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УПРАВА НТШ В ЗСА 
ВІДБУЛА ЧЕРГОВЕ 

ЗАСІДАННЯ, СХВАЛИЛА 
ЗВІТИ І ПЛЯН ПРАЦІ 

Ню Йорк. - Управа Нау
кового і-ва ім. Шевченка в 
ЗС'Л відбули тут минулої 
суботи. 29-1 о березня 1980. 
у'.власних приміщеннях чер
гове пленарно засідання. 
вислухала звітів з прані та 
нрнііпяЛа їх. схвалила плян 
прані на найближчий час та 
встановила лагу загальних 
іборів Г-ва на 24-і о травня 
и.р. і обрала номінапійиу 
комісію, що мас намітити 
іля загальних зборів склад 

пової управи. 
Засідання відкрив і нара

дами проводив голова Г-ва 
ироф. д-р Ярослав Падох. 
Па його заклик приявні хви-
Н1Н010 тихої молитви вша
нували НОМерЛИХ V ЗВІТОВО-
му часі-діііспої о члена НІШ 
га заслуженої о науковця 
нроф. Дамяна Горнятксви-
ча, жсрівепної;о приятеля і 
мецената НТШ Мнхаііла 
Мельниковими та помсрло-
іо попереднього дня Вла-
шку Ярослава Ґабра.снйс-

кона Чікаю. На проноиі-
нію голови збори рішили 
вислати привітання Блажен 
пішому Пагріярхові Йоеи-
фові. дійсному і почесному 
членові Н ГІІІ, у зв'язку з 
відбутим у Ва пікапі надзви
чайним Синодом ієрархії 
Поміспої Української Като. 
іинької Церкви. Про пеіі 
Синод і а Ного значення і 
вис.іід коротко говорили 
нроф. д-р Василь Ленник і 
проф. д-р Роман Осіичук, а 
під кінець засідання нроф. 
д-р.Леонід Рудиинький. 

Після прийняття прото
колу з попереднього засі

дання, що ного відчитав 
нроф. д-р Роман Андруш-
ків. звітування членів Пре
зидії Управи започаткував 
голова нроф. д-р Ярослав 
Падох. Поінформувавши 
про стан і працю канцелярії 
НТШ. доми, податки та 
інші алміністраційні спра
ви, звіюдавень подав за
пільну хроніку активностей 
Управи і поодиноких членів 
НТШ. їх участь в багатьох 
імпрезах, відвідини та роз
мову з новим митрополи
том УКЦ в Америці Влади
кою Мирославом Любачів-
ським. Зві тодавець зокрема 
іуиинився на сесії Головної 
Ради НТШ, яка відбулася 
22-го березня в Ню Йорку з 
участю голови Європейсь
кого НТШ проф. д-ра Воло
димира Кубійовнча та у 
зв'язку з ііою відвідинами. 
Того ж дня звітував д-р 
Я. Падох проф. Кубі Но
вин мав зустріч з місцевою 
і ромадою, що мала вели
кий моральний і матеріяль-
ііиіі успіх, придбавши 
51,000 долярів на видатки. 

' иГязані із завершенням иід-
і отови та Друку двох остан
ніх томів гас.тової Ннник
ло пе.іії Українознавства. 
До велике)! о матеріяльного 
успіху причинилися зокре
ма д-р Степан Ворох та д-р 
Рої озинеький. Окремо зу
пинився звітодавень також 
над зан.тяпованою участю 
НТШ в конвенції відомої 
АААСС (Американської 
асоиіяліЬлля заавансованих 
(Закінгєння па стар. 8) 

Міжнародне видавництво 
готовить том вибраних статтей 

О. Пріцака 
Кембрідж. Масс. (ФКУ). 
Як відомо, наука творить

ся спеніяльними працями, 
які друкуються у сиеиіяль-
них наукових журналах, де 
ісж відбувається їх евалю-

аиія. Щоб науковцям, які 
працюють у ділянці серед
ньовічної історії, дати в 
розпорядження висліди до
слідів, заки вони увійдуть у 
синтетичні прані, відоме і 
шановане міжнародне вида
вництво „Variorum Reprints' 
у Лондоні та Женеві почало 
приблизно десять років то
му видавати зібрані статті 
передових учених світу ок
ремими томами, приблизно 
на 400 сторінок друку разом 
з індексом. Звичайно такий 
том містить 15-20 статтей. 
які вигідно без розшуків по 
окремих журналах можна 
мати до диспозиції. 

Кілька тижнів тому ди

рекція видавництва зверну
лася до проф. Омеляна Прі
цака з пропозицією видати 
том його вибраних статтей. 
Цю оферту він прийняв, і 
скоро появиться том п. н. 

..Студії із середньовічної 
історії ЕвразіїУ в якому зіб
рано 18 статтей ироф. Прі
цака. що згруповані у трьох 
відділах: історія Далекого 
Сходу (головно праці з істо
рії азійських Гунів Гюнг-
ну), історія Середньої Азії 
(головно статті з ранньої 
іслямської епохи, держави 
Караханідів. Огузів та Бу
харських церковників) і вла
стивої Евразії. В цьому ос
танньому відділі зібрані 
прані з історії європейських 
Гунів. Болгарів. Хозарів, 
Угрів та Печенігів і їхні 
зв'язки з до-Кнївською та 
Київською Руссю. 

Ню Йорк спаралізований 
страйком транспортовйх 

ітників робі 
Ню Йорк. Вдруге за 

останніх 14 років ця велика 
метрополія була майже ціл
ковито спаралізована у вів
торок, 1-го квітня, коли біля 
40.000 робітників транспор
ту проголосили страйк, у 
наслідок якого перестали 
функціонувати підземки, ав
тобуси і підміські поїзди з 
Лонг Айленду. 

Члени Спілки проголоси
ли страйк у півночі з поне
ділка на вовторок, хоча 
провідники цісї спілки про-
довжували переговори з 
урядовцями міського Тран
спортного управління да
леко поза північ з метою 
розв'язати спірні питання 
нового контракту. Ці пере
говори, з участю посеред
ника Волтср Ґеллгорна. ве
лись впродовж кількох днів, 
при чому спілка домагалась 
підвишки у заробітній плат
ні у висоті ЗО відсотків, а 
міське управління погоджу
валось на 10,5 відсотка. Хоч 
переговори продовжуються 
дальше, робітники прого
лосили страйк, не зважаючи 
на судову заборону згідно зі 

стейтовнм законом Тейло-
ра. Це може коштувати 
страйкарів покарання у ви
соті дводенної платні за 
один пропущеними день пра
ці. 

У наслідок страйку робіт
ників цісї найбільшої в краї
ні міської транспортноїсис
теми, яка щоденно обслу
говує 5,4 мільйона пасажи
рів, шляхи, мости і тунелі 
до Мангеттену та інших 
частин міста були заповне
ні автомобілями, що знач
но сповільнило швидкість 
руху. Крім закликів, щоб 
поодинокі особи тлюрили т. 
зв. „карпули", міська влада 
заборонила доїзд до Ман
геттену поодиноким водіям 
автомобілів, вимагаючи, 
щоб в кожному автомобілі 
було принаймні два пасажи
ри. У різних місцях метро
полії встановлено т. зв. „па
сажирські пункти", з яких 
автомобілі і таксі довозять 
осіб до місць затруднення. 

Як довго триватиме 
страйк - невідомо. Подіб
ний страйк у 1966 році три
вав і4 днів і наніс шкоди на 
мільйони долярів. у 

ІСТОРИЧНИЙ СИНОД ІСРАРХІЇ ПОМІСНОЇ УКЦ У ВА ТИКА НІ 

Протягом минулого тиж
ня, від понеділка 24-го до 
четверга 28-го березня; у 
приміщеннях Ватикану від
бувся скликаний Папою 
Іваном Павлом II надзви
чайний Синод Ієрархії 
Помісно ї Укра їнсько ї 
Католицької Церкви, який 
потвердив існування цісї 
Церкви в Україні та од-
ність з нею всіх Архиспар-
хій. Епархій та адміністра-
ційних одиниць цісї Церкви 
для українських поселенців 
у країнах вільного світу. 
Рівночасно Синод потвер
див самоуправу юрисдик
цію цієї Помісної Церкви. 

На фото вгорі: Патріярх 
Йосиф та всі українські ка
толицькі Владики супрово
дять Вселенського Архис-
рея Папу Івана Павла II до 
архиєрейської св. Літургії, 
яку відправлено в Систант-
ській каплииУ попереджу
ючи нею сияодальні нара
ди. 

На фото внизу: Щоденні 
наради синодських Отців із 
Папою Іваном Павлом II. 
попереджувано короткою 
молитвою. 

ВЛАДИКИ, ДУХОВЕНСТВО 
І ВЕЛИКА ГРОМАДА ВЗЯЛИ 

УЧАСТЬ У ПОХОРОНАХ СВ. П. 
СПИСКОПА ЯРОСЛАВА'ІҐАБРА 

Чікаго. Іллл^ Приблиз
но дві тисячі вірних на чолі з 
Архнспискоиом Миросла
вом Любачівськи.м,новооб-
раинм коальютором Пат-
ріярха Йоснфа і Митропо
литом Української Като
лицької Церкви в ЗСА. від
дали останню пошану спо
чилому Списконові Яросла
вові Габрові під час Св. 
Лі гургії і Панахиди в катсд-
ральному храмі Св. Мнко-
лая гуту вівторок 1-го квіт
ня. Сослужнлн Владиці Лю-
бачівському М итрополит 
Максим Гсрманюк з Кана
ди і Митрополит Стсфан 
Коціско з Візангійсько-ру-
тенської Еиархії з Піттс-
буріу. 

Присутні також були: Ка
рдинал Джон Ратрик Коди, 
римо-католинький архнє-
пискои Чікаго; Спискои Ва
силь Лостен з Стсмфорду; 
Спискои Ніль Саварин І 
єпископський помічник 
Дмитро Ґрсшукз Едмонто
ну: Спискои Ізидор Борець
кий з Торонта; Спискои 
Андрій Роборецький з Сас-
катуну; Єпископ Мнхаїл 
Дуднк і сиископ-помічннк 
Томас Долінари з Візантій-
сько-рутенської Еиархії з 
Пассейку: Єпископ Єміль 
Мігалік з Візантійсько-ру-
теиської Еиархії з Пармн; 
Архиєнпскоп Константнії з 
Української Православної 
Церкви в Америці; дев'ять 
католицьких єпископів і 
понад 90 священиків. -

В імені Патріярха Йоси-
фа і від себе промовляв 
українською мовою Архи-
спискои Любачівський. ви
соко підносячи заслуги спо
чилого Єпископа Ґабра за 
його відданість Богові і 
Церкві. Англійською мо
вою виголосив прощальне 
слово Єпископ Лостен. вка
завши на мотто бл. и. Єпис
копа Ґабра, що ним було: 

Сп. п. Владика Ярослав Ґабро 

любов до всього людства. 
Кардинал Коди промовив 
.тля вірних Римо-катодиць-
кою віровизнання, що були 
присутні на похороні. 

До похоронних відправ 
співав хорім. Митрополита 
Андрея Шсптннького під 
диригуванням Юрія Яре-
мовнча. 

Серед присутніх на похо
роні Владики були мі р Іван 
Базарко. екзекутивний ди
ректор УККА: д-р Іван О. 
Флис. головний нредсілник 
У Н Союзу іі інші. 

Понад сто автомобілів 
творили похоронну могор-
каду до цвинтаря св. Мико-
лая. де покладено на вічний 
спочинок тлінні останки 
Владики Ярослава Ґабра. 
бо тут також поховані бать
ки Єпископа. 

Гризна для Владик і Свя
щеників відбулася в а ВДНТО-
рії св. Микола я відразу по 
похороні. Всі похоронні 
урочистості фільмувала те
левізійна станція, канал 7, 
де увечорі було висвітлено 
головні фрагменти з Вла-
днчого похорону. 

У Вашінґтоні відбулася голодівка 
і демонстрація на захист Юрія 

Шухевича 
Вашінгтон („Смолос

кип"). - 28-29 березня 1980 
року тут відбулася 24-го-
динна голодівка солідар-
ности з Юрієм Шухевнчем. 
Голодівку зорганізувало 
Бюро УККА у Вашінґтоні 
- УНІС, яке очолює Мар-
та Кічоровська. 

У голодівці взяли участь 
Святослав Караванськнй і 
Ніна Строката-Каравансь-
ка, яка з нагоди дня народ
ження Юрія Шухевича і го-
лодівки солідарности дала 

інтерв'ю кореспондентам 
українських відділів „Голо
су Америки" і радіо „Свобо
да", які того самого дня 
були передані на Україну. 

В цей день інформації про 
Юрія Шухевича і голодівку 
передали деякі американсь
кі радіостанції і телевізійна 
станція ABC. русло 7. 

З нагоди голодівки при
сутні у Вашінґтоні пред
ставники комітетів і груп 
захисту українських політ-
(Закінгення на стар. 8) 

ПРЕЗИДЕНТ КАРТЕР І Р. РІҐЕН 
ЗДОБУЛИ ПЕРЕМОГИ 

У ПРАВИБОРАХ СТЕЙТЇВ 
КЕНЗАС І ВІСКОНСИН 

Мілвокі. Віск. Преш-
-V. мис ні" Джіммі Картер ї 

Роналд Рііен добились 
в а ж л и в и х п е р е м о і у 
президентських правибог 
pax у сіейіах Кейзас і 
Вісконсин, збільш) ІОЧІІ 
числа конвенційних делега
ті в та майже певно 
закріплюючи за собою 
номінації на крайових 
конвенціях. Вибори відбу
лися у вівторок, 1-го квітня. 

У наслідок пора іки. 
каліфорнійський і уберПа-
гор Едмунд Бравн зрікся 
капди;іатури і відступив від 
дальших правиборів1. 

Після обчислення біля 90 
відсотків всіх голосів у 
правиборах у Вісконсині, 
пре нідси т Картер здобув 56 
відсотків Голосів Демокра
тичної партії, сен. Елварл 
Кеннеді 30 відсотків, а 
губ. Брови ІЗ відсотків. У 
правиборах Республікансь
кої партії Рііен їлобув 39 
відсотків голосів. Джордж 
Буш ЗІ відсоток, а 
конгресмен Джон Андерсои 

29 відсотків. 
У Кензасі президент 

Картер здобув 56 відсотків 
голосів, сен. Кеннеді 32 
відсотки, а губ. Брови 5 

відсотків. Рііен добився 
значної перемоги, .здобу
ваючи 63 відсотки голосів, 
Андерсои IX відсотків, а 
Буш тільки ІЗ відсотків. 

Здобувши 71 делегата в 
обпдвох етейтах. президент 
Картер ібільщив чисто 
делегатів до 848. ' тобто 
б і л ь ш е як п о л о в и н у 
потрібних для номінації 
1.666 делегатів. Ріїсн 
і д о б у в 45 д е л с і а / г і в . 
збільшивши загальне число 
до 395. і обі о понад одну 
третю із потрібних для 
номінації 998 делегатів. 

