Y. 11208 
Tat.: (212) AP 7-2332 

відкрито в кожний день, в субо
ту, включно, від 9-5 по полудні, 

1 а наділю 10-4 no поп. 
На бажання І для вигоди клієн
тів, радо заїдемо до Вашого 

г дому а проектами.і порвпааш. 

ВЧІТЬСЯ 
ПО-АНГЛІЙСЬКИ 

Від 22 січня до 1 квітня 1980 
MWF - конверзація і читання 

ТТН - граматика і писання 
Також є кпяси в суботи. 

Групи є дуже малі, учителі з уні-
верситецьким навчанням 

і досвідом. 
SSC, 60 Bergenline Avenue 
West New York, New Jersey 

(201) 854-8704 

a FUNERAL DIRECTORS a 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕВНИК j 
Займається Похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK t ОКОЛИЦЯХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

LYTWYN ft LYTWYH 
UKRA1NAN 

FUNERAL OBJECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩЦРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in.New Jersey. 

Також займаємося похоро
нами на цвинтарі в Вавнд 
Бруку і перенесенням ТЛІН

НЯХ Останків з різних 
країн світуі 

801 Springfled Avenue 
IRV^TOiN, N.J. 

NBWARK, N.J. 
ESsex 5-5555 


