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ПОЛЬСЬКА ПРЕСА ПОВІДОМЛЯЄ 
ПРО ПІДТРИМКУ 

„СОЛІДАРНОСТИ," СКВУ 
Джерзі Ситі, н. Дж. гв. 

Д.). - 3 нагоди висилки 
телеграми СКВУ, підписа
ної її президентом Іваном 
Базарком, до президії По– 
льонії у вільному світі ? 
висловами моральної під
держки для профспілки „Co 
лідарність" в Польщі, два 
великі польські часописи 
передрукували в цілості те
леграму СКВУ у перекладі 
на польську мову. 

Великий польський часо
пис „Звьонзковєц". що по
являється два рази в тижні в 
Торонто, помістив в числі з 
7-го січня ц.р. повний текст 
телеграми СКВУ та поруч 
телеграми видрукував ре
дакційну статтю, під заго
ловком „Советський тота
літаризм і поневолені на
ції". Стаття закликає до. 
спільного фронту проти цьо 
го тоталітаризму та стверд
жує, що в інтересі Польщі г 
визволення всіх поневоле
них народів з-під ярма со– 
встського тоталітаризму, 
стверджючн, що підтримка 
„Солідарности" є в інтересі 
всіх поневолених народів. 

Згадуючи з вдячністю 

про голоси непольських 
груп, в статті сказано: 

„Сильним голосом в на
шій обороні промовили в 
останніх днях українці, жи
дівські організації в Пів– 
нічій Америці, білоруси, 
литовці, естонці, лотиші, 
чехи, словаки, росіяни і 
представники груп, що за
мешкують східні терени 
СССР... Розбиття серед по
неволених зміцнює стано
вище гнобителя... (Совєтсь– 
кі) володарі розуміють це 
дуже добре. Тому то Моск
ва і н представники у Вар
шаві про ніщо інше не дума
ють тільки про те, щоб по
ляк скакав до горла україн
цеві, ненавидів жида, пог– 
горджував чехом..." 

Також найбільший поль
ський щоденник в Америці, 
„Дзєннік Звьонзкови" в Чи
каго, помістив у числі з 22-
23-го січня 1982 року телег
раму СКВУ, як теж звер
нення з підтримкою „Солі
дарности", яку видало То
вариство Сприяння Україн
ській Гельсінській Групі в 
Америці. 

Відбудеться концерт української 
камерної музики 

Зліва: Н. Цибрівськнй, Г. Стрілець IT. Гринькія. 

Ню Йорк, Н. Й. (А.Доб– 
рянський). - У другім році 
свого існування, камерне 
тріо „Калина" в складі -
Галя Стрілець, Нестор Циб
рівськнй і І ома Грнньків, 
виступить у залі Українсь
кого Інституту Америки в 
неділю, 7-го лютого, о год. 
3-ій по полудні. 

В програмі твори В. Бар– 
вінського, В. Косенка і Н. 
Нижанківського. 

Фортепіянові тріо ес -
моль і а-моль В.Барвінсь– 
кого постали в часі 1910-11 
pp. і то в цей спосіб, що 
найперше композитор ском 
понував дві перші частини 
тріо ес-моль, яке наміряв 
зробити в 4-ох частинах. 
Однак, третя частина втд– 
нації а-моль вийшла дов
гою і фінального характе
ру, так що композитор До 
цієї частини доробив дві 

перші і так постало тріо а– 
моль, а до написаних рані
ше перших частин тріо ес-
моль докомпонував третю 
частину і так закінчено тріо 
есь-моль, яке пропало в 
роках, які композитор про
вів на засланні. 

Соната а-моль В. Косенка 
для скрипки і фортепіяно — 
цей романтичний і граціоз
ний твір у двох частинах — 
це єдина соната для скрип
ки, що її композитор напи
сав при кінці його Жито
мирського періоду в 1927 
році. 

Друга частина концерту 
присвячена творам Н.Ни
жанківського, „Великі варі
ації на українську тему", 
якого у фіс-моль були напи
сані для славної українсь
кої піяністки Любки Колес– 
си. 

У світі 
У ШЕСТИ місцевостях південного Ливану на велику 
скалю вибухли збройні зудари між скраЙніми лівими 
елементами й релігійними фанатиками з секти шіїтів, яка 
визнає аятоллу Хомейні за свого провідника. Серед лівих є 
багато комуністів, які вже від довшого часу перебувають у 
конфлікті з членами секти шіїтів та які вже мали з ними 
збройні зудари. В сутичкалсберуть участь сотні озброєних 
у важкі кулемети^ гранатомети та іншу механічну зброю. В 
часі бою обидві сторони обстріляли пункти зайняті 
відділами ОН, які бережуть границі. Державне радіо 
повідомило, що воюючі сторони забльокували дороги з 
Сідону до Тиру й тому тих доріг не можна вживати. До 
боротьби пристали також відділи палестинських терорис
тів які перебувають на території Ливану. Організація 
шіїтів яких є коло мільйону в Ливані, Амаль, останньо 
зростає в силах і отримує значні посилки зброї Проти них 
с коаліція лівих партій разом з комуністами. 

ГВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ здоров'я при ОН зірвала 
СТОСУНКИ зі Світовою Медичною асоціяцією, організаці– 
2 , лікарів за те, шо вона приймає у свої члени лікарів з 
гтіяпенної'Африки. Американська делегація голосувала 
ппоти тієї пропозиції, але її прийняла більшість, до якої 
долучилися Канада. Британія, Голляндія та інші. 

Вірменські терористи вбили 
турецького дипломата 

.' 'і 

Лос Анджелес, Каліфор
нія. - Тут у ранніх годинах 
в четвер, 28-го січня, на 
одній з вулиць міста два те
рористи пострілами з піс
толь убили Кемаля Арікана 
турецького генерального 
консула, який кермував ста
ницею на цілу Каліфорнію. 
Коротко після того бюро 
інформаційного аґенства 
Ассошієйтед Пресе отрима
ло повідомлення такого 
змкггу: „Ми якраз убили 
турецького дипломата в 
Лос Анджелесі. Наша рево
люційна боротьба почалася 
I97S року. Нашим приці
лом є турецькі дипломати й 
інституціГ. `C/ 

Арікан є 21-им турецьким 
дипломатом, який загинув з 
рух вірменських терористів 
на протязі останніх десяти 
років. Вірмени мстяться на 
турках за масові вбивства 
своїх земляків, підкреслю
ючи неймовірний своїми 
розмірами турецький терор 
проти вірменів в 1915 році, в 
якому загинуло понад міль
йон вірмен. Турецькі війсь
кові частини, поліція при 
участі цивільних охотників 
вирізували цілі вірменські 
села в східніх районах Туре
ччини, Карсі і Ардагані. 
Раніше також відбувалися 
такі погроми, одначе різня 

1915 року була найбільшою 
з них. 

- В південній Каліфорнії 
живе багато американців 
вірменського походження 
яких національні вірменські 
традиції дуже міцні та які 
утримують живі зв'язки з 
вірменами, що живуть у 
Туреччині та Вірменськії'! 
совєтській республіці. В са
мому Лос Анджелесі живе 
около 100,000 вірмен. В пів
денній Каліфорнії вже трап
лялися випадки терористич
них виступів проти турецьг 
ких дипломатів та інших 
достойників. Одначе вбив
ство генерального консула 
Арікана є перший в ЗСА від 
1973 року. 1973 року 84-річ– 
ниЙ Гурген Янакіян застрі
лив турецького генерально' 
го консула і віцеконсула в 
місті Санта Барбара, 100 
мила від Лос Анджелесу, в 
готелі. За те його поставле
но перед суд і засуджено до 
високої кари перебування в 
тюрмі. В жовтні 1980 року 
дві бензинові бомби кинув 
хтось на мешкання Аріка
на, одначе вони більшої 
шкоди не спричинили. Піс
ля того Арікан впровадив. 
різні засоби охорони, але з 
особистих охоронників ко– 
ристати не хотів. Три місяці 
тому був бомбовий замах 
на турецький консулат у Бе– 
верлі Гнллс, Каліф. 

Перенесено український 
відділ в бібліотеці 

Ню Йорк, Н.Й. (Л.Арти– 
мишин). — Український від 
діл бібліотеки Томкінс 
Сквер, при 10-ій вулиці, 
перенесено за старанням 
референтки зв'язків при Ок
ружній Управі Союзу Укра
їнок Америки в Ню Йорку, 
Анастазії Бродим, до біблі
отеки Оттендорфор, 135 2-
га авеню в Ню Йорку. 

Бібліотека Оттендорфер 

знаходиться у багато кра
щому і догідшіному примі
щенні. Українці повинні 
позичати книжки, щоб в 
укртшемсому-вгддія+^ув/^ 
помітний рух в обміні 

книжок. Коли книжки в біб
ліотеці не мають попиту і їх 
не читають, то управа біб
ліотеки таки книжки вилу– 
чує. 

В ПОЛЬЩІ ЗНОВУ 
ПОЧАЛИСЯ РОЗРУХИ 

Ґданьск, Польща. -
Протестуючи проти драсти– 
чноі підвишки на харчові 
продукти, польські робітни
ки, зокрема молодь, вийш
ли на вулиці Ґданьска, міс
та у якому була зорганізова
на вільна профспілка „Солі
дарність", і там зударилась 
з поліційними відділами і 
військовими частиками. У 
зударі постраждали 14 де
монстрантів і поліцістів, а 
понад 200 осіб були заареш
товані чинниками Військо
вої Ради національного спа
сіння. Польське офіційне 
пресове агенство П А П пові
домило пізніше, що протес
тували переважно студенти 
і середньошкільна молодь, 
яку, згідно з опінією конт
рольованої комуністичною 
партією преси, „підмовили 
до виступів антисоціялістич 
ні сили і деякі члени „Солі
дарносте", що діють неле
гально". 