ПИСАНКА У БІЛОМУ 
ДОМІ 

ВІЙНІш тон. Як іюві-
домлж Українське Інфор
маційне Бюро у Вашінґто
ні. у чеівер. 3-ю квітня, 
і руна українських і ромад-
ськіїх діячів з Філядельфії 
мала відвідати Білий Дім і 
передати пре іиден гові 
Джі.ммі Картерові кілька 
українських писанок і наш
ли Великодніх свяі. Після 
іуетрічі мало відбутись 
нрпііняі і я у бюрах асистен
та Президента для сі нічних 
справ. Сіівеиа Аєлло. 

Америка продає військове 
устаткування Сгиптові 

Вашінгтон. Д.К. Аме
риканський уряд з метою 
реор гані за ції єгипетської 
армії ириснішує продаж 
Єгиптові різного роду вій
ськового вивінування. За 
останні два тижні Вашінг
тон запропонував продаж 
на суму 500 мільйонів доля
рів такого військового ма-
теріялу. як танки, панцерні 
авта та інші війн військово
го виряду. 

Це військове устаткуван
ня Єгипет купує в ЗСА за ті 
фонди, які Каїро дістає від 
Америки у формі військової 
та економічної допомоги в 

розмірі н ятн мільярдів на 
протязі п'яти років. 

Від часу підписання Єги-
петсько-ізраїльського дого
вору Америка почала затіс-
шовати військові ЗВ'ЯЗКИ З 
єгипетським урядом прези
дента Салата. 

Перед тим Совстський 
Союз був головним достав-
цем зброї для Єгипту аж до 
часу, коли Єгипет зірвав 
приязні зносини з Москвою 
в І972 році. Після тог(о. 
Америка іі Велика Британія 
постачають зброю Єгипто
ві, замінюючи перестаріле 
совєтське озброєння сучас
ним. 

У Ленінграді органи КҐБ 
заарештували дисидента 

Москва. Як інформує 
пресове агентство Ронтер-
са, під кінець минулого тиж
ня органи КҐБ заарешту
вали у Ленінграді Владімі-
ра Борісова і посадили його 
у „психушку". 

Борісов, якому 36 років, є 
від років членом правоза-
хнетного руху, а останньо 
включився у місцеву кліти
ну незалежної робітничої 
профспілки, яка відома під 

назвою Вільний міжирофе-
сійннй союз робітників. Бі
льшість членів цієї спілки 
вже раніше заарештували 
органи КҐБ. 

Про арешт Борісова пові
домила західиіх кореспон
дентів його дружина, Ірина 
Каплун. В І960-НХ роках, 
Борісов. електрик по фаху, 
перебув дев'ять років у СО-
вєтських „психушках". 

К О Р О Т К І В І С Т І 
В Америці 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ПАНЕЛЬ ВІЙСЬКОВИКІВ І знавців в 
ділянці навчання й освіти рекомендує, щоб в програму 
навчання Летунської академії у Колорадо включити 
більше предметів з гуманістичних наук. Даючи можливіс і ь 
майбутнім старшинам летунства набути більш всесторон-
нє знання. Панель був створений у листопаді минулого 
року на пропозицію сенатора Ґері Гарта. Крім внесення 
курсів з ділянок мистецтва, літератури й суспільних наук, 
панель рекомендує зменшення обов'язкових предметів і 
зміну оцінок у фізкультурних зайняттях. Затвердження 
рекомендацій залежить від голови штабу летунства їси. 
Лю Алл єна. 

ПАЛАТА РЕПРЕЗЕНТАНТІВ ЗСА АПРОБУВАЛА 
законопроект, згідно з яким федеральний уряд мав би 
асигнувати 750 мільйонів долярів на покращання мережі 
залізничних шляхів поміж Бостоном і Вашіш іоном, яка 
загально відома під назвою „північносхілній коридор". Це 
піднесло б загальну суму з 1,75 до 2,5 більйона долярів на 
покращання цісї мережі в рамках федеральної допомоги 
на покращання залізничних шляхів на схілньому побереж
жі ЗСА. Політичні спостерігачі уважають. ЩО Сенат ЗСА 
також апробує цей законопроект, який також вкдючаї 
федеральні субсидії .тля важливої, але збанкротованої 
залізничної мережі Рок Ай.тенд на середньому заході ЗСА. 

НАЙВИЩИЙ СУД ЗСА РІШИВ У ПОНЕДІЛОК, 31-ГО 
березня, що осби затруднені в публічних бюрах не можуть 
бути звільнені з праці з уваги на їхню приналежність до 
політичних партій. Рішення, відношенням голосів 6 до 3. 
запало у розправі Бранті проти Фінксля іне з 1978 року. 
коли новонайменований публічний оборонець т Демокра
тичної партії у повіті Рокленд у стейті \\ю Йорк проголо
сив, шо він звільнить з прані осіб, які є членами Республі
канської партії. Два працівники внесли скаргу до суду, 
нокликуючись на перший додаток до Конституції ЗСА. 
Після рішення двох судів в їх користь, справа опинилась \ 
Найвищому Суді, який піддержав це рішення. 

НЕСПОДІВАНО ПРЕЗИДЕНТ КАРТЕР ДІСТАВ доб
рого „передвиборчого" помічника в особі Курта Вальд-
іаймадля Картеровнх виборчих асиірапій. Пише „ЮС. 
Нюз сил Ворлд Рінорт" з 7-го квітня, що генеральний 
секретар Об'єднаних Націй так панічно боїться евентуаль
ної президентурн Роналда Рігена. що робить все можливе, 
щоб допомогти Президентові у виборі на президента 
у ионовному виборі на президента країни. 

БЕЗРОБІТТЯ В МІСЯЦІ СІЧНІ ПІД ЧАС інавіурани 
нового президента хто б ним не був зросте з шести ДО 
восьми відсотків і менше на 1,6 мільйона американців буде 
затруднеиих. ніж було у лютому цьої о року, нередбачаї 
„Ю.С.Нюз сид Ворлд Рінорт" з 7-го квітня. 

КАРТЕРОВЕ ЕМБАРГО НА ПШЕНИЦЮ ДО Сові гсь 
кого Союзу за аг ресію на Афганістан иілміновують великі 
закупи зерна для СССР з країн Південної Америки, хоча 
латинські держави погодилися не внкорисювува і н 
ембарю ЗСА дія збільшення своєї торгівлі іі зисків. 
Покищо, твердять певні дописувачі з Півдешю-америкаи-
ських країн, іія „добра воля" існує тільки на папері, а 
насправді з не-аргентинських інформаційних джерел 
відомо, що сама Аргентина продастьсовстам 7 мільйонів 
тонн пшениці іі кукурудзи в 1980 році, проти 1.7 мільйона 
топи у минулому році. Бразилія, здогадно, вишле до 
СССР три мільйона тонн сої, коли минулого року продала 
всього 45 тисяч гоїш. 

У СВІТІ 

В СТАРИННОМУ АЛС'ППО. СИРІЯ, ВИБУХ одноден
ний генеральний страйк. Страйк спрямований Проти 
політики уряду, а зокрема проти затискання людських 
свобід і проти господарського упадку. Про умови, в яких 
прихолиться населенню жити, найкраще свідчить факт, що 
початок страйку підпільні організації звістили вибухами 
бомб, а армія артилерійським вогнем. 

ЧЕРГОВИЙ УСПІХ УРЯДУ ПРЕМ'ЄРА ВЕЛИКОЇ 
Британії. Маргарет Тачср на робітничому відтинку 
залежатиме у значній мірі від нолагодн спорів і конфліктів 
між профспілками і приватними підприємцями та керів
ництвами усуспільнених державою заводів. Декілька років 
тому профспілки причинилися до упадку консервативного 
уряду, а в останніх виборах зневіра робітництва в 
успішність політики Робітничої партії була важливим 
співчинником перемоги консерватистів. Обссрваїори 
англійського життя передбачували чималі труднощі пані 
Тачер на цьому відтинку і не виключали навіть н майбут
нього упадку через них. Дотепер М. Тачср з успіхом 
лявірує між різними вимогами іі конфліктами денндуючих 
суспільних сил країни. 

КОМУНІСТИ ГРЕЦІЇ ПОКИДАЮТЬ иромосковську 
Комуністичну партію Греції з протесту проти московської 
агресії на Афганістан. Під кінець березня знов 68 членів 
пішли слідами своїх попередників і вийшли з партії. 
Керівництво грецької Комуністичної партії захоплене 
промосковськнми елементами і робітникам-членам партії 
не залишається нічого іншого, як покидати н ряди, коли 
вони незгідні з імисріялістичною політикою російських 
большевнків. 

КРОВАВ1 СУТИЧКИ В ТУРЕЧЧИНІ НЕ ВГАВАЮТЬ і 
перетворюються в збройні конфлікти. Дня 31-го березня 
ц.р. в пограннчному місті Агрі, східна Туреччина, вбито 
лідера правих угрупувань. В західній Туреччині вбито двох 
поліцистів так само терористичними групами. В іншій 
місцевості східної Туреччини дійшло до збройної сутички 
між правими й лівими, яка скінчилася смертю одного 
учасника і пораненням інших. В Стамбулі цього дня 
терористи вбили „тільки одного державного урядника ".як 
подає офіційний комунікат. А за цілий місяць березень в 
Туреччині було дев'ятсот політичних вбивств. 

ЯК ПОВІДОМЛЯЄ ЧЕХО-СЛОВАЦЬКЕ еміграційне 
пресове агентство ім. Палаха, у Чсхо-Словаччині поліція 
заарештувала члена правозахненого руху Яна Літомїско-
го. Він відомий як організатор різних семінарів у питаннях 
філософії та суспільних наук. Агентство підкреслює, що 
Літоміскнй був активний поза Прагою, зокрема у півден
ній частині Богемії. Цс мало б вказувати на поширення 
правозахненого руху в терені. 
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Москва й іслямські країни 
Після агресії СССР на Афганістан відбулася в Пакістані 

конференція всіх ІСЛАМСЬКИХ країн v цій справі. Більшості 
учасників конференції пощастило переломити опір 
просовєтських делегатів і довести до засудження Москви 
за цей напад, але ціною засудження ЗСА у цій самій резо
люції. Стає дивно, чому це так? 

Пояснення до цього дас довголітня цілеспрямована і 
плянова політика Москви у відношенні до ісляму й 
іслямськнх країн. Хоч у СССР є понад п'ятдесять 
мільйонів магометан, а дозволено їм мати тільки двісті 
мечетів (значить один мечет на чверть мільйона віруючих) 
і хоч Москва послідовно наступає й обмежує іслям, то 
одночасно з тим вона пильно дбає, щоб поширювати свої 
виливи серед магометан. Вже 1920 року на конференції 
народів сходу у Баку тодішній керівник Комінтерну 
Григорій Зіновсв. не лише переконував магометанських 
учасників у прихильності Совстів до них, але й накликував 
їх до „джігаду". себто „святої війни" проти Заходу. Від 
тоді і аж лосі Москва послідовно притримується тієї лінії. 
Проте, на словах не кінчиться така большевнцька 
політика. Навпаки, большевики активно переводять такі 
самі настанови в життя. Слиним мусулманам Москва 
дала право й щороку видає візи на виїзд молодих 
іслямськнх богословів на студії в ІСЛАМСЬКИХ релігійних 
центрах. З цього обидві сторони задоволені: мусулмани, 
особливо їхні релігійні лідери тим, що можуть 
вишколювати вищекваліфіковані кадри священослужите-
лів. а большевики бо мають нагоду насаджувати свою 
агентуру у важливому для них магометанському світі, яку 
себе внутрі, так і за кордоном. 

У вересні минулого року (1979) в столиці Таджикистану. 
Дюшанбе . відбулася всемусулманська релігійна 
конференція, в якій взяли участь представники понад 
тридцяти країн. Тон цій конференції надавав великий 
муфті Середущої Азії і Казакстану, Імам Бабахан. Не 
диво, що в кінцевих резолюціях засуджено Ізраїль, Китай і 
поновлено заклик протиставитися Заходові. А це очевидна 
калька московської світової політики. Не завадить 
пригадати, що власне Дюшанбе. місто положене недалеко 
афганської границі, є тепер оперативним центром для 
збройної інтервенції в Афганістані. 
і /Російська політикана Близькому Сході серед арабських 
країн занадто відома, щоб її згадувати. 

Це все закономірно збільшує большевниькі впливи 
серед магометанських народів. 

Самоспалення в Кракові 
В п'ятницю, 21 березня на ринку в Кракові, неподалік 

славної середньовічної Катедри Божої Матері 
(Маріянської) спалив себе, прикувшись грубим 
ланцюгом до гидранта Валєнти Бадиляк. Біля себе перед 
самоспаленням поставив він транспарант з написом „ЗА-
КАТИНЬ . - Геть з тоталітарним урядом". Спроби 
врятувати В. Баднляка. які робили, прохожі свідки 
самоспалення, не мали успіху, бо не могли вони розірвати 
міцного ланцюга. 

Велике схвилювання населення Кракова і загальне 
обурення в Польщі поглиблюється ще й тому, що саме в 
березні цього року припадає сорокова річниця 
вимордування понад 15,000 польських старшин, 
підстарший і цивілів в таборах Козєльска Старобільска і 
Осгапікова. Загально прийнято називати це „Катннськнм 
мордом" від назви місцевости на Білорусі, недалеко якої в 
лісі вимордувано головну частину жертв. Катинський 
морд, жахливий своєю брутальністю і нелюдяністю та 
перфідією, належить до найбільших злочинів 
народовбивства в історії людського роду. Перевела його 
Москва, щоб знищити головну частину польського 
старшинського корпусу і багато провідних цивільних 
діячів. Методою таких масових убивств користуються 
большевики протягом цілого їхнього панування, а в 
Україні була вона переводжена багато разів, з яких 
найбільше відомі Винницькі морди, морди в'язнів у часі 
большевицького відступу 1941 та багато-багато інших. 

Цинізм комуністів виявився після самоспалення В. 
Бадиляка зокрема в тому, що урядова польська агенція 
ПАП подала до публічного відома буцім то самоспалений 
був психічно хворий і мав за собою „багаторічну історію 
психічної недуги". Родина, знайомі й польські суспільні 
кола категорично заперечують цю знеславлюючу 
Покійного вістку, поширювану урядовими колами і 
Комуністичною партією. 

Покійний Валєнти Бадиляк був ремісником, а перед 
війною співпрацював з польськими комуністами. Одначе в 
часі війни пізнав комуністичну перфідію і вислуговування 
польських комуністів перед Москвою, через що став 
самостійником і брав участь в акціях Армії Крайової. 
Дружина його була вдовою по старшині, якого 
большевики замордували в Катиню. 