У наслідок цих нових 
розрухів в Гданьску й ін
ших містах. Військова рада 
проголосила виїмковий 
стан в місті, заборонила всі 
публічні збори, спортові іг
ри, закрила театри, перерва, 
ла всяке телефонічне сполу
чення між Гданьском й ін
шими містами, збільшили 
контролю автомобілів на 
шляхах тощо. Варшавське 
радіо, зараз таки після зду– 
шення розрухів, повідоми
ло про випадок кажучи, що 
„демонстрантів до проти
урядових виступів заохочу
вали американські пропага
ндисти теперішньої адмініс
трації у Вашінгтоні". 

Деякі політичні спосте
рігачі догадуються, що по
льські -офіційні чиитоіИ:ма-
буть мали на увазі контро– 
версійний 90-хвилинний фі– 

ільм про події в Польщі, 
переданий через сателітні 
мережі по цілому світі в су
боту, 30-го січня ц.р. У цій 
програмі був також включе

ний виступ президента Ро– 
налда Регена, у якому він 
обвинуватив комуно-мос– 
ковських і польських тира
нів за проголошення воєн
ного стану в Польщі, поси
лення терору і заборони 
діяльности вільної профспі
лки „Солідарність". Прези
дент ЗСА заявив, що „Солі
дарности" не можна знищи
ти фізичною силою. 

Американську переда
чу засудили Советський Со
юз і Польща, які назвали її 
„відкритою формою пропа– 
гандивної агресії ЗСА про
ти Польщі". Крім президен
та Р.Регена на програмі 
виступали також представ
ники 14-ох урядів вільного 
світу. 

В суботу, 30-го січня, у 
вільному світі, зокрема у 
З'єднаних Стейтах Амери
ки, Західній Европі і Японії, 
відбувся День солідарности 
з польським народом, ме
тою якого було підтримати 
морально тих, які змагаю
ться за права людини і демо
кратичні свободи. Такий 
день в ЗСА заповів був вже 
раніше президент Роналд 
Реген. На великому зібран
ні у Чикаго з участю біля 
10.000 осіб, виступав держа
вний секретар Александер 
Гейг, який гостро засудив 
поступування польських ре– 
жимників і їхніх совєтських 
протекторів. В Ню Йорку, 
Бостоні, Даллесі й багатьох 
інших містах ЗСА такі про
тест віча влаштувала Аме
риканська федерація праці. 
Конгрес індустріяльних ор
ганізацій, а її речники брали 
активну участь і виступали з 
промо8ами.-У Чикаго мані^ ” 
фестація мала виразний ан– 
тисовстський характер, а 
багато демонстрантів три
мали плякати з написом: 
„Росіяни, тримайте ваші за
кривавлені руки здалека від 
Польщі". 

ІВАН СВІТЛИЧНИЙ 
ТЯЖКО ХВОРИЙ 

МІЖНАРОДНА АМНЕСТІЯ ДОМАГАЄТЬСЯ ЙОГО 
ЗВІЛЬНЕННЯ 

Сан Франсиско. Каліф. — 

ДЛЯ КОНВЕНЦІЙНИХ ДЕЛЕГАТІВ 
ГОТЕЛЬ В РОЧЕСТЕРІ МАЄ ВИГІДНІ ВЛАШТУВАННЯ 

Джерзі Ситі, Н.Дж. -
Офіційно проголошена 2-го 
січня цього року тут Голов
ним Екзекутивним Коміте
том У НСоюзу 30-та Звичай
на Конвенція Українського 
Народного Союзу, як відо
мо, відбудеться в північно– 
західньому місті стейту Ню 
Йорку Рочестері, в Готелі 
Голідей Інн'Дженнесі Плаза 
при 120 Мейн стріт східую– 
чинаючи з понеділка, 24-го 
травня, і вона закінчиться в 
суботу, 29-го травня. 

Для цієї великої союзової 
імпрези вже з неділі, 23-го 
травня і до суботи 29-го, в 
цьому готелі УНСоюз ви– 
найняв 300 кімнат, де мо
жуть приміститися до шес
ти сот учасників Конвенції. 

В неділю^З-го травня, від
будеться також передкон– 
венційний концерт. 

Із загального числа за
мовлених 300 кімнат пів
сотні кімнат є т.зв. „коро
лівського розміру". Всі кім
нати мають кольорові теле
візійні апарати та з охолод
женням. Всі кі мнати також 
мають подвійні ліжка і раз– 
раховані на дві або одну осо 
бу. Ціна для однієї особи в 

кімнаті - 42 доляри; ціна 
для двох осіб, які мешака– 
тимуть у тій самій кімнаті, є 
по 24 доляри, тобто разом 
48 дол. 

До готелю є добрий деся– 
тихвилинний доїзд з летс– 
вища безкоштовним готе– 
левим транспортом. Для 
автомобілів зареєстрова
них гостей готелю тут же є 
безкоштовний гараж. 

Всі приміщення для зіб
рань, нарад, конференцій 
містяться в готелі на одно
му поверсі, де головна заля 
вміщує понад тисячу осіб. 
Бенкетова заля розрахова
на на 1,000 осіб. 

Тут же в готелі є добрий 
ресторан „ВагпаЬуУ. Цей 
ресторан в головному вес
тибюлі діє від 6:30 години 
ранку до 12-ої опівночі без
перебійно. 