ДНЯ 29-ГО БЕРЕЗНЯ В АНКАРІ УПОВНОВАЖЕНІ 
представники ЗСА і Туреччини підписали новий договір 
між обидвома країнами про дальшу співпрацю і допомогу 
ЗСА Туреччині. Цим договором полагоджено справу 
американських семи комунікаційних і сателітних станцій 
та чотирьох значніших інсталяцій для збирання інформа-
цій, головно з терену СССР. ЗСА зобов'язалися постачати 
Туреччині на протязі цього року господарські і мілітарні 
вироби на суму понад чотириста п'ятдесят мільйонів 
долярів. 

КИТАЙ ПРИГОТОВЛЯЄ ПРИСТУПЛЕННЯ ДО Інтер
національного Монетарного фонду. Саме тепер перебуває 
в Пекіні Тун Тин деректор Азійського відділу цього фонду 
і устійнює з китайськими урядовими чинниками умови, на 
яких це приступлення буде здійснене. В наслідок приступ-
лення червоного Китаю до Інтернаціонального фонду з 
нього мабуть буде виключений Тайван, а його позичкова 
сума 100 мільйонів долярів перейде до диспозиції Пекіну. 

МІЖ ПЕКІНОМ ІТАЙВАНОМ НАСТУПАЄ відпружен-
ня після трьох десятків років ворожнечі і боротьби. Оце 
.вперше найвищі чинники тайванського уряду дозволили 
морякам з червоно-китайського судна вийти на берег і 
відбути в містах Тайвану свої короткі відпустки. 

Мені вже доводилось 
писати про розчарованих у 
політиці: колишніх кому
ністів, фашистів, монар
хістів. Ці люди побачили 
що „король голий" (як той 
хлопчик у казці Андерсена), 
і відвернулись від того, 
чому раніше вірили й 
кланялись. Від фашиста 
Беніта Муссоліні відвернув 
ся й о г о з я т ь Ч і я н о 
(Ciano) 1943 року,і тесть 
звелів його засудити на 
смерть. 1944 року колишній 
(Ьанатичний поклонник 
Гітлера - граф Штауфен-
берг підклав бомбу в штабі 
армії, щоб убити фюрера. 

Колишні прихильники 
Леніна й Сталіна, які діяли в 
різних країнах, покинули 
к о м у н і с т и ч н у ідею і 
визнали демократичний 
лад за вигідніший від 
режиму диктатури. Найсві
жіший приклад: майже всі 
українські дисиденти, які 
діють під комуністичною 
диктатурою і на чужині, 
були свого часу членами 
або прихильниками ком
партії. 

Між . у к р а ї н ц я м и на 
еміграції є чимало таких, 
що свого часу захоплюва
лися режимом Гітлера й 
Муссоліні, але, побачивши 
той режим зблизька , 
р о з ч а р у в а л и с я . Т а к е 
сталося у різних країнах. 

Та, на жаль є й інші 
приклади. Зустрічаємо 
л ю д е й н е р о з к а я н и х , 
некритичних, що не хочуть 
бачити своїх помилок й 
злочинів своїх „вождів", і 
навіть пробують виправ
дати їх. 

Маю перед очима книжку 
такого нерозкаяного. Ім'я 
йому Адольф Фрауен-
фельд. Його книжка п.з. „І 
я не маю ніякого каяття" 
вийшла в Ландсбергу, в 
Баварії, 1978 року, і має 304 
сторінки. Автор книжки 
помер тому 3 роки. Видали 
її його приятелі. 

Хто такий Фрауенфельд? 
Він, син заможного батька, 
народився у Відні 1898 року. 
Студіював архітектуру. 
Ще, бувши студентом, 
пристав до партії Гітлера , 
бо захопився імперіялістич-
ними ідеями і промовами 
„фюрера". Гітлер призна
чив Фрауенфельда партій
ним начальником в Австрії, 
ще до прилучення Австрії 
до „Райху" в 1938 р. 

В час Другої світової 
війни (1939-1945) Фрауен
фельд виліз високо по 
німецькій бюрократичній 
драбині. Коли німецьке 
військо захопило Україну й 
Кримський півострів, то 
Гітлер зробив Фрауенфель
да „генеральним комісаром 
Таврії". Недовго пробув 
Фрауенфельд „сатрапом" 
цієї области. В своїй книзі 
описує він свої міркування 
про загальну політику 
Гітлерового уряду і показує 
ту саму обмеженість і 
політичну наївність, яку 
мав і Гітлер із своєю 
п а р т і є ю . Н а п р и к л а д , 
Фрауенфельд вірив, що, 
після перемог німецького 
війська над Польщею, 
Ф р а н ц і є ю , Н о р в е г і є ю 
англійський уряд схоче 
помиритися з Німеччиною і 

дасть Гітлерові вільну руку 
на Сході Европи, де фюрер 
мав би для Німеччини 
величезну колонію. Ці 
пляни німецьких імперіяліоі 
тів були милі „генерально
му комісарові Криму-"| 
Фрауенфельдові: він мріяв! 
про заселення України 
німецькими колоністами. 
Йому, політичному роман
тикові, здавалося, що біляві 
українці в Таврії були 
потомками стародавніх 
германців-ґотів, що жили 
на Півдні України до 
приходу орди гуннів із Азії. 

Однак Фрауенфельд 
побачив в Україні режим 
„імперського комісара" 
Ериха Коха , з яким 
Ф р а у е н ф е л ь д не був 
згідний. Віра в вищість 
„німецької раси" засліпила 
Птлерових бюрократів ( і 
вони своєю тупою жорсто
кістю збудили в Україні 
ненависть до себе і до свого 
режиму. Проти німецької 
окупації почалися повстан
ня. , 

Фрауенфельд писав до 
Гітлера і до Розенберґа 
(„міністра Сходу") про 
д и к у н с т в а н і м е ц ь к и х 
бюрократів в Україні. Він 
цитує слова комісара Е. 
Коха: 

„Коли я побачу українця, 
гідного сидіти зо мною за 
столом, то звелю його 
розстріляти". 

Колоніяліст Фрауен
фельд не перестав бути 
імперіялістом, але він був 
п р о т и з н у щ а н н я над 
народами Сходу Евро
пи, бо це шкодило успіхам 
німецького війська в війні. 
В своїх меморандах до 
Г і т л е р а Ф р а у е н ф е л ь д 
протестував проти самово
лі німецьких бюрократів в 
окупованій Україні, але це 
не допомогло. 

Однак Фрауенфельд не 
хотів зрозуміти, що цей 
режим мав основу в 
ідеології „фюрера": він 
манив себе і німців надіями 
на панування на Сході 
Европи і в світі і не спинявся 
перед найтяжчими злочина
ми для досягнення своєї 
цілі. Фрауенфельд описує ті 
злочини, але приписує ОТ 
тільки Гітлеровим бюрокг 
ратам Е. Кохові та іншим. 
Ні слова не згадує він про 
фізичне винищення жидів
ської людности з наказу 
Гітлера. 

В одному мав Фрауен
фельд „успіх" своїх листів 
до Гітлера про ситуацію в 
Україні. На початку 1945 
року, коли „генеральний 
к о м і с а р Т а в р і ї " вже 
перебував у лазареті в 
Бадені біля Відня, прийшов 
до нього уповноважений 
д е р ж а в н о ї п а р т і й н о ї 
установи і сказав: партія 
в и с о к о о ц і н и л а його 
критику німецької адмініс
трації в Україні і постано
вила призначити його, 
Фрауенфельда'бути на чолі 
східньоевропейських об
ластей і керувати ними 
згідно з його ідеями і 
плянами. 

„Я став безмовний, бо в 
доручених мені східніх 
о б л а с т я х б у л о т а к : 
російське військо вже 
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. Іван і оловінськнй 

ПРОБЛЕМИ І МОЖЛИВОСТІ 
СПІВПРАЦІ УКРАЇНСЬКИХ 

НАУКОВЦІВ У ДІЯСПОРІ 
Кожному ясно , що 

важливим завданням є роз
вивати і плекати наукову 
термінологію українською 
мовою, а для цього потріб
но наукового журналу ук
раїнською мовою. Це зав
дання особливо важливе 
тепер, де в Україні йдуть 
посилені намагання русифі
кувати українську науку. 
Правда, для інформування 
чужинців потрібно видань 
чужими мовами, але цс тіль-' 
ки частина праці. Щоб за
держати живучість україн
ської мови і щоб вона не 
знизилася до „кухонної" 
мови треба, щоб солідні 
наукові праці були написа
ні українською мовою і то 
не тільки з україністики. 

Якщо б співпраця поміж 
українськими науковими 
установами була наладна
на, або якщо б принаймні 
були проведені солідні за
ходи в тому напрямі — це 
напевно довело б до притяг
нення молодого наукового 
доросту до наших това
риств і установ. У амери
канських наукових колах 
кладеться велику увагу на 
так званий „peer review", 
себто опінії і оцінки тих 
науковців, які в даній ділян
ці працюють. Але, щоб ста
ти відомими серед амери
канського наукового світу, 
треба брати участь в науко
вих з'їздах, виголошувати 
свої праці як рівнож друку
вати їх в наукових журна
лах і то в таких, які є відмі-
чуванні у „Citation Index" 
Як під тим оглядом стоїть в 
нас справа можна легко 
переконатися, переглянув
ши кілька річників Індексу. 

Притягнувши до співпраці 
в українських наукових то
вариствах молодих наших 
науковців, відомих серед 
чужинецького наукового 
світу, ми тим самим і мог
ли б піднести науковий прес
тиж згаданих товариств в 
очах чужинців. 

Окремої уваги вимагає 
від нас скріплення і поши
рення української пробле
матики серед чужинецького 
наукового світу. Праця у 
цій ділянці вимагає такту, 
терпеливости, а в першу 
чергу компетенції і зацікав
лення українських науков
ців темами, які є актуальні. 
Самозрозумічо, що щоб 
бути науково творчим, по
одинокі науковці мусять 
мати повну свободу у під
борі тем, які відповідають 
їхній компетенції і зацікав
ленням. Одначе можна спо
діватися від національно 
свідомих українських нау
ковців, що вони самі, в рам
ках своїх компетенції, пра
цюватимуть над такими 
темами, які тепер або є за
боронені або фальсифікова
ні в Україні. Високої якос-
ти наукові праці напевно 
викличуть зацікавлення се
ред чужинецького науково
го світу. Такі праці рівнож 
могли б викликати зацікав
лення серед декого з україн
ських науковців на рідних 
землях. 

И Важливим але рівночасно 
трудним і скомплікованим 
завданням — це шукання 
шляхів і засобів як допо
могти морально, посеред
ньо чи безпосередньо, тим 
науковцям на Україні які ще 
не затритили свого націо
нального обличчя. Така 

'моральна і психологічна 
допомога є конечно потріб
на, особливо тепер, коли 
Москва намагається замк
нути будь-який зв'язок ук
раїнських науковців із за-
хідньою наукою. Побоюва
ння, що серед українських 
науковці у сіяспорі можуть 
поширитися „радянофіль-
ські" погляди є виявом або 
почуття меншевартости 
або недовір'я у свої власні 
сили. Власне Москва боїть
ся конфронтації ідей і пог
лядів, будучи свідомою 
компромітації марксизму^ 
ленінізму і цілковитої за-
бріханости своєї політики в 
національних питаннях. 

Таку моральну і психоло
гічну допомогу українсь
ким науковцям можна 
простягнути, абсолютно не 
компромітуючи в будь-
який спосіб наших націо
нально-визвольних стрим-
лінь. Допоміжними тут мо
жуть бути американські на
укові установи чи універси
тети. Виступаючи як аме
риканські чи канадські нау
ковці, ми можемо легко 
стати в обороні мовних, 
культурних і національних 
прав українців. В процесі 
такої діяльности можна та
кож багато причинитися до 
того, що самі американці, 
які мають до діла із совєт-
ськими науковими кругами 
будуть мати змогу переко
натися про русифікаційну 
політику Москви супроти 
української науки. Був вже 
випадок коли президент од
ного американського уні
верситету, відвідавши Ук
раїну не міг вийти із дива, 
чому міністерство освіти 
Української ССР не мас 
права апробувати договору 
поміж американськими і 
українськими університе
тами, а мусить це робити 
міністерство вищої освіти в 
Москві. Здасться, що цей 
визначний американський 
науковець одержав кращу 
інформацію про колоніяль-
не становище України, ніж 
це моглиб зробити наші 
листи чи петиції до нього. 
Ідентифікування осягів уче
них із їхньою національ
ною приналежністю в знач
ній мірі спричиниться до 
поширення поваги і гіднос-
ти даної нації. У наукових 
колах-відомі прізвища ні
мецьких, англійських, фран
цузьких чи американських 
учених. На жаль, в західній 
науковій літературі україн
ські підсоветські учені ціл
ковито затратили свою на
ціональну окремішність. 
Про них західні учені зна
ють, як про російських або 
совстських учених. Наші 
учені в діяспорі у своїх нау
кових працях легко могли б 
підкреслити національну 
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З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ 

ПРО ЩО НАПИСАНО ЧОРНИМ НА БІЛОМУ 
Бувши перекладачем (з 

французької мови) відомо
го листування Московсько
го патріярхату з Ватиканом 
у справі Укра їнської 
Католицької Церкви, з 
немалим здивуванням і 
жалем спостерігаю, як 
частина нашої преси зовсім 
ясні і недвозначні місця 
відповіді кардинала Й. 
Віллебрандса, що виступав 
в імені Папи Івана Павла II, 
коментує неправильно, на 
основі неточних і перекру
чених цитат з того 
листувангія^У тих комен
т а р я х пишеться , що, 
мовляв. Папа склав заяву 
про те . що Російська 
Православна Церква є 
„справжньою спадкоємни
цею старо ї Київської 
Церкви" і тим самим 
подарував її Москві... 

Ні в оригінальному тексті 
ватиканського листа, ні в 
моєму перекладі нічого 
подібного написано не 
було . Іван Павло II 
ствердив щось інакше, а 
саме , що ,, Російська 
Православна Церква є 
спадкоємницею традиції 
старої Київської Церкви". А 
цс значить зовсім не те 
саме. Викресливши слово 
„традиції", коментатори 
допустилися явного пере
кручення тексту, бо одне — 
бути спадкоємцем якоїсь 
Церкви, а друге - тільки 
створеної тією Церквою 
традиції. Папа Іван Павло 
II не сказав тут нічого 
такого, чого б досі ще не 
сказали українські історики 

й богослови, однаково 
православні і католицькі, 
а саме, що культурні 
традиції Києва запліднили 
духово теж культури й 
інших народів, у тому 
передусім російського. Як 
б у д е м о м а т и власну 
державу, то саме такі 
факти, як цей, будуть 
нашим атутом гльобальної 
важности. вони бо свідчи
т и м у т ь про велич і 
живучість київської культу
ри, що сама була спадкоєм
ницею традицій Візантії, 
розвинула їх і передала 
далі. 