У дуже близький віддалі 
навколо готелю Голідей 
Інн-Джсннесі Плаза є бага
то вигідних ресторанів і хар
чівень, з яких користають 
гості готелю, с.чщо власний 
готелевий ресторан випов
нений чи коли хто бажає 
зміни оточення тощо. В 
готелевому ресторані відбу– 

Готель Голідей Інн - Дженнесі Плаза, де відбуватиметься 
30-та Конвенція УНСоюзу. 

ваються мистецькі програ
ми від вівтірка до неділі. 

Готель, де відбуватиме
ться 30-та Конвенція УНС. 
є один з найбільших місць v 
Рочестері для зібрань і кон
венцій. Це 15-ти поверхова 
споруда на 467 кімнат до 
вннайму для гостей. Всіх 
приміщень для зібрань є 15 
разом і вони займають 16, 
000 квадратових стіп плещі 
з місткістю на 1,350 крісел. 

Сам готель розміщений 

всередині міста, на рочестер 
ському „давнтавні". Звідси 
с сполучення до великого 
шосейного шляху „Інтер– 
стейт 90" через шосейну до
рогу 4.490, що пробігає два 
квартали від готелю. Бажа
ючі зробити різні закупи в 
Рочестері також мають не
далеко з готелю до голов
ної торговельної дільниці 
міста, що розпочинається у 
віддалі півтора квартала від 
готелю. 

Вийшов адресний покажчик 
українських політв'язнів 

в СССР 
Торонто-Балтимор. — 

Цього року, тут з серії ви
дань Української Інформа
ційної Служби — „Смолос
кип" ч. 38- появився адрес
ний покажчик п.з. „Україн
ські політв'язні в СРСР^, 
який охоплює стан україн
ських політв'язнів на гру
день 1981 року; упорядкува
ла його Марта Гарасовсь– 
ка. 

Цей покажчик — це пер
ша спроба зібрати найваж
ливіші інформації про укра
їнських політв'язнів — для 
використання осіб, органі
зацій чи установ. Сюди 
включено такі, інформації: 
1). Ім'я і прізвище в'язня; 2) 
дата народження; 3) профе

сія; 4) діяльність, яка при
вела до арешту; 5) винесе
ний вирок; 7) минулі ув'яз
нення; 8) кінець поточного 
терміну; 9) адреса родини; 
адреса в ув'язненні чи на 
засланні. Тому, що не. зав
жди можна було зібрати 
всі бажані інформації про 
кожного в'язня; то дані 
рубрики пропущено, зали
шаючи вільне місце для 
можливих змін. 

Належність за цей покаж
чик. -4- у формі добровіль
них датків - треба переси
лати на такі адреси: „Smo-
loskyp", P.O.Box І53 Station 
„Т", Toronto, Ontario, M6B 
4A1, Canada; „Smoloskyp", 
P.O.Box 561, ElUcot City, 
Md. 21043. 

Появилася книжка Ю. Клинового 
Едмонтон-Торонто. - З 

видавництва Об'єднання 
Українських Письменників 
„Слово" в Канаді минуло
го року тут вийшла 616-сто– 
рінкова книга Юрія Клино
вого (Юрія Стефаника) п.з. 
„Моїм синам, моїм прия
телям". 

Книга ця у твердій темно-
сірі й обгортці з темносинім 
написом -глроєкту видат
ного мистцяЯкова Гніздов– 
ського —вміщує статті та 
есеї про Василя Стефаника, 
Леся Мартовнча, Тараса 
Шевченка, Юрія Косинку, 
Тодося Ось мачку, Василя 
Софронова Левицького, Co 
фію Яблонську, Миколу 
Понеділка, Олену Телігу, 
Бориса Олександрова, У ла
са Самчука, Павла Маляра, 
Емму Андісвську, Аркадія 
Любченка. Івана Боднар– 

чука, Валентина Мороза та 
Віктора Купченка. 

Частину цієї книги автор 
присвятив рецензіям на тво
ри Бориса Антоненка-Дави– 
довича, Миколу Куліша, 
Олександра Слісаренка, Ва
силя Чапленка, Володими
ра Скорупського, Василя 
Барку, Ростислава Єндика, 
Остапа Тарнавського, Уля– 
ну Любович й Івана Кер– 
ницького,та віднотуванням 
різних подій та осіб із життя 
української Канади. 

Матеріяли в цій книзі 
розкривають нові, незнані 
досі обрії з життя і твор– 
чостн українських праців
ників пера, але тому що її 
видано невеликим тиражем 
бо надруковано лише 300 
примірників. — вона не є в 
розпродажу'. 

Міжнародна амнестія, яка 
наглядає за порушеннями 
прав людини у цілому світі,. 1 
а зокрема допомагає полі– ^ 
тичним в'язням, взяла тепер 
в оборону українського ди– 1 
сидента, який, згідно з ін– 
формаціями цієї організа
ції, тяжко' хворий після дру
гого вже удару мозку. Реч
ники цієї організації дома
гаються тепер негайного 
звільнення І. Світличного з 
ув'язнення з причини тяж
кої хвороби. 

Перший удар у І. Світлич
ного наступив 17-го грудня 
минулого року після опера
ції мозку і тоді наступив 
частинний параліч лівої час
тини тіла. Він тепер знахо
диться у критичій ситуації, а 
його дружина заявляє, що 
він правдоподібно не отри
мує належної'лікарської 
опіки у місці його теперіш
нього проживання в місце
вості Ґорноалтайськ, приб
лизно 3,640 кілометрів від 
Москви. 

Світличний Іван Олексі
йович 1930 року народжен
ня. Науковець, перекладач, 
літературний критик, ак
тивний громадський діяч. 
За біографічними даними 
наведеними у самвидавно– 
му журналі „Український 
вісник", випуск 1У з 1971 
року, Іван Світличний за кін 
чив аспірантуру при Інсти
туті літератури Академії 
Наук Української ССР. На
прикінці 1950-их років і на 
початку 1960-их років часто 
виступав як літературний^ 
критик. Репресивні заходи \ 
'супроти '.його особ!ц КГБ' !, 
розпочало на початку 60-их V 
років. Його було звільнено 
з праці у журналі „Дніпро",' 
а в 1964 році його звільнено 
також з Інституту філософії 
Академії наук за тс ніби, що 
він виступав на вечері пам'я 
ті Василя Симонснка в Київ 
ському медичному інститу
ті. Покарали також І. Світ
личного за сміливість висту 
пу проти відомого русифі
катора в Україні академіка 
Білодіда. На початку 1965 
року І. Світличного заареш 
тували і звинуватили у то
му, що він, мовляв, переда
вав за кордон вірші В. Си– 
моненка. Після року його 
звільнили в надії, що він 
перестрашився репресій. 

Іван Світличний 

перестане займатися крити
кою режиму. Але київський 
літератор продовжував свої 
виступи на захист українсь
кої культури і осіб з нею 
тісно пов'язаних. 

У січні 1970 року І. Світ
личного знову арештову
ють разом з великою гру
пою представників вільно
думної української інтелі
генції. Попавши після засу– 
ду до концентраційного та
бору ч. 35 Пермської сітки 
каторжних таборів і ставши 
політв'язнем. І. Світличний 
виступає проти системи осо 
бливого насильства і безза
коння. Крім того він брав 
кількакратко участь в орга
нізованих політв'язнями 
голодівках та інших про– 
тестних акціях. Багато спів– 
в'язнів І. Світличного і тих, 
що опісля вийшли на волю, 
називали Його ..великою 
лкіциною", „людиною твер 
;J2l^32ilA0 iutyа академік 
Аїідрси TJaxapoB назвав 1. 
Світличного „світлою і му
жньою людиною", яка зма
гається в тюрмі чи на волі 
за національні і людські 
права. 

Перебуваючи довгий час 
в ув'язненні. 1. Світличний 
захворів на нирки і високий 
тиск крони У серпні 1981 
року він дістав другий удар і 
його стан тепер значно по
гіршився. Міжнародна ам
нестія дораджує всім лю
дям доброї волі включити
ся в акцію звільнення Світ
личного і писати листи до 
міністерства внутрішніх 
справ СССР, генерального 
прокуратора,совєтських 
амбасад і до урядів в місцях 
свого проживання. 

В Америці 
АДМІРАЛ ГАЙМАН РИКОВЕР, 82-РІЧНИЙ ЩЕ 
донедавна активний військовик, якого називали батьком 
атомової військової фльоти, обвинуватив Уряд президен
та Роналда Регена, а зокрема Пентагон, що З'єднані 
Стейти Америки витрачають забагато грошей на оборону. 
Як відомо, секретар Департаменту оборони Каспар 
Вайнберґер та інші, змусили старенького адмірала, до речі 
також члена Крайової ради безпеки, зрезигнувати з 
активної служби в армії і перейти в стан спочинку проти 
його волі. Політичні спостерігачі кажуть, що критика Рико– 
вером теперішньої політики оборони можливо навіть 
випливає з почуття його незадоволення. У зізнанні перед 
спільною економічною комісією адмірал Риковер критику 
вав рівночасно високопоставлених осіб в Пентагоні і контрак– 
торів, тобто компанії, які користають з політики дозбро– 
єння і, на думку Риковера, мають великі впливи у 
Вашінгтоні. Речники Пентагону покищо не зайняли 
становища до міркувань старенького адмірала, а тільки 
повідомили, що президент Р. Реген затвердив на його 
місце віцеадмірала Кіннарда Р. МекКі. 

ПРЕЗИДЕНТ РОНАЛД РЕГЕН ПОГОДИВСЯ НА 
створення спеціяльної комісії при кабінеті під керівницт
вом віцепрезидента Джорджа Буша, яка займатиметься, 
на думку Президента, „дуже серйозною проблемою" 
нелегального перевозу до південної Флориди великої 
кількости наркотиків і напливом до цього ж стейту сотень 
тисяч нелегальних емігрантів з латиноамериканських 
країн, зокрема з Гаїті, Мехіко та інших. Президент Р. 
Реген заявив, що південна частина Флориди стала місцем 
причалення численних нелегальних кораблів і човнів з 
небезпечним товаром і нелегальними емігрантами і вже 
найвищий час навести там порядок. 