Отже, навіщо вмовляти в 
б і д о л а ш н о г о ч и т а ч а 
протилежне тому, що 
написано виразно чорним 
на білому? Фактом є, що 
Папа Іван Павло II, як 
ніякий інший Папа нашої 
доби, відверто виступив в 
обороні УКЦ від зазіхань 

. на неї не тільки Російської 
режимної церкви, але й від 
в л а с н о ї в а т и к а н с ь к о ї 
конгрегаціїї. Це відразу 
зрозуміла й відповідно 
насвітлила світова преса. 

Тільки в нас, ззмість 
стукнути себе пальцем у 
голову і старатися зрозумі-
ти н а п и с а н е , л е г ш е 
видумувати всякі фантазії 
на основі власною рукою 
спрепарованих цитат. Як 
можна так збиткуватися 
над інтелігенцією читача? 

Мюнхен, у квітні 1980 

Святослав Гординськнй 

ПРО ПАНЕЛЬ МОЛОДІ 

З очікуваною цікавістю 
прочитав я репортаж про 
широко р о з г о л о ш е н и й 
панель української молоді в 
Ню Йорку і прийшов до 
висновку, що „сметанка" 
молодих українців відкрила 
(котрий вже раз?) Америку. 

Сильні молодечі органі
зації потрібні, національне 
виховання починається в 
родині, ройові зайняття є 
„мініятюрним . суспільст
вом4', молодечі організації 
творять дружність, літні 
табори і спорт є важливі, 
координація дій дала б 
кращі результати, — це є 
к о л е к т и в н е м и с л е н н я 
м о л о д и х п р о в і д н и к і в 
Американської України! 

Ще могли вони додати, 
що пиття алькогольних 
напоїв і палення сигарет 
шкідливі для здоров'я, що 
в ідповідне харчування 
потрібне для правильного 
розвитку молодого тіла і 
що Ню Йорк лежить на 
гирлі річки Гадсон. 

Тільки б подумати -
молоді люди зібрались на 
панель в році великих змін у 
світі, в році президентських 
виборів (точніше, за два дні 
до правиборів у стейті Ню 
Йорк), у прямому зв'язку з 
найновішими свідками 
х в и л ю ю ч и х п о д і й в 
Україні, в часі, коли дії 
центральної української 
у с т а н о в и в А м е р и ц і , 
У К К А , є п р е д м е т о м 
ш и р о к и х д и с к у с і й у 

громаді; вони зустрілись в 
історичному періоді, коли 
випускники українських 
суботніх шкіл часто є 
напівграмотні, а ті. які в 
поті чола вміють зліпити 
есей чи простеньке 
оповідання довжини двох 
стор інок , з д о б у в а ю т ь 
літературні нагороди. - ці 
молоді лідери прийшли до 
висновку, що національне 
виховання починається в 
родині! 

Сумно мені і жахаюсь я. 
коли подумаю, що саме ці 
люди афішують себе як 
майбутність наших громад
ських установ, бо - як 
зв ітував кореспондент 
„Свободи" - „це головно з 
р я д і в м о л о д е ч и х та 
студентських організацій 
в и х о д я т ь п р о в і д н и к и 
суспільно-громадських ус
танов", - твердили вони 
однодушно. 

Останніми тижнями 
американські українці з рук 
в руки передають і читають 
газету канадських студентів 
„Студент", в якій свіжо, із 
запалом точаться дискусії 
на поточні, пекучі теми. 
Може ми, як громада, 
повинні почати висилати 
наших молодих людей до 
Канади, щоб там вони 
перейнялись цікавістю до 
чогось більш сучасного, як 
нове „відкриття Америки". 

Вашінгтон 

Ростислав Л. Хомяк 

Ол. Пошиваник 

НІНА І СВЯТОСЛАВ 
КАРАВАНСЬКІ 

У ЧІКАҐО 
ЩштшшшшшШШІШШшшшшшиттш^ 

(і) 
Караванські відвідали „вітряне місто" в суботу, 8-го 

березня ц. р. Ранком, на летовищі ОТейр в Чікаго 
українська делегація чекала на літака , що мав привезти 
Святослава Караванського. Пізніше делегація довідалася, 
що, з огляду на снігову бурю, літак не піднявся. Натомість, 
Караванський прилетів передчасно іншим літаком, та, 
розминувшись із делегацією, сам прибув в український 
центр... Згодом усе роз'яснилося, делегація дігнала 
Караванського, віднайшла його дружину - і розпочалося 
офіційне турне по українському Чікаго. Навіть і сонечко 
засвітило — неначе зовсім не було ні замішання, ні сніговії. 

Разом і окремо, д-р Ніна Строката-Караванська і 
Святослав Караванський відвідали українські громадські 
установи, фінансові інституції, музеї та крамниці, де їх 
щиро вітали. 

По першій годині, гості прибули до авдиторії школи св. 
Миколая на зустріч із українською шкільною молоддю. 
Були також присутні учні вищих кляс школи православної 
парафії св. Володимира, делегації в одностроях від 
ОДУМ-у, Пласту і СУМА та батьки молоді - все разом 
кількасот людей. Представники організацій молоді 
склали привіти новоприїжджим гостям та, для зібраної 
молоді, прочитали нарис життя, страждання та 
переживання Ніни і Святослава Караванських. На 
відповідь одного питання від учнів щодо найкращого 
способу допомогти політв'язням та українському 
народові, Ніна і Святослав Караванські відповіли, що це 
можна робити по-різному: листами, петиціями і т. д., а 
найголовніше, що тепер треба якнайкраще вчитися в 
українській школі, щоб пізніше у вищих школах та в 

американському житті ще більше могти допомагати 
українському народові. При цьому Караванські дали при
знання тим батькам, які посилають дітей до української 
школи, українських організацій молоді, та виховують 
своїх дітей в українському дусі. На цій зустрічі Святослав 
Караванський кожному із представників організацій 
молоді присвятив окремий свій вірш. 

По обіді гості мали можливість відпочити, а ввечері 
прибули на зустріч із українським громадянством, що її 
зорганізувало Українське Лікарське Товариство Північної 
Америки в готелі Меріот, у присутності 205 осіб. 

У неділю подружжя Караванських відвідало українські 
церкви: українську баптистську церкву, православний 
собор св. Володимира, католицьку катедру св. Миколая та 
собор свв. Володимира і Ольги. Сестрицтво при парафії 
свв. Володимира і Ольги зорганізувало перекуску та 
зустріч із гостями з України, колишніми в'язнями тюрем 
СССР. На заклик Андрія Григоренка в березні 1977 року, 
щоб кожна українська парафія взяла на себе опіку одного 
політв'язня, сестрицтво взяло на себе обов'язок 
підтримувати і допомогати українським політв'язням. 
Ніна Караванська висловила сестрицтву вдячність за цю 
допомогу і закликала їх до дальшої підтримки політв'язнів 
та Закордонної Гельсінської Групи під проводом ген. 
Петра Григоренка. 

Увечері Караванські були присутні на Шевченківськім 
святі, де Святослав Караванський прочитав святочну 
доповідь. Після концерту гості й відлетіли. 

Зустріч Караванських із українським громадянством 
відбулася увечері в суботу, 8 березня, заходами 
Українського Лікарського Товариства в готелі Меріот. На 
цьому вечері вручено д-рові Ніні Строкатій-КараванськіЙ 
золоту відзнаку членства у Лікарському Товаристві. Ще 
два і під року тому на з'їзді УЛТПА заочно, буйними 
оплесками, було її прийнято у почесне членство. Д-р Ніна 
Караванська була зворушена. Вона ствердила, що від 1971 
року вже не працює за своїм фахом і вона тоді сказала: 
„мені здавалося, що вже не буде місця у житті для моїх 
професійних інтересів... на еміграції можливості 
поширилися, а сьогодні, між вами у цьому товаристві, 

горизонти можливостей ще більшими зробилися". Вона 
ствердила: „ви є єдине у вільному світі... та дивлячись на 
ситуацію в Україні, ви є єдине у цілому світі дійсне і 
українське медичне товариство". 

У своїй промові Ніна Караванська більшу частину 
присвятила описові діяльности політв'язня лікаря Миколи 
Плахотнюка, який поза фаховим зайняттям, поза 
українською громадською діяльністю, знаходив час на 
збирання зразків українського народного мистецтва. Вона 
згадала про тяжку недугу Ірини Сеник — медсестри, та її 
страждання. Караванська сказала, що коли неможливо 
простягнути помічної руки до тюрем із фізичною 
допомогою, то можна багато допомогти духово... і цим 
часто можна зберегти людину. „За цю допомогу, що 

еміграція дала Миколі Плахотнюхові, Ірині Сеник, за 
допомогу, що нам всім дали, будь-яку допомогу, за всіх -
ми вам дякуємо". 

У частині запитів, Ніна Караванська давала детальні й 
вичерпні відповіді, зокрема на питання про Гельсінські 
групи. „У справі меморандумів, програмових документів, 
чи документів про репресованих - то дуже тяжко. Вони 
мають пройти таборові зони, тоді знову можуть пропасти 
в обшуках, а розмножувати нема засобів - машинопис, і 
то гаркотить, хтось почує вночі, пропаде... Ось у мене, при 
обшуку 10-го квітня 1979 року забрано майже готові 
дослідні документи — людей, які колись були ув'язнені за 
політичними мотивами, про засланців, а також про тих, 
які перебувають тепер під адміністративним відкритим 
наглядом. З того всього в мене залишилися тільки 
нотатки, з яких, через від'їзд, не змогла відтворити. Крім 
того, в місцях увязнення була утворена т.зв. Табірна 
Гельсінкська група. Вихід будь-яких документів із 
ув'язнення особливо є важким, деякий матеріял вийшов із 
ув'язнення, вийшов із таборової зони, а до Заходу ще не 
дійшли..." 
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(Продовження буде) 
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Відбулися річні загальні збори 
Відділу УККА в Бріджпорті 

дасться з таких осіб: голова 
—Василь Пелсщук: заступ
ник ГОЛОВИ—Микола Мак-
симюк; секретар— Ярослав 
Гура; скарбник — Володиг, 
мир Сусла; заступник скар
бника - Микола Іванко; 
референтка зв'язків - Рома 
Гайда; референт українсь
кої преси — мґр Степан Во-
лянський; референт англо-' 
мовної преси — Любомнр 
Турчак; і вільні члени: о!' 
крилошанин Ярослав Шуст, 
о. настоятель Анатолій 
Яковченко, о. Василь Бучт 
ко. Микола Івашків і Петро 
Бойчук. 

На внесок отця настояте^ 
ля Яковченка рішено на 
зборах прилучитися до пре. 
танови сімнадцяти україн
ських організацій з жадан
ням до УККА, щоб резо
люцію Крайової Ради УК-ч 
КА з 15-го грудня 1979^ро-ч 

ку щодо відмови підтрим
ки Закордонному Представ
ництву Української Гель-
сінкської Групи було від
кликано. 

На цьому загальні збори 
закінчено молитвою. 

Бріджпорт, Конн. (мгр 
Степан Волянський).-Чле
ни Відділу УККА в Брідж
порті відбули свої річні за
гальні збори 9-го березня. 
Збори відкрив голова Відді
лу В. Пелещук і по молитві 
віддав пошану пам'яті по
мерлих членів, після чого 
слідував вибір предсідника 
зборів Анатолія Фалька та 
секретаря Володимира Бо-
лонного. Далі було відчита
но протокол попередніх 
зборів і прийнято його без 
застережень. 

Звіти з праці уступаючої 
управи склали: Я. Гура -
звіт секретаря; В. Сусла -
звіт скарбника; Р. Гайда — 
звіт зв'язкової. Пані Гайда 
перебувала в зв'язку з Ко
аліцією за права людини і 
захисту членів Гельсінсь
кої Групи, Директорією 
Міжнародного інституту в 
справі допомоги потребую
чим і з Етнічною Радою 
студій на університеті „Св. 
Серця" в Бріджпорті в прог
рамі культури, освіти, кур
сів україніки і участи в кон
ференції над справою роз-
сліджування воєнних зло-

ділу за минулий рік, а В. Ш 
Бабій - звіт від контроль- L- J 

ної комісії. 
Всі вони звітували речево 

і висловили подяку за до
вір'я до них і допомогу в 
праці. Дискусія над звітами 
виявила їхню вартість і їх 
прийнято зборами одного
лосно та уділено абсолюто-
рію уступаючій управі. 

З черги приступлено до 
вибору нової управи, при 
чому був внесок предсідни
ка, щоб переобрати ту саму 
управу, і другий внесок Р. 
Гайди, щоб вибрати нових 
членів управи. На бажання 
зборів, предсідник відчитав 
прізвища членів поперед
ньої управи і деяких з них 
одобрено, решту додано но 
вих. Нова управа Відділу 
УККА в Бріджпорті скла-
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Зі Світлим Празником Христового Воскресіння 
вітає 

Українські катакомбні Церкви в Україні, незламний Український Народ, 
Блаженнішого Патріярха Йосифа, Ієрархію, Священство, Монаші чини й Вірних 
українських Церков, Пасторат і Вірних українських Бабтистських і Євангелицьких 
Церков, політичних в'язнів в московських тюрмах і на засланні, борців за волю і 
державну незалежність України, Проводи і Членство українських Центральних 
громадських об'єднань у вільному світі, Український Конгресовий Комітет і його 
Відділи в ЗСА. Проводи й Членство українських політичних і політично-
громадських організацій, Управи й Членство Наукових, Літературно-мистецьких, 
Шкільних, Жіночих, Молодіжних і Виховних, Професійних, Обезпеченевих і 
Економічно-фінансових Установ, Об'єднань, Союзів, Товариств і Організацій, та 

все своє Членство з Родинами 
'з найщирішими побажаннями 

Щасливих і Радісних Великодніх Свят 
та найкращих успіхів у праці для добра нашої Церкви і Народу з глибокою 

вірою „В день воскреснйй Твойого повстання". 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

„ЛІҐА УКРАЇНСЬКИХ ЩАДНИЦЬ в ЗСА" 

99 УКРАЇНСЬКА ЩАДНИЦЯ" 
у Філадельфії, Па. 

Українська Щадничо-Позичкова Спілка 
„ТРИЗУБ" 

у Філадельфії, Па. 

Українська Щадничо-Позичкова Спілка 
„ТРИЗУБ" 

і ФІЛІЯ у Нюарку, Н. Дж. 
Українська Щадничо-Позичкова Спілка 

„ПЕВНІСТЬ" 
у Чікаго 

і ФІЛІЯ у Ролінг Мідовс б. Палатайну, Ілл. 

І 
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Дві кредитівки в Клівленді 
Річні збори дають нагоду 

поінформувати громадян
ство і ту більшість членів 
установи, товариства чи 
організації, що не прихо
дить на збори, про висліди 
праці і стан установи. У 
Клівленді існує дві кредито
ві кооперативи, які за звича
єм відбувають свої збори в 
останні неділі лютого. 

„Основа" звітувала за 15-
ий рік діяльности 17-го лю
того і члени — їх є 420 — 
довідалися, що їх установа 
зросла на 2ЯС'Ь і має майна 
638 тисяч. Членам виплаче
но дивіденди 30.7 тис, а на 
ведення праці зужито 18 
тисяч дол. Надвишку 3.4 
тис. приділено до Запасного 
фонду, як цього вимагають 
стейтові приписи. До орга
нів псревибрано: Тараса 
Загаєвича і Федора Кошкал-
ду до управи, Миколу Пет-
рівського і Мартина Лещу-
ка до Кредитового комітету 
а Василя Пономаренка і 
Михайла Лаврова до Конт
рольної комісії. Зборами 
проводив голова управи 
Теодор Заволович. 

Кооператива „Самопо
міч" звітувала членам 24-го 
лютого. 23-ий рік діяльнос
ти закінчила вона збільшен
ням майна на 7.39Ь до суми 
майже 5 мільйонів долярів. 
На неї складаються ощад
ності членів 4.37 міл., Запас
ний фонд 406 тисяч, та 212 
тис. допозичених грошей. З 
цих готівкових фондів КО-
ристали члени, які на корис
ніших для них умовинах 
позичили 4.37 міл. дол. З 
решти фондів — 768 тис. — 
інвестовано у вартісних па-; 
перах, бондах і землі (всі 
вони давні), 137 тис. вкладе
но у власну нерухомість, а 
решту 14 тис. у рухомостях 
і хвилевих зачетах. 

Кредитівка виплатила 
членам 248 тис. дивіденди, 
збільшила Запасний фонд 
на 46 тис. та зужила на 
ведення агенд 103 тисячі. 
Бюджет на цей рік затверд
жено у висоті 431 тисяч. 
Загальні збори, якими про
водив голова управи Роман 
Почтар, одноголосно зат
вердили звіти і переобрали 
голову та Зиновія Трилюка 
до управи, а Богдана Кичу-
на до Кредитової комісії. 
Були голоси членів, щоб до 
Контрольної комісії не іме
нувала осіб управа, а виби
рали загальні збори. 

В листопаді минулого 
року Кредитівка почала бу
дову власного дому за про
ектом архітекта Зоріяна 
Городиського, і урочисте 
відкриття дому передбаче
не на останню неділю в 
травні. Нове приміщення 
мало б стати початком ак
цій за збільшення членів і 
оборотів. Розташування 

Христос Воскрес! бюра „Самопомочі" „в сер
ці" Парми, при стейтовій 
дорозі і збільшені години 
урядування полегшать чле
нам користування з послуг, 
а на їхні авта буде багато 
місця на прибічній площі. 

На зборах обох коопера
тив учасники звертали ува
гу, що багато ощадностен 
українців перебуває в чужих 
фінансових інституціях, хоч 
у наших кредитівках позич
ки найдешевші, дивіденди 
не нижчі, а ощаджуючі і 
боржники одержують без
коштовно життєве забезпе
чення, за яке у випадку смер-
ти боржника його позичку в 
цілості сплачує обезпечене-
ва компанія, а до ощаднос-
ти до двох тисяч долярів 
додає суму від 100 до 25 
відсотків, залежно від віку. 
Ці додаткові привілеї ма
ють тільки члени коопера
тивних кредитівок. 

На жаль, тепер зовсім 
затихла правильна ініціяти-
ва об'єднати ці дві кредитів
ки в одну установу, якою 
вона була до 1964 року, і 
про що п'ять років тому 
прихильно говорили в ко
лах обох установ. З'єднання 
було б корисне, бо скріпи
ло б фінансові засоби і змен
шило б кошти ведення. Хоч 
часто співаємо „в єдності 
сила народу", то по закін
ченні співу чомусь не може
мо взятися до практикуван
ня єдности 1 співпраці в 
житті. 

Степан КІкта 

ВЕЛЬМИШАНОВНИМ ПОКУПЦЯМ. ПРИЯТЕЛЯМ і ГРОМАДЯНСТВУ 
МКТНЮАРКУ. ФІЛЯДЕЛЬФІЇй ОКОЛИЦЬ 

Радісних і Щасливих 
ВЕЛИКОДНІХ СВЯТ 

бажають 
Ю р і й , Осипа і Олександер Яворськ і з Родинами 

Орест Т к а ч , Борис Мицьо 
УКРАЇНСЬКІ КРАМНИЦІ ВЗУТТЯ 

"SALAMANDER w - SHOES 
БЕРКУТ /SBb± ГОВЕРЛЯ 

420-22 West Olney Avenue WftTjJm 1060 Springfield Avenue 
Philadelphia, Pa. 19120 ф Г З Д Irvington, N J. 

(215) 224-2646 "4SW (201) 374-5768 
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ВЕСЕЛИХ СВЯТ ВОСКРЕСЕННЯ ХРИСТОВОГО 
ВСІМ НАШИМ КЛІЄНТАМ. ВСІМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ТА ВСІМ ДРУЗЯМ І ПРИЯТЕЛЯМ 

бажає 

ОРКЕСТРА „ДНІПРО" 
ОЛЕГА СТРОЦЬКОГО 

- CLIFTON, N.J. . (201)546-5015 -
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Веселих СВЯТ 

ВОСКРЕСЕННЯ ХРИСТОВОГО 

бажає Всім 

МИХАЙЛО ГРИНЕНКО 
власник 

Ресторану „КИЇВ" 
Kiev Restaurants Ltd. 

1 1 7 Second Avenue 
NEW YORK, N.Y. 1 0 0 0 3 

В ідкрито 7 днів в т и ж н і . 24 години на день. 

'\^ЩІ^Ш^Ш 
Христос Воскрес! 

Веселих Свят 
ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСІННЯ 

бажає 
Богдан Коцюбинський 

305-307-309 East Girard Ave.. Philadelphia, Pa. 
Phone: GA 5-7878 

— - - . „ ^ —- ^ i^vs^ 'vs^S'SKi^ao 
Весепих і Щасливих Свят 

Великодня . 
бажає 

Noble Offset Printers, Inc. 
Спеціалісти книжкової літографії для передових 
видавництв — книжки, обкладинки, сорочинки, 
різкого роду папір на складі, друк одно і дво

кольоровий. 
NOBLE OFFSET PRINTERS, INC. 

419 Lafayette St., New York, N.Y. 10003 
C212) 777-1300 

ВЕСЕЛИХ СВЯТ 
ВОСКРЕСЕННЯ ХРИСТОВОГО 

бажає 

РОЩИНА ПАСЕВИЧІВ 
r, N.E. Corner Franklin A Brown Sts. 
'̂ 109 Е. Tabor Road 
MA 7-1320 

Philadelphia, Pa. 
DA 9-1844 

Веселих Свят 
ВОСКРЕСЕННЯ ХРИСТОВОГО 

РОДИНІ, Знайомий та Дорогим Гостям 

LESHKO'S RESTAURANT 
бажають власники 
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і сини 
111 Avenue "A", Now York City 

(Cor. 7th St) 
Tel. (212) 473-9208 
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Пласт вшановує генерала 
Тараса Чупринку 

- Він вічно між нами -

l±l 
SQ 
В 
В 
SD 
В 
SD 
В 
SD 
В 
SD В 

УКРАЇНСЬКИЙ БАЗАР"! 
в 
SQ 

ВИСИЛКОВА СТАНИЦЯ g j 
22 

„Космос" В 
SQ В 
SD 

Окружна Таборова Комісія „Бобрівка" 
подає до відома, що 

ПЛАСТОВІ В И Х О В Н І Т А Б О Р И 
для Новачок, Новаків, Юначок і Юнаків 

відбудуться 

на Бобрівці від 5 до 26 липня 1980 р. 

ж Оплата за табір від учасника' S210.00 за 3 тижні. S160.00 за 
2 тижні. S90.00 за 1 тиждень. Знижки тільки за повний 
3-тижневий табір: для 2-ох дітей "з одно! родини - 10ЧЬ та
борово? оплати, для 3-ох і більше дітей з одноТ родини — 
15ЧЬ таборової оплати. 

ж Реєстраційна оплата - 10.00 дол. до 31-го травня, а від 
1-го червня - 20.00 дол.. яка не є зворотна, не підлягає ро
динній знижці і мусить бути надіслана разом з картою зго-
лошення до 31-го травня, на адресу: Mrs. Valentina Chu-
dowsky. 554 Wells Road. Wethersfield. Conn. 06109. Tel.: , 
(203) 529-2246. 

" Кандидати до проводів таборів можуть одержати інфор-і 
маці? в Miss Yulia Tesluk, 291 Princeton Street. Hartford/ 
Conn. 06106. Tel.: (203) 524-0201. 

„Чи може хтось інший з 
більшим правом, як саме 
Роман Шухевич, бути сим
волом нашої боротьби за 
основне право народу жити 
самостійним, суверенним, 
ні від кого незалежним дер
жавним життям?! Поруч 
цього першого символу, 
треба поставити другий, не 
менш світлий — символ 
правдивого соборника. як 
також третій символ — 
правдивого провідника, 
який гине на стійці... 

В символі с краса і сила, 
могутність і велич. В сим
волі є щось, що виходить 
понад матеріяльне, понад 
земне. Але кожному, хто 
знав Романа Шухсвича, ві
домо, що він. стаючи за 
життя символом і леген
дою, одночасно був живою 
людиною. І тому відомий 
нам образ — символ коман
дира Чупринки-Шухевича 
треба доповнити образом 
Шухсвича - людини. 1 ко-. 
ли постать - символ Чуп
ринка с для нас геройською, 
тоді постать - людина Ше-
хевич є для усіх нас близь
кою. 

Шух. як його звали плас
туни, був у повному розу
мінні цього слова лю
диною. Він любив життя і 
хотів жити. Його життєра
дісність робила його вічно 
юним. І він для близьких 
йому людей залишиться на
завжди палким юнаком, що 
любов так пристрасно му
зику і спів. 

Як всесторонній спорто-
вець. мандрівник, турист. 
Шух належав до того поко
ління, яке українській нації 
подарувала пластова органі 
зація і для якого усміх у 
найтяжчих умовинах був 
законом. Це покоління шу
кало життєрадісність в зма
ганні за права до боротьби і 
училося бачити життя, як 
вічну, „велику гру", — цими 
словами нагадав пл.сен. Ро
ман Рогожа юним учасни
кам, пластунам, про пл.сеН. 
Романа Шухевича - голов
ного командира У ПА, Та
раса Чупринку. 

Пластуни станиці ; Ню 
Йорк. зокрема курінь „Чор
номорці", членом якого 
Шух був і батьки пластунів 
зібралися 9-го березня рано 
в Пластовому Домі . при 
Другій евеню щоб вшанува
ти 30-ту річницю смерти ге
роя. Мистецькою частиною 
свята був виступ юнаків з 3-
го Курсння ім. гетьмана 
Івана Мазепи. Юнак Ан
дрій Бідяк, не зважаючи на 
одну порвану струну гіта
ри, акомпаньював своїм 

друзям з гуртка „Орли" в 
пісні „Машерують добро
вольці" і до композиції Ва
силя Витвицького „Зірва
лася Хуртовина". Аранже-
ром цих пісень був пл.сен. 
сеніор Володимир Слиж. 
Багато членів цього гуртка 
є членами „Молодої Дум
ки". Гурток „Морські ор
ли" вшанував пам'ять Шу-
ха віршем-присягою Оль
ги Лубської ,,Чупринці". 
Шух залишається в серцях 
молодих, як член пластової 
родини. 

Станична пл.сен. Ольга 
Кузьмович привітала голо
ву Головної Пластової Бу
лави пл.сен. Любомира Ро-
манкова і голову Крайової 
Пластової Старшини пл. 
сен. Евстахію Гойдиш. 

Для юнаків: Данила Міт-
рінги. Ігоря Шонка, Гри
горія Гіни і Аскольда Хе-
мича, це свято мало спе-
ціяльне значення, бо вони 
складали пластову присягу і 
обіцяли Промірю тер
нисті шляхи України, до 
щастя Вітчизну мою пове
ду". Зв'язковий 9-го куреня 
ім. Святослава Завойов
ника пл.сен. Олексій Пя-
сецький в імені Крайової 
Пластової Старшини іме
нував їх учасниками, дій
сними членами куреня і пов
ноправними членами Плас
ту. 

Урочистою частиною 
цього зібраня було імену
вання юначки Адріяни Ро-
говської з 30-го Куреня ім. 
Софії Галєчко гетьмансь
кою пластовою вірлицею. 
Голова Головної Пласто
вої Булави Любомир Ро-
манків у імені Начального 
Пластуна Ю. Старосоль-
ського надав їй цс найбіль
ше відзначення, цю най
більшу честь, яку може зас
лужити пластунка. Адріяна 
Роговська, як у притчі Ісу-
са Христа про таланти, діс
тала таланти і вміла їх пом
ножити . Він пригадав, що 
для Адріяни цей день є по
чатком пластової громад
ської праці. ' 

" Відтак "відчитав грамоту' 
від. Начального Пластуна 
Юрія Старосольського. З 
великою увагою слухали 
присутні друзі і батьки Ад
ріяни слова новоімснова-
ної вірлиці. яка заявила: 
„віддати Пластові все, що в 
її силі..." Ми всі відчували, 
що успіх одного члена 
Пластової Родини, є успі
хом для нас усіх. 

Згодом всі пластуни взя
ли участь в Богослуженні. 

М.М. 

К Дещо про Українсько-Канадський 
Архів-Музей Альберти в Едмонтоні 

УРЯД ПРЕЗИДЕНТА САДАТА РІШУЧЕ ВИСТУПИВ 
проти релігійних суперечок і заколотів між скстремістич-
ними мусулманами і коптами. Небезпека таких заколотів 
виникла останнім часом і патріярх коптів був змушений 
видати своїм вірним вказівку, щоб вони цьогорічний 
Великдень відзначували без традиційних походів. 

НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА НАСТУП ЧИСЛЕННИХ совєтсь-
ких дивізій, афганські самостійницькі і ІСЛАМСЬКІ партиза
ни ще завдають їм поважних ударів. В провінції Самашан. 
яка межує з СССР з'єднання партизан зайняли міста Саф і 
Ройдоаб та здобули в них великі запаси зброї й амуніції. 
Знов інші з'єднання недалеко пакістанського кордону 
зааткували совєтський опірний пункт і вбили п'ятнад
цять червоноармійців. Вістки походять з афганських 
партизанських джерел і ще не перевірені незалежними 
інформаційними агентствами. 

Конференція Центральних Українських 
Молодечих І Студентських Організацій 

при УККА 

влаштовує 

ВЕЛИКУ ЗАБАВУ 
а суботу, 12 квітня 1980 p., о год. 8:30 веч. 

в залі УНДому, 140 Sa АМНЮ В Н Ю Йорку ' 
і 

На забаві гратиме 

С оркестра „Червона Калина" | 

т Ввесь прибуток із забави призначений на діяльність Конфе-
^ рвнцій Молодечих Організацій при УККА. 