РЕЧНИКИ АВТОМОБІЛЬНОЇ КОМПАНІЇ Дженерал 
Моторе і профспілки автомобільних робітників рівночас
но заявили, идо вони не змогли досягнути порозуміння, 
зокрема в дїляні концесій робітників, які нібито мали б 
заощадити для компанії мільйони долярів і пожвавити 
виробництво дешевших автомобілів. Одинокою користю 
для робітників було б те, що вони не втратили б роботи. 
Президент профспілки Даглес Фрсйзер заявив кореспон
дентам, що він особисто і його найближчі співробітники 
„тяжко працювали над розв'язкою цієї проблеми", але 
робітництво ніяк не бажало зрезигнувати з дотеперішніх 
платень, хоч більшість погоджувалась на замороження 
підвишок і скорочення інших користей. Автомобільна 
компанія відмовилась також забезпечити робітників 
працею нл гпрот'яТ'ТрьггХ– рокіп ' 
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Навіщо ображувати громаду? 
Від часу XIII Конгресу Українців Америки, в 

деяких наших пресових органах , зокрема 
Організацій Українського Визвольного Фронту, 
появляються статті, які прямо дивують їхнім 
негативізмом. В одній такій статті реферується 
твердження одної нашої громадської діячки. Вона 
сказала: , ,Церква не визнає к о м п р о м і с у з 
дияволом. Вона уважає тим дияволом усі ліві чи 
лівацькі тенденції, які нуртують серед т. зв. 
„демократичного руху", який змагає опанувати нашу 
молодь і деморалізувати її, або пробує злигуватися з 
москалями. Серед нашої громади є самостійницький 
і лівацько-ліберальний табори. Останній визнає 
УССР - московську колонію — засамостоятельну,\ 
Вона твердить, і то цілком зрозуміло, що тут годі 
шукати згоди з московськими вислужниками. Це те 
саме, як у Церкві, з дияволом не може бути 
компромісу..." 

Можна б перейти над тією реторикою до денного 
порядку, бож в різних часописах, зв'язаних з 
Визвольним Фронтом, раз-у-раз падають на всіх, які 
до нього не належать, епітети „лівак, пристосова
нець, радянофіл" і т. п. Однак справа поважніша, бо 
мова про певну частину української громадськости у 
вільному світі. Тому треба до вищенаведеної цитати 
поставитись уважніше. Як же вона виглядає у світлі 
фактів? 

Фактом є, що в усьому вільному світі навіть 
найменші українські скупчення завели у себе 
традицію, яку рік-річно точно зберігають, щоб на 1-
Листопада і 22-січня відзначувати проголошення 
української державности - ^ Львові й в Києві. 
Останньою такою місцевістю B̀ ЗСА було містечко 
Тусан в Арізоні, де знайшлось 100 українських родин. 
І вони подбали, щоб два роки тому мейор міста 
вперше проголосив проклямацію „Дня української 
незалежности" на 22-го січня. В усіх церквах -
католицьких і православних — відправляють з 
нагоди тих роковин Богослужби і Панахиди за 
поляглих борців у визвольній війні — революції. 
Коли прийняти, що поза Визвольним Фронтом є всі 
ті „дияволи", які „визнають УССР", то між них 
попали Об'єднання бувших вояків українців разом з 
Братством колишніх вояків І У Д У Н А , -
Український Народний С о ю з , Український 
Братський Союз, Союз Українок, Пласт, ОДУМ, 
Спілка Українських Журналістів Америки - і всі 
інші, разом ті 27 організацій, що їх делегати вийшли 
із залі нарад XIII Конгресу. 

Як же наведена цитата виглядає у світлі 
статистики, — скільки є отих політичних янголів та 
скільки дияволів? Ніяке політичне середовище не 
о п р и л ю д н ю є числа с в о ї х ч л е н і в . А л е , за 
авторитетними інформаціями ООЧСУ в ЗСА 
нараховує максимум 5,000 членів, СУМ-А — 4,000 і 
ОЖОЧСУ - 1,000, разом 10,000. Приймім, що це 
мінімальні, невірні цифри і погодімся, що в інших 
країнах у вільному світі є тих членів 20,000 — це вже 
поважний табір. Але ж за найбільш авторитетним 
джерелом, яким є , .Довідник — Поселення" 
Українського Coшологічного Інституту і НТШ(1981) 
живе у вільному світі, поза межами не тільки України 
а й усього СССР - 2,340,000 українців. Виходить, що 
2,340,000 - цс ті украгчські політичні „дияволи", які 
визнають УССР і „злигуються з москалями", а 
тільки 20,000 є патріотами-самостійниками! 
:л Очевидно - це нісенітниця, але така, яка ображує 
всіх, хто тільки визнає 4-ий Універсал, отож 
ображує, цілу українемф громаду, одночасно дає 
могутній пропагандивний атут большевицькій 
пропаганді, що ось кругло два мільйони і триста 
тисяч українців поза межами СССР визнають УССР 
за „самостоятельну" українську державу. А де ж усі 
„буржуазні націоналісти"? Кому таке писання 
приносить користь? Навіщо ображувати всю 
самостійницьку українську вільну громаду, що її 
найбільшою чеснотою є саме збереження вірности 
ідеалові української державности і соборности, — 
чому такими закидами ображувати самих себе, 
членів цієї нашої громади? Поминаючи, що нема 
термометра, який міряв би ступінь патріотизму, 
навіщо перечити фактам, які доказують, що наша 
вільна українська громада - здорова, патріотична. 
Хоч для величезної більшости вільної патріотичної 
громади приходить турботливий сумнів: чи можливо 
знайти конструктивний і справедливий компроміс і 
чи можливо співпрацювати з людьми, які мають 
такий підхід до нашої вільної громади — в Америці й 
усьому вільному світі? 