У До численної участи всю Українську Молодь 
X ' та Громадянство запрошує -
g КОМІТЕТ 4Y 
/wwura в^м^а^агик^ а г м г л с ч ^ ^ ь е^Ф^ь вЧ 

УКРАЇНСЬКЕ ПАТРІАРХАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО в ЗСА 
Відділ в Ню Йорку 

повідомляє, що 

ТРАДИЦІЙНЕ 
ПАТРІАРХАЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ 

відбудеться 

ш неділю, 20 квітня 1980 p., в залі Українського Народного Дому 
Слідкуйте за нашими дальшими оголошеннями. УПРАВА 

іжзоаиооаШііийаваіаїхахиваві 

Бучач і 
4 Бучаччнна 

Історнчно-мемуарний збірник 
Книжка у твердій коралевій 
обгортці із золотими буквами, 
роботи мнетця ЯКОВА ГНІЗ-
ДОВСЬКОГО.. 943 сторінок л 

малою. 
Ціна J25.00 4- Я.00 пересилка 

SVOBODA 
SO - Montgomery Street 
Jersey city, NJ . 07303 

П'яте покоління народи
лося в Канаді з того часу, 
коли перші поселенні при
їхали сюди на сталий побут. 
Просторі степи канадських 
прерій, які так рідко були 
заселені, манили нових по
селенців, тим більше, що 
земля тут була дешева. Са
ме ці перші поселенці при
були й осіли в Альберті, яка 
щойно за чотирнадцять ро
ків стала провінцією, що 
ввійшла до Федерації Кана
ди. 

Звиклі до релігійних прак
тик і культурного співжиття, 
наші поселенці почали бу
дувати церкви, організува-; 
ти школи, товариства. Не
довго потім почали вида
вати газети, журнали, друку 
вати книжки. Цього всього 
домагалася їхня національ
на гідність. Творчий дух 
наших поселенців видавав з 
себе все нові й нові органі
зації та товариства в міру 
того, як вимагала потреба. 

Чудова народна ноша ста 
ла зацінною до повсякден
ного вжитку, тому опиня
лася вона в скринях. Збері
галася „на пам'ятку". До 
таких пам'яток належало 
також і друковане слово, 
урядові документи тощо. 
Вони передавалися нащад
кам, як велика цінність, з 
думкою, щоб усе це зберег
лося, бо раз щось втрачене 
— ніколи не вернеться. 

І тут треба дошукуватися 
причини й потреби постан
ня Українсько-Канадського 
Архіву-Музею. За це діло 
взявся Григорій Йопик із 
своєю дружиною Стефою 
ще в 1968 році. Роз'їжджа
ючи по фармах протягом 
трьох років, Г. Йопик приз
бирав дуже багато книжок, 
газет, журналів, народної 
ноші, а що найважніше: 
йому вдалося ще, може.і в 
останній хвилині, зібрати 
цінні архівні матеріяли на
шого поселення тут, в Аль
берті. Тими матеріялами 
виповнив він своє підвалля, 
гараж і спальню. Нераз він 
бувало й знеохочувався ці
єю працею, але його дружи-

.най о-.'мнтратд-р М. Сопу-
ляк піддержували його в 
тому й заохочували. По 
цілоденній праці у власно
му підприємстві, Григорій 
Йопик знаходив стільки 
сил, щоб усе це добро списа
ти й оголосити в „Україн
ських Вістях". У цьому ділі 
допомагав йому о. д-р М. 
Сопуляк, начальний редак
тор „Українських Вістей". 
Наші чільні громадяни, по
бачивши корисний почин 
великого діла, почали самі 
привозити різні матеріяли 
прямо до ресторану Г. Йо-
пика в Едмонтоні. 

Коли вже всюди було пов 
но нагромадженого добра, 
тоді родина його перше, а 
потім наша громада поба
чили свій Музей. 

Восени того ж року відбу-
лось святочне відкриття 
Українсько - Канадського 
Архіву-Музею Альберти, 
сполучене з бенкетом. МІНІ-
стер культури Альберти Г. 
Шмід відкрив Музей для 
всіх громадян Канади. Го
ворив тоді також посадник 
Едмонтону Василь Гаври
ли к, вітаючи від міста. Ве
лика едмонтонська грома
да прийшла привітати осно
воположників Григорія й 

Стефанію Йопиків і Дирек
цію з доконаним ділом. Від 
того часу праця в Музеї 
поступала милевими крока
ми вперед. 

Впорядкування бібліоте
ки взяв на себе д-р Н. Сухо-
верський. Працю тягнув до 
1977 року. В жовтні 1979 
року перебрав н д-р Василь 
Гирак. Незаступимий ще й 
досі Григорій Йопик стояв і 
стоїть на пості голови на
шої установи, що зберігає 
матеріяльні надбання укра
їнської культури для наших 
поколінь, як також для всіх, 
хто цікавиться українською 
культурою. В Музеї вистав
лені знімки родин наших 
поселенців. Показане їх ре
лігійно-громадське життя. 
Є наші поети, письменни
ки, мистці музики й пензля, 
голови обох наших церков 
— Греко-Православної і 
Католицької, історичні одя-
ги княгинь, княжої доби, 
дещо з визвольних змагань 
1918-20-их років. Архів хо
рунжого УГА проф. Ю. Буц 
манюка; маляра-монумен-
таліста, учня Олекси Нова-
ківського—Лева Ґеца (ори
гінали); посла М. Лучкови-
ча; архиєпископа І. Бучка; 
о. президента Августина 
Волошина; співака М. Го-
линського. Є там і народні 
та звичаєві одяги й понад 
десять тисяч книжок, газет, 
журналів тощо. Багато уні
кальної вартостн, ніким і 
ніколи незаступимі. 

Щодва місяці Музей від
криває нову оригінальну 
виставку під головуванням 
проф. С. Яременка. Наші 
працьовиті директори - С. 
Гуцул, Б. Мельничук, п-і С. 
КлимковичЛ. Хома, М. Бай
рак, працюють з посвятою, 
бо бачать плоди цієї праці. 
Музей притягає відвідува
чів з усіх усюдів. Перед 
Музеєм світла майбутність. 

Обов'язки управителя У-
KAMV перебрав на себе М. 
Когут, автор цього допису, 
і в той спосіб облегшив 
працю членів дирекції. 

Тому, що архіви є джере
лом для істориків, а музей є 
обличчям нації-народу, то
му Українсько-Канадський 
Архів-Музей є нам конче 
потрібний, бож лише у влас
ному музеї збережемо свої 
культурні скарби. Не-украї-
нець стало буде їх „селекту-
вати" , щоб з бігом часу 
багато-чого зовсім вики
нути. Для кращої ЖИТТЄ-
здатности й росту Музею, 
наша дирекція оснувала 
„Музейний Фонд" з о. д-
ром М. Сопуляком на чолі. 
Він як меценат Музею пра
цює над його розбудовою 
від самого початку. 

Склад дирекції: Г. Йопик 
— голова, М. Лобай — зас
тупник голови, Б. Мельни
чук — заступник голови; Л. 
Вацке — секретар, І. Хома 
— скарбник; М. Байрак і 
проф. С. Яременко — вис
тавковий комітет, С. Гуцул 

— голова касина і льоте-
рії; Стефанія Йопик, Софія 
Климкович, адв. А. Суля-
тицький, Р. Проданюк -
члени. Контрольна комісія: 
мгр М.В. Когут — голова, 
інж. Я. Іванусів та п-ні Н. 
Дмитрук — члени. За біблі
отеку відповідає д-р В. Ги
рак. 

М. Когут 

ВЕЛИКОДНІ 
РАДІО-ТЕЛЕПЕРЕДАЧІ 

ГОДИНИ УКРАЇНСЬКИХ МЕЛЬОДІЙ 
РОМАНА МАРИНОВИЧА 

СУБОТА, 5-го КВІТНЯ 1980 РОКУ 
Год. 9-та райку - WHBI-FM 105.9. Ню йорк, Н.й. 
Год. 3-тя по лол. - WWHT-UHF. русло 60. 67. 68. 
New York - Newark, каблі м і Е. 
У програмі: Капеля Бандуристів ім. T. Шевченка під 
орудою композитора Григорія Китастого. архидієце-
зальний хор під орудою маестрів м. Добоша і О. Лу-
паня. сопрано Марта Кокольська-Мусійчук. СУМ-А 
Нюарк-Ірвінгтон і другі 

З Радісним Празником 
ВОСКРЕСЕННЯ ХРИСТОВОГО 

Бпаженнішого Патріярха Йосифа І.. Українське Духовен
ство і всіх Вельмишановних Спонсорів. Слухачів і Гпяда-

ИД чів. Добродіїв і Приятелів. Знайомих. Прихильників і Про-
г г ) тивників одинокої Української Телевізійної Програми, 

S 
SD 
й 
В 
В 
SD 
В 
SD 

Молодь. Родину, Товариства й Установи 
вітає та щиросердечні побажання 

Весепих і Щаспивих. Свят 
ВОСКРЕСЕННЯ ХРИСТОВОГО 

пересипає 

РОМАН МАРИНОВИЧ з РОДИНОЮ 
КЕРІВНИК 

UKRAINIAN MELODY HOUR 
P.O. Box 2257 в Washington. D.C. 20013 

Tel.: (202) 832-2887 

Караванські в Баффало 
В неділю 2-го березня 

відбулося в Баффало иод-
віііпс свято: концерт на че
сть Тараса Шевченка і зус
тр іч г р о м а д я н с т в а з л - р 
Ніною і Святославом Ка -
раванськнми на бенкеті 
влаштованім на ї \ пошану. 
Обидві імпрепі були пов'я
зані і собою, а напміцні-
шим вузлом у цьому пов'я
занні був Святослав Кара-
ванський. який виголосив 
промову на Шевченківсько
му концерті і доля якого 
була луже подібною до долі 
Т а р а с а Ш е в ч е н к а і т і є ю 
хіба різницею. \ д ц с під
креслив майстер Василі. 
Шарван. представляючи 
Караванськпх. іно Свя
тослав Караванський лічив 
більше днів і ночей у неволі. 
Ллє обидва вони ..карались, 
мучились, але не каялись". 
перед ними обома проходи
ла віїія воскресення Украї
ни. 

У програмі Шевченківсь
кого Свята були т е такі 
точки: вис гуни Хору ..Бур
лака", у лвох складах 
мішаному її жіночому, піл 
керівництвом проф. Юрія 
Лаврівсько ї о: сольоснів 
співачки Марійки Чолій з 
Мон іреалю. і дскляманія 
Ліній Макухи поеми Шев
ченка ..До Основ'яненка". 
Хорові іі солістці аком-
паньювала Ольга Алексс-
вич-Лавиі. Хорові і солістці 
вручено квіги. Вручили їх 
лівчата: Дарка Михаськів і 
Лина Кур.тяк. Мистецький 
рівень Свята був високий. 

У Святковій промові Свя 
тос.іав Караванський звер
нув увагу на те. шо кожна 
напія мас якусь олну пос
тать, яка в житті нації ВІДОГ-
ра.іа особливу ро.ио. .Аме
рика мас Кашіш гоїш, який 
лав початок американській 
державі. Україна мас Шев
ченка., який розбудив прис
пану національну свідо
мість українців. 

Поет і науковець Кара
ванський промовляв ше на 
бенкеті. Промовляла толі і 
його дружина л-р Ніна. У 

своєму друг ому вис гуиі Свя 
тослав Караванський про
читав ше декілька своїх вір
шів. Слова обох Караван
ськпх пливли л їхніх сер
дець і п о п а д а л а у серця 
слухачів. Сприймали слова 
Караванськпх слухачі час-
до-часу зі сльозами в очах. 

У часі бенкету були й 
привіти. Караванськпх ві
тали: о. Бої лан Сенньо 
настоятель української пра
вославної церкви: Марійка \ 
Ч о л і й ; Богдан М о р о з 
голова У В Ф : л-р Пвген 
Стеньків віл У Л Т Л А в 
Боффало. Бенкет почався і 
закінчився л Бої ом: молит
ву на початку бенкету про
вів о. л-р Павло Івахів. а 
при кінні о. Бої лан Сен
ньо. 

Обома імпрезами керу
вав і олова У К К А і голова 
Громадського комітету, що 
іаймався влашіл ванним 

свята. Василь Шарван. С І 
Сисну оформив мисіень 

Мар'ян Борачок. Й о м у т р е -
ба завдячувати також і 
влаштування Шевченківсь
кої мистецької виставки и 
о.інііі із менших іа.іь Ук- ' 
раїнською Дому . .Дніпро", 
в якому відбувалися згада
ні імпрези. У святкуваннях 
взяло участь біля 400 осіб. 

Перел імпрезою ві. ібуда-
ся иресконфереішіи Кара
ванськпх і t представниками 
преси іі телевізії. Псрск.ці
ла чамп для Караванськпх 
були Д а т а Проник і л-р 
Андрій Дякуй. В наслідок 
ііісї прес-конференції поя
вився на лруї піі л е т . у ..Бо
ффало Івнінг Н ю з " репор-
і а ж . а того с а м о г о іня 
фраї м е т и иресконфереп-
нії можна було оглядати на 
екранах телевізорів. З ду
мок Караванською вис
ловлених репортерам ііо-
реповім одну; Америка по
винна поставити Совітсь
кому Союзові ультуматим. 
що коли Совстн не виведуть 
своїх військ і Афганістану. 
толі .Америка займе Кубу. 

Михайло Лоза 

- 'В світлу пам'ять... 

МИКОЛИ КОШАКА 
ТАТА, ДІДА та ПРАДІДА 

на Патріярший Фонд 200.00 дол. 
жертауе 

дочка ОКСАНА ШУМИЛО з мужем ЯРОСЛАВОМ. 
внучка ЛЮБА ҐІЛДЕЙ з мужем БРАЄНОМ та дітьми 

. ЛЯРИСОЮ та СТЕФАНОМ 

З глибоким сумом І щирим жалем повідомляємо 
Земляків Станислааівщини, що дня 29-го березня 1980 року. 

несподівано, відійшло у Вічність 

бл. п. 
ЯРОСЛАВА БАРНИЧ 

дружина відомого композитора Я. Барнича, дочка корифеїв 
Українського Галицького Театру Івана і Катерини Рубчаків, 
мистецький керівник шкільних театрів І живого слова у Ста-

ниславоаі І на еміграції, громадська діячка та взірцева 
Мати-патріотка. 

ВІЧНА їй ПАМ'ЯТЬ! 

Опечаленій Родині, висловлюємо щирі співчуття. 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 

СТАНИСЛАВІВЩИНИ 

Ділимося сумною вісткою, яка наспіла з України, 
що дня 21-го березня 1980 року у Соснові. 

відійшла у Вічність 
наша Дорога СЕСТРА. МАМА і БАБУНЯ 

бл. п. 
ОЛЬГА КОВАЛЬ 

з дому КІНАЛЬ 
Походила з Золотоі Слободи. Бережанщина. Україна. 

а 
Ч 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
буде відправлена 

в неділю, 4 травня 1980 p., о год, 10-ій ранку 
в церкві св. Юра в Ню йорку, Н. й. 
В глибокому смутку) 

сини: 
ЯРОСЛАВ з родиною 
ДМИТРО з родиною 

дочки: 
МАРІЯ з родиною 
ВІРА 

сестри: 
АГАФІЯ а Україні 
КАТРУСЯ ПАПУГА з чоловіком 
ВОЛОДИМИРОМ І дітьми 

та ближча І дальша Родина в Америці, 
Канаді й Україні 



а СВОБОДА, ЧЕТВЕР. 3-го КВІТНЯ 1980 Ч. 77. 

Р Е С П У Б Л І К А Н С Ь К И Й С Е Н А Т О Р З П І В Н І Ч Н О Ї 
Каролайни Джессі Гелмс вніс пропозицію в Конгресі 
зменшити заробітні платні членів Конгресу на десять 
відсотків. На це зарсагували деякі американські законо
давці, кажучи, що вони „голосуватимуть голосно" за 
законом про зменшення, але „тихенько молитимуться" 
про те, щоб закон провалився. - Пише „Ю.С.Нюз енд 
Ворлд Ріпорт" з 7-го квітня. 
МОСКВА ПІДКРЕСЛЮЄ СВОЮ ПРИСУТНІСТЬ на 
водах Японії, висилаючи туди щораз нові ескадри бойових 
кораблів. Нова ескадра, яка прибула туди, складається з 
семи більших і менших воєнних кораблів. 

У Вашінґтоні відбулася. 
(Закінгення 

в'язнів в СССР видали від
повідний спільний заклик. 
Англомовний текст цього 
заклику у формі летючки 
був масово роздаваний 28 і 
29 березня у Вашінґтоні, 
зокрема біля совєтського 
посольства. В заклику ска
зано: 

„Ми. члени українських 
організацій оборони прав 
людини, держали у Вашін
ґтоні 24-денну голодівку 
солідарности з Юрієм Шу-
хсвичсм, українським пат
ріотом І довгорічним в'яз
нем Совєтського Союзу. У 
п'ятницю 28 березня 1980 р. 
минуло 46 років від дня 
його народження. З цих 46 
років. 28 були проведені в 
совстських тюрмах і конц
таборах тільки тому, що 
Юрій Шухевич відмовився 
зробити одну річ, яка була б 
купила йому свободу: засу
дити свого батька ген. Ро
мана Шухсвича, головного 
командира Української По-
встанчої Армії, яка борола
ся проти нацистів в час Дру
гої світової війни, а згодом 
продовжувала боротись з 
совстською армією, яка оку
пувала Україну..." 

В дальшому подано ко
роткий огляд арештів і засу-
дів Юрія Шухсвича та його 
протест і. вкінці, заклик: 

з і crop. 1) 
„Ми закликаємо:долучі

ться до нас і д о акцій Між
народної Амнестії. яка захи
щає його як свого „в'язня 
совісти". Вимагайте звіль
нення Юрія Шухсвича. Пи
шіть листи до президента 
вашої країни, до ваших кон
гресменів, сенаторів і чле
нів парламентів, домагаю
чись їхньої підтримки! Те
лефонуйте І ПИШІТЬ д о со
встських посольств. Вима
гайте: СВОБОДУ ЮРІЄВІ 
ШУХЕВИЧЕВИ..." 

В голодівці або демонст
рації на захист Юрія Шу
хсвича 28 березня 1980 р. у 
Вашінґтоні брали участь: 
Ігор Ольшанівськнй - Ко
ординаційна Комісія Комі
тетів Оборони Українських 
Політв'язнів у ЗСА; Орися 
Гевка - Комітет Оборони 
Людських Прав в Україні, 
Філадельфія; Мирослав 
Хрін Комітет Оборони 
Людських Прав в Україні, 
Детройт: Андрій Ваць — 
Об'єднання Української Де
мократичної Молоді (ОД-
УМ). Філядельфія; Орсст 
Дсйчаківський - Українсь
ка Рада Людських Прав, 
Клівленд та Осип Зінкевич і 
Петро Качмар - „Смолос
кип" - Організація на За
хист Прав Людини в Украї
ні. 

НЕРОЗКАЯНІ 
(Закінчення зі ст. 2-ої) 

стояло в Будапешті"! (ст. 
274). 

О д н а к Ф р а у с н ф е л ь д 
зостався і надалі вірним 
фюрерові. Нема в його 
книзі осуду Гітлера. котрий 
почав Другу світову війну, 
що знищила 50 мільйонів 
людей. 

Листи Фрауснфсльда до 
Гітлера й Розенберга. в 
яких він засудив дикунства 
німецьких бюрократів в 
Україні, були читані на 
п р о ц е с і член ів у р я д у 
Гітлера в Нюренбсрзі 1946 
року. Щоб урятувати своє 
життя, ці міністри німець
кої диктаторської імперії 
твердили, що за всі звірства 
відповідає Гітлср. якому 
Вони не сміли перечити. Але 
в листах Фрауснфсльда 
б у л а г о с т р а к р и т и к а 
пол ітики Еріха К о х а , 
довіреної особи „фюрера", і 

Гітлер погодився з тією 
критикою, значить визнав 
свою відповідальність за дії 
своїх комісарів в Україні. 

Нацисти, суджені на 
процесі в Нюрнберзі, були 
дуже огірчені на Фрауен-
фельда за його листи до 
Гітлера. бо вони руйнували 
їхні аргументи для оборо
ни: ніби винен був за все 
лихо деспот і тиран Гітлер. 
а вони мусіли виконувати 
ного накази, бо боялися 
кари від фюрера... 

Фрауснфельд просидів у 
неволі 3 роки і пізніше став 
підприсмцем-мільйонером 
у Гамбурзі. Однак зостався 
нерозкаяним поклонником 
Г і т л е р а . П р о т а к и х 
фанатиків є слова українсь
кої припов ідки: . . Ч и м 
горщик накипів, тим і 
смердить"... 

Дещо із діяльности ОУВФ у 
Гартфорді 

tw^ttusowwssftswssssssasssgssaccsccs^^ 
З громадою і дпя громади! 

В ощадностях наше майбутнє! 

У К Р А Ї Н С Ь К А 
Щ А Д Н И Ц Я 
UKRAINIAN SAVINGS 6 LOAN 

ASSOCIATION 
1321 W. Lindley Ave., Philadelphia, Pa. 19141 

Ten.: (215) 329-7080 або 329-7277 
' ПЛАТИТЬ ВИСОКІ ВІДСОТКИ, A CAME; 

5 V:"/а ВІД бІЖуЧИХ ОЩ8ДНОСТЄВИХ KOHT. 
6":0Zo - 80Zo від сертифікатів, залежно від суми і часу 
на який вкладається. 

в НОВІ 2/.-РІЧНІ, ВИСОКО-ВІДСОТКОВІ СЕРТИФІКАТИ 
мінімум 500.00 дол. - висота дивіденди залежить від U.S. 
Treasury Securities та зміняється кожного місяця. 

a "MONEY MARKET" СЕРТИФІКАТИ - мінімум 
10,000.00 дол. на 6 МІСЯЦІВ, 

а ДЛЯ БАЖАЮЧИХ КУПИТИ дім, підприємство, чи 
будь-яку посілість Українська Щадниця дає позики 

І (mortgages) на дуже догідних умовах сплати. 
' ДЛЯ СВОЇХ ЧЛЕНІВ дає правні і нотаріяльиі пора

ди: згрошевлює заробітні та срцІяльно-забезпече-
неві чеки; продає державні бовщи; видає подорожні 
new (Travelers Cheques); грошеві перекази (Money 
Orders) і т. л. 

в ПРАЦЮЮЧІ У ВЛАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ або в 
таких, що не забезпечують їх пенсійним фондом, 
можуть собі відкрити в ЩадницІ пенсійне конто — 
IRA - вкладаючи на нього по 1.500.00 дол. річно. 
Згідно з Федеральним законом, гроші яложені на 
таке пенсійне конто вільно відтягати від л риходово-' 
го податку (Income Tax Return). 

с ГОДИНИ УРЯДУВАННЯ: Кожного дня від 9-ої год, рано до j 
З-оІ год. по пол^ а п'ятницю від 9-ої год. рано до 7-ої год. і 
lew. та а суботу від 9-ої год. рано до 12-ої полудня. 

-9 Всі наші ощадності мають державне обезпечення -
F.S.LI.C. - до 40,000.00 дол. і 

' Згідно з вимогами федерального Банку, передчасне згро-
шевлення Сертифікатів підлягає частинному обтягненню 
дивіденди ^__ 

тіфтттттшшщш 

Ю-| 
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Неділя, 24-го лютого, бу
ла в останньому періоді 
однією з активніших неділь 
для Організацій Українсь
кого Визвольного Фронту. 
В цьому дні в ранніх годи
нах у церкві св. Михаїла 
була відслужена панахи
да за сл. п. Галину Анну 
Дидик, політв'язня боль-
шевицьких тюрем, провід
ниці Ч е р в о н о г о Х р е с т а 
У ПА та провідного члена 
ОУН. Щоб надати більш 
урочистого значення цьому 
святові, сумівська і пласто
ва молодь взяла організова
ну участь у панахиді , як 
також у Богослуженні і пана 
хиді взяли участь члени 
ОУВФ. Місцевий церков
ний хор під диригуванням 
інж. Александра Пришляка 
співав панахиду. 

Після церковної відправи 
зійшлися вірні до шкільної 
залі, де сумівська і пласто
ва молодь відбули Апель, 
присвячений 62-ій річниці 
бою під Крутами. 

Взаємним привітом цих 
молодечих організацій за
початковано Апель. Ден
ний наказ відчитала секре
тарка осередку Ірена Яки-
мів, а старший юнак Петро 
Борейко виголосив добре 
опрацьований реферат про 
бій під Крутами. Молодші 
юначки Леся Фаль і Натал
ка Южин віддеклямували 
вірш „Крутами . При кінці 
тріо старших юнаків Петро 
Зелез. Роман Ґрисяк і Ми
хайло Гумен відрецитували 
„Крути". 

Відспіванням „Ще не вме
рла Україна" закінчено су-
мівський Апель. 

Цього ж дня в пополуд
невих годинах організації 5-
го Відділу ООЧСУ і ОЖ 
ОЧСУ відбули свої загаль
ні збори в окремих домів
ках Українського Народ
ного Дому. 

Починаючи загальні збо
ри, обидві організації вша
нували світлу пам'ять Про
відниці Червоного Хреста 
УПА та провідного члена 
ОУН Галини Анни Дидик. 

Вже від років увели ми 
систему переведення загаль 
них зборів ООЧСУ і Об'єд
нання Жінок в одному часі й 
у практиці таке спілкування 
себе оправдало під кожним 

оглядом. 
Збори ОЖ ОЧСУ переве

ла президія в складі под
руг: Ольги Лубської-Хім-
чак, Еви Южин і Ірсни Яки-
мів. Програма з вичерпни
ми звітами поодиноких чле-' 
нів управи. Контрольної ко
місії і Товариського суду 
пройшла з повним успіхом. 
Відбулася речева дискусія 
над звітами, а відтак одно
голосно уділено абсолюто-
рію уступаючій управі. 

Номінаційна комісія, за 
яку звітувала Анна Криво
ніс, подала список кандида
тів у члени нової управи, що 
його збори прийняли схва
ленням. Вже дев'ятий рік з 
черги Відділ очолила наша 
невтомна працівниця под
руга Софія Радьо. 

Збори Відділу ООЧСУ 
провела президія в складі: 
Тимоша Мельника, Стефа-
на Фаля і Ігоря Маркова. 

Звітність окремих референ
тів яскраво віддзеркалюва
ла загальну працю Відділу, 
жвавої та активної. Після 
зложення привітів від Го
ловної управи ООЧСУ і 
поодиноких організацій на 
внесок Контрольної комі
сії уділено а б с о л ю т о р і ю 
уступаючій управі. 

Номінаційна комісія по
дала список кандидатів у 
члени управи, який збори 
прийняли о д н о г о л о с н о . 
Управу Відділу вже десятий 
раз з черги очолив друг 
Петро Шагай. 

В точці різне і побажання 
було порушено ряд актуаль
них справ, а також і преси, 
де зокрема висловлено не
задоволення газетою „Ук
раїнські Вісті" з Детройту. 
6-го лютого 1980 року, цьо
го органу УРДП.дс.на дум
ку ирисутніх.зневажалися 
наші національні святоші 
та очорнювалося провідних 
людей з Організацій Укра
їнського Визвольного Фро
нту. 

Загальні збори закінчено 
відспіванням „Не пора, не 
пора..." 

Після загальних зборів 
відбулася товариська пере
куска, що її підготовили 
невтомні членкині ОЖ ОЧ
СУ. 

П.Ш. 

Зростають кадри українських 
лікарів 

і 
ІІ 

Л-р Наїа.іія Біленька з чоловіком і дітьми на її і рипанії. 

Громада українських лі
карів на герсні стейту Ніо 
Джерзі збільшилась ще од
ною лікаркою. л-n Наталею 
Біленькою з Виппані, Ню 
Джерзі. Від кількох рокіи 
вона була студенткою ме
дицини в університеті Ніо 
Бронсвік і одержала тут. в 
черр.ні м.р.. диплом докто
ра медицини. 

Д-р На талія Біленька на
родилася і! Торонті в роди
ні Падикіп. Тут закінчила 

початкову, середню школу і 
коледж. Зараз праних ліка
рем у шпиталі в Морріс-
гавн. Н.Дж. 

Д-р Наталія одружена і 
Михайлом Біленьким і є 
матір'ю трьох дітей: 3-річ-
ного сина Степана, і двох 
доньок Христини. 17 ро
ків, і Віри. 16 років. 

Ціла родина Біленьких г 
членами 37! Відділу У НСО
ЮЗУ. 

ПРОБЛЕМИ І МОЖЛИВОСТІ... 
(Закінчення зі ст. 2-ої) 

приналежність тих україн
ців, творчий вклад яких 
відомий у світовій науко
вій літературі. Це можна 
б зробити відносно легко в 
кожній ділянці науки. Са
мозрозуміло, що такі нау
кові згадки чи праці, щоб 
бути ефективними, повин
ні появитися у пристиже-
вих чужомовних журналах. 

Вкінці слід підкреслити, 
що на протязі минулих КІПУ 
кох років зросло зацікав
лення проблемами співпра
ці українських науковців у 
діяспорі. Бож проблеми ук
раїнської науки не раз по
рушувано на сторінках 
„Свободи" і „Сучасности". 
В рамках Наукового Інсти
туту Гарвардського Універ
ситету відбуваються річні 

з'їзди Постійної Конферен
ції Українознавчих Студії. 