У ЛОС АНДЖЕЛЕСІ ФЕДЕРАЛЬНЕ БЮРО Інвестиґа– 
цій розкрило нелегальні практики „торгівців живим 
крамом", які встигли за ціну від 1,500 дол. до 3,000 дол. за 
одного „раба" продати тридцять індонезійських емігран
тів для домашньої обслуги в багатих домах або для інших 
фізичних праць у їх бизнесах в околиці міста. Всіх цих 
індонезійців перепитує тепер ФБІ і Служба іміграції й 
натуралізації. Арештів серед,.продавців" ще не проведено. 

Зі загальної суми великих 
і малих фактів, які останньо 
мали і мають місце в 
Східній Азії, поступово 
зарисовуються обрії нової 
ситуації в тому величезно
му просторі. Ця нова 
дійсність виростає на грунті 
зростаючої співпраці двох 
великих потуг Азії і світу -
Китаю і Японії. 

Кожна з цих потуг велика 
чим іншим. Китай у першу 
чергу найбільшим на землі 
числом населення, найстар
шою культурою, єдиною в 
світі тяглістю і безперерив– 
ністю свого державного 
існування від приблизно 
4,000 років до народження 
Христа і аж до сьогодні. 
Японія енергією й розма
хом, великою суспільною 
дисципліною, цілеспрямо
ваною діяльністю, завдяки 
чому за 30 років від катаст– 
рофальної поразки на полі 
бою вона виросла на одну з 
перших у світі господарсь
ких і технічних потуг. 
Китай мас величезні при
родні ресурсу й резерви 
нафтової ропи, головної 
бази сучасної енергетики, 
коло більйона трудолюби
вих людей, а Японія одну з 
найвищих у світі техноло
гію, неймовірні фінансові 
резерви й того організацій
ного генія, який створив усе 
збудоване людиною на 
нашій землі. Природні 
спільники, які майже під 
кожним оглядом взаємно 
себе доповняють. 

Східньоазійська спільно
та інтересів для нас -
нічого нового. Ще недавно, 
під час Другої світової 
війни, це було мрією 
японських імперіалістів, які 
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під цією назвою х'ожіли 
бачити „японську, імперію 
сходячого сонця", систему 
великих і малих державу 
більш чи менш підкорених `̀  
Японії. Під гаслом ,,азія 
для азіятів" войи мали б 
працювати під проводом 
японців і в першу чергу для. І 
японців. Роля Китаю f' 
китайського найбільшого, 
народу того простору, і j 
взагалі на нашій плянеті 
мала бути тільки пасивна, 
роля об'єкту. 
, Така була візія й такі були 
пляни японських лідерів,1 

але життєва дійсність усе те 
перекреслила й тепер, 
постає зовсім нова картина. 
В тій новій дійсності Китай 
не об'єкт, а вагомий рівно-
рядний чинник, який разом ` 
з іншими, в даному разі 
покищо з Японією, тримає 
руку на кермі.подій. Ще не 
час докладніше говорити 
про форму й норми тієї 
спільноти, вона щойно 
народжується, але вже при 
її народженні вона прагне 
поширитися на ширші 
простори поза тими двома 
націями. 

Очевидно, що доки та 
спільнота завершиться, 
вона мусітиме перебороти 
небувалі труднощі. В першу 
чергу проти неї буде 
Совєтськнй Союз, а відтак 
вона не буде по нутру і ЗСА, 
але для н постання є всі 
об'єктивні передумови, 
обидві країни мусять 
шукати простору для 

ссбевиявуй.мабуть успілці 
-їм легше буде добитися' 
того, як одинцем. Заки до 
того дійшло, були різні інші 
можливості й спроби. 
Насамперед була Москва. 
Привикла до легких успіхів 
на Заході, вона пробувала 
таких самих легких успіхів 
на Сході. Але російське 
простацтво і ненаситність, 
бажання підпорядкувати 
собі все насамперед від
штовхнули Китай, а відтак 
Японію. Ще до часу три
мається Москви В'єтнам. 
Не вийшло в азіятському 
просторі також із ЗСА. А 
тепер Уряд президента 
Реґена створив собі ще 
додаткові труднощі задале– 
койдучою підтримкою 

v Тайваневі та продажжю 
йому модерної зброї, проти 
чого категорично мусить 
виступати Пекін. 