Можна зауважити покраща
ння співпраці поміж НТШ 
в ЗСА і УВАН-ом. У рам
ках Світового Конгресу 
Вільних Українців відбув
ся панель, присвячений ук
раїнській науці, в якому зас
туплені представники всіх 
наших наукових установ і 
товариств, як рівнож відно
вила свою діяльність Сві
това Наукова Рада. Це все с 
позитивні початкові захо
ди. 

Можна сподіватися, що 
українські науковці зумі
ють перебороти всі труд
нощі, щоб осягнути дійсну 
співпрацю українських нау
кових сил у діяспорі. 

Редагує Омелян Твардовський 

УАСТ „Черник" Детройт 
— чемпіон „Іадор Сакер" 

Закінчилися розгривкн 
новоствореної М і ч н ґ є н-
ської ліги копаного м'яча 
„Бонанза" в закритій залі 
Кобо Гол в Детройті, в 
яких дружина УАСТ 
„Черник" здобула звання 
чемпіона. В турнірі взяло 
участь усіх 12 клюбів, які 
змагалися в двох рівно-
рядних підгрупах — ..Зе
леній" і „Білій". Дружина 
„Черника" виступала в 
групі „Білих", в якій в 
кругових змаганнях здо
була перше місце і з цим 
право на фінальну гру. 
Висліди „Черннка" в гру
пі „Білих": 

„Черник" 
- 2:1 
„Черник" 
- 6:0 
„Черник" 

2:1 
„Черник" 
- 3:1 
„Черник" 
- 4:0 

— Флінґ 

- Вардар 

- Данія 

— Спорт І 

— Ірак 

ОК. 

С.К. 

С.К. 

Клюб 

ок 
„Черник" 9-го березня 

відбув фінальну зустріч з 
першуном груші „Зеле
них", клюбом Спорт К. 24 
А, який теж не програв 
жадних змагань. 

Звітові змагання прохо
дили нервово й завзято, в 
якій німці часто пересту
пали правила гри, й за це 
суддя усунув із змагань 
одного їхнього змагуна. 
дружина „Черннка" мала 
кілька можливостей здо
бути голі, але свій єдиний 
голь, що вирішив долю 
цього першого чемпіонату 
турніру в закритій залі, 
наша дружина здобула з 
вільного стрілу. 

По закінченні цих фі
нальних змагань коміше-
нер Мічиганської ліґн Бо
нанза і президент детройт-
ської дружини „Лайтнінг" 
вручили провідникові 
„Черника" Н. Косткжові 
Чашу, ґратулюючи за за
служений успіх та бажа
ючи успіху на зеленій му
раві в сезоні 1980 року. 
Після цієї паради усі зма-
гуни „Черника" переїхали 
до домівки Т-ва, де в своїй 
рідній атмосфері відсвят
кували цей великий успіх. 

На цю товариську зуст
річ несподівано загостив 
український гаківкар, зма-
гун місцевого клюбу „Ред 
Вінґс" Денис Полянич. 
Він привітав усіх присут
ніх І особливо змагунів 
„Черника", що так жерт-
венно змагалися, у вислі-
ді чого здобули звання 
чемпіонів й тим піднесли 
авторитет українських 
спортовців, а рівночасно і 
всіх українців на терені 
Детройту Й СТеЙТу МІЧНҐЄ-
ну. 

Склад „Черника": Р. 
Колодчин, Р. Гнатюк, П. 
Днтдало, В. Гнатюк, А. 
Гриньків, Я. Присяжнюк, 
Б. Ґречний, Ю. Шкудор, 
К. Плічкос, І. Федорович, 
А. Тізен, Е . Говпе. Мене
джер дружини — незасту-
пимий і завжди відданий 
спортові Н. Костюк. 

В. Г. 

„Січовик" кадет - капрал 
Маркіян Паславськнй 

Кінчається вже третій 
рік навчання, що його ус
пішно проходить у слав
ній Військовій академії 
Вест Пойнту спортовнй 
вихованець УСВТ „Чорно
морська Січ" Маркіян Па
славськнй. Капрал Пас
лавськнй — це син відо
мої в Нюарку патріотич
ної родини, великих енту-
зіястів спортового вихо
вання. Крім Маркіяна, ви
значними спортовцямн є 
його старший брат Нестор 
і сестри Олена й Ірена. 

Усі вовн, як і Маркіян, 
.пройшли усі щаблі спор
тового вишколу в УСВТ 

| „Ч. Січ". Правильній спор-
товін заправі Маркіян у 

'; великій мірі завдячує свій 
успіх у науці і твердий 
військовий вишкіл у цій 
дуже вимогливій Військо
вій академії. Не зважаючи 
на свої кадетські обов'яз
ки і посилене навчання у 
вільні дні, Маркіян вправ-
ляє спорт і продовжує свої 
виступи в 1-ій відбиванко-
вій дружині УСВТ „Ч. С4-

УПРАВА НТШ... 
(Закінгення з і crop. 1) 

слов'янських студій) , що міжнародні наукові з'їзди і 
мас відбутися цього року у 
Філядсльфії. Згідно з попе
редньою ухвалою. Осере
док НТШ у Філядельфіїзго-
^оснв дві наукові сесії НТШ 
під час цісї конвенції та 
замовив два приміщення на 
виставку книжок. Цими 
справами відають нроф. Б. 
Романснчук та ироф. Л. 
Рудницькнй у Філядсльфії. 
Звітуючи про цю справу, 
нроф. Я. Падох зокрема та 
з признанням відмітив ак
тивність в американському 
науковому світі ироф. С. 
Горака. основоцоложника 
та головного редактора на
укового журналу „Нсйшс-
наліті Пейнсрс". 

Крім голови нроф. д-ра 
Ярос.чава Падоха, звітува
ли ще коротко про поодино
кі ділянки активностей 
Н І Ш науковий секретар 
нроф. д-р Микола Чировсь-
кий. який очолює Видавни
чу комісію, заступники го
лови ироф. д-р Василь Лев і 
ироф. д-р Степан Горак та 
скарбник мір Рак. 

Після нолуденк'ової перер 
ви та перекуски, яку при
готовили в приміщеннях 
нарад папі д-р Ірина Падох 
і пані Дуда. ироф. д-р С. 
Горак інформував про зв'яі 
кн НТШ з чужинцями, зок
рема американськими нау
ковими установами про чле
нство НІШ в цих установах 
та участь у їх активностях; 
з'їздах і конференціях іа 
про популяризацію видань 
НТШ. стверджуючи в за-
ключенні. що вже зроблено 
поважний поступ ;иія вста
новлення д о б р о г о ІМСІІІІ 
української науки в чужи
нецькому науковому світі. 
В результаті винесено пос
танову про частинне фінан
сування з боку НТШ його 
делегатів на американські і 

СССР починаються 3-го 
квітня, в яких у цьому ро
ці з України змагатимуть
ся такі клюби: 
„Динамо" Київ", „Карпа
ти" Львів, „Чорноморець" 
Одеса, „Шахтар" Донецьк. 

Гаківковнй Клюб „Сокіл" 
Київ — першун Турніру 

25-го лютого закінчили
ся розгризки гаківкового 
турніру, що проходив у 
лютому в столиці України 
— Кисві. В турнірі взяло 
участь п'ять клюбів Вищої 
Літи СССР, які відбули 
між собою по одній зустрі
чі. Клюб „Сокіл" Київ, 
який зДобув дві перемоги, 
один реміс і зазнав однієї 
поразки, вийшов першу
ном і був нагороджений 
Трофесм газети „Вечірній 
Київ". Кінцевий показник 
табелі турніру: 

гор точок ГОЛІВ 

1. Сокіл, Київ 
4 5:3 15:12 

2. Динамо, Москва 
4 4:4 21:13 

3. Спартак, Москва 
4 4:4 14:12 

4. Хімік, Вознесенськ 
4 4:4 12:18 

5. Іжсталь, Іжевськ 
4 3:5 14:21 

(от) 
У///////.'///////////////////////////////////////////.' .:" . -.-//-//.'//."///.:-,'л ///. --;.у/'.'///////. А 

Капрал Маркіян 
Паславськнй 

чі", провідником і граю
чим тренером якої с його 
старший брат Нестор, 
один з чолових українсь
ких відбиванкарів у ЗСА, 
член збірної країни. 

УСВТ „Ч. Січ" (Юнаки) 
- „Космос" Савт Орандж 

(Юнаки) - 4:5 

Ними фінальними зма
ганнями, що відбулися в 
неділю 16-го березня, юна
ки „Ч. Січі" закінчили 
зимовий сезон у закритій 
залі Юнацької ліги Ню 
Джерзі. Зазнавши пораз
ки внелідом — 4:5, „Ч. 
Січ" здобула звання віце-
чемпіонів, що треба ува
жати за успіх наших юна
ків. На протязі зимового 
сезону в складі дружини 
виступали: Д . Василак, Р. 
Василак, Ю. Презимійсь-
кнй, І. Щудлкж, Є. Турин
ський (король стрільців 
„Ч. Січі"), М. Васьків, С. 
Сосяк, О. Калинович, А. 
Пенцак. Провідниками 
дружини були молоді ви
хованці „Ч. Січі" — Мар
кіян Хамуляк й Іван Ка
линович, опікуном — Во
лодимир Василак. 

ВІСТКИ З УКРАЇНИ 

Вже розпочався сезон 
копаного м'яча. Усі дру
жини Вищої і Першої Лі
ги советської імперії роз
почали гри за Кубок СС
СР, які проходять у так 
званих „зонах". Згідно з 
дотеперішніми вислідамн в 
слідуючих „зонах" перед 
ведуть такі клюби: 

Друга „зона": „Шах
тар" Донецьк між шести 
клюбами мас досі здобу
тих чотири точки. В Тре
тій „зоні" перші перемоги 
здобули „Динамо" Київ з 
„Ністру" Кишинів — 3:1, 
„Карпати" Львів з „Дніп
ром" Дніпропетровськ — 
2:1, „Спартак" Івано-
Франківськ ремісував з 
„Лькомотнвом" Москва — 
0:0. 

В Четвертій „зоні" „Ко
лос" Нікополь теж ремісу
вав з клюбом „Торпедо" 
Москва — 1:1, а „Мета
лург" Запоріжжя пере
міг „Шинник" Ярославль 
внелідом — 3:0. 

Офіційні першості ново
го сезону у Вищій Лізі 

конференції. 
і В результаті нарад Уп

рава, між іншим, рішила\ 
Відбути загальні збори 

НТШ в ЗСА в дні 24-го трав
ня ц.р. в Ню Йорку і обрано 
Номінаційну комісію в скла 
ді: професори О. Андруш-
ків. В. Лев. Дм. Штогрин і; 
В. Лсішик та заступники 
ироф. В. Калинович і ироф. 
Л. Руднинький. Д і я вирі
шення справи наукової о 
нанелю та евентуальної йо
го програми з нагоди річ
них зборів обрано комісію в 
складі професорів: В. Кади-
новича. В. Стопка і П. Гоя. 

Прийнято в члени 
НІШ д-р Роксоляну Бура-
чинську і нроф. Пдварда 
Касннця. 

Схвалено гри стипен
дії на праці ч українознав
ства ;іля науковців: Марти 
Богачсвської. Сидора Куш
нірської о га Мирослава і 
Юрксвича. 

Схвалено дотацію 
Н І Ш в сумі 10.000 до.іяріи 
на завершення і ас.юної Пн-
цик.іоисдії Українознавст
ва. 

Після обговорення і а 
схвалення ряду інших справ 
і олова закрив наради, поін
формувавши, що на цих 
нарадах рол. А. Дранні пе
редав для НТШ від Україн
ською Народного Союзу 
чек на суму 500.000 долярін 
..і найкращими побажання
ми від Головного Іікзску-
тивного Комітету. ЯКИЙ пси 
чек виставив, і а від Голов
ного Уряду УНС. який пю 
дотацію схвалив". 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УНСоюзу! 

Тел . : ( 231 ) 2464)549 (Office A residence) 
або (201) 469-6288 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

П'ЯТНИЦЯ. 
11-го КВІТНЯ 1980 р. 

МІЛВОКІ. Віск. РІЧНІ загальні 
збори T-ва їм І Франка 103-го 
Відп і о год 7-ій веч в пара
фіяльній залі укр правосл 
церкви Св Покрови при 1231 В 
Скат вул В програмі звіт членів 
Управи, слово представника 
Уряду УНС. вибір нової Управи 
Проситься чп взяти участь -
А Дорошенко, гоп . М Роботев-
ський.секр 

СУБОТА, 
12-го КВІТНЯ 1980 р. 

ДЖЕРЗІ СИТІ. Н. Дж. Місячні 
збори Б-ва св. їв Хрестителя 
270-ий Відд . о год 7-ій веч. в 
УНДомі. На порядку звіти -
фінансові, .організаційні, зби
рання чл. вкладок та інші важні 
справи Проситься чл. прибути 
та заплатити членські вкладки 
або посилати поштою на 
адресу фін. секр. - S. 
Ostrowsky. 29 Lexington Ave.. 
Jersey City. N.J. 07304. Tel.: 432-
2983 - Управа 

W U N E R A L DIRECTORS^ 

SOUTH BOUND BROOK MONUMENT CO. 
Власник SO. BeaconUt 

є Авторизовані репрезентанти, виконавці гранітних ро
біт пам'ятника Тарасові Шевченкові у Вашінґтоні. 

Ф Приймаємо замовлення ft ставимо гранітні ft марму- Ц 
рові пам'ятники, мавзолеї, статуї, рівнож у бронзі, Ц 
огорожі я лави на всіх цвинтарях. У 

Office and Residence: 
Box 445 A, Cedar Grove RdM Somerset, N.J. 08873 
(напроти „Українського Села", у віддалі 3-ох хвилин | 
від Церкан-Пам'ятника). 

Mailing Address: І 
127 Main Street, So. Bound Brook, N.J. 08880 I 
P.O. Box 316, So. Bound Brook, N.J. 08880 ; S 

JtovW/W/IWKW^^^^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . І Г О Г Р Е Б Ш Ш 
Займається Похоронами 

в BRONX, BROOKLYN, 
piEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 BAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

SINKOWSKY 
FUNERAL SERVICE 

SUM Eaat Tremont Avsnur 
BRONX, N.Y. 104W 

Tel.: 883-2476 
e 

191 Avenue "A" 
NEW YORK. N.Y. ІОООв 

Тел.: 674-3630 
Директор ЛОСНФ 

С Е Н К О В С Ь К Ч И 
Зваідус влаштуванням по-̂  
хоронів в каплицях, поло-4 
жекмхч в кожнім райові 
міста. Похорони по міпі 

кальних цінах. 

Richard Н. Burnadz 
УКРАЇНСЬКИЙ 

П О Г Р Б Б Н И К 
McNERNEY BURNADZ 
FUNERAL HOME 

371 Lakrview Avenue 
CLIFTON, NJ . 

РЬоие (201) 772-18Я0 
R. II. Burnadz -
J. J. .McNerney 

Funeral Directors 
Chapels available through 
out the Metropolitan Aroa. 