Селіґ Ґаррісон з Карнегі 
Ендавмент, спеціаліст Да
лекого Сходу і Його 
господарського потенціялу 
вже давніше ствердив 
публічно, що „між Японією 
і Китаєм відбулися тайні 
прелімінарні переговори, 
контакту й зустрічі з метою 
уточнити деякі з основних 
п р о б л е м в р о з б у д о в і 
взаємного порозуміння". 
Цьому твердженню спочат
ку не присвячувано більшо
го значення, аж його 
потвердив речник японсь
кого міністерства закор
донних справ Шогей Наїто, 
який сказав: ,„Щев 1980 

році в Пекіні відбулися 
зустрічі китайських 1 
японських представників. 
На тих зустрічах -уперше 
дискуговано питання 
китайських прибережних 
мілин (ha яких мають рути. 
величезні нафтові резер
ви)". А ТАСС в свому недав 
ньому повідомленні поін
формував: „Свою недавню-
візиту в Японіїу грудні 1981 

5оку заступник прем'єра 
,ержради і міністер закор

донних справ Китаю Гуанг 
Гуа намагався використати 
для того, щоб у перекруче
ному вигляді зобразити 
політику СССР у різних 
районах світу, спробувати 
посіяти у Японії ворожнечу 
і недовір'я до CCCPt ще раз 
закликати правлячі кола 
тієї країни до створення 
горезвісного 'єдиного 
фронту' проти Совєтського 
Союзу." 

На перший погляд могло 
б здаватися, що „питання 
прибережних мілин"і 
пошуки та буріння за 
нафтою.на них не аж така 
важлива справа. Але власне 
про прибережні мілини у 
водних просторах Китаю 
той же самий Селіг Ґаррі
сон сказав:" „Там, у цих 
китайських прибережних 
водах є цілі серії Північних 
морів (де відкрито великі 
поклади нафти). Там буде 
рух, як в улию, за нафтою, 
це буде без сумніву останнє 
велике відкриття на землі". 
Ці прибережні мілини в 
китайському Пацифіку вже 
стали легендою. Тягнуться 
вони від затоки Богай, 
вздовж Жовтого моря, 

(Закінгення на crop, k) 

Під час польської кризи 
та московського натиску на 
Польщу в американській 
пресі появляється щораз 
більше критичних статтей, 
які виявляють російську 
політику у всіх її бруталь
них аспектах. Голосіння 
Джорджа Кеннана про „лот 
рібне зрозуміння для обо
ронних потреб" Росії губ
ляться у цій повені проти– 
російських статтей і голо
сів. 

Наприклад, відомий ана
літик військових справ Дрю 
Мідлтон помістив в неділь
ному числі ,,Ню Иорк 
Таймсу”( 17-го січня 1982 р.) 
довшу аналітичну статтю, 
про трактування Польщі 
царською та большевиць– 
кою Росією. Для українців 
ця аналізе - це нічого ново
го, одначе, вона принесе 
вдоволення багатьом укра
їнцям, що вони не єдині, які 
правильно розцінюють по
літику Москви супроти 
слабших сусідів, в тому 
числі й українців. 

Автор наводить слова 
царя Миколи І, коли то він, 
здушивши польське пов
стання, мав сказати, що 
„поляків, не зважаючи на їх 
опір, треба ущасливити", 
забравши від них владу, 
якою вони самі собі шко
дять..." 

Відомо, що в росіян — 
шалена пристрасть „ущас
ливлювати" інші народи — 
чи то шляхом навертання їх 
на російське православ'я, чи 
збиранням слов'ян в одну 
,,панславістичну родину" 
під проводом Москви, чи 

Володимир Душник 
ПОЛЬЩА І РОСІЯ 

вкінці через „пролетарську 
революцію". 

Очевидно Москва протя
гом новітньої історії бруталь
ною силою старалася „ущас
ливити" поляків. Але хоча ця 
московська брутальна сила 
здушувала усілякі пориви 
поляків та їхні змагання, 
але зчасом польський опір 
проти Москви відроджу
вався та ставав більш неп
римиримим. 4 

Політично і мілітарно. -
пише Мідлтон, — Польща 
для Росії мала куди більше 
значення як будь-яка євро
пейська нація. Відомий бри
танський знавець Росії Ед– 
вард Кренкшо вважає 
Польщу європейським на
родом і без неї Росія є тіль
ки азійською країною! `m 

З тієї чи іншої причини 
Москва супроти Польщі 
завжди вела подвійну полі
тику. В минулому — мілі
тарний успіх ішов з русифі
кацією країни, сьогодні пе
ремога на військовому від
тинку йде впарі з поглиб
ленням комуністичних 
впливів, чи пак совєтиза– 
цією. 

Польське повстангія у 
1830 році придавлено не так 
з причини мілітарної не– 
ефективности поляків, — як 
радше із-за внутрішніх 
непорозумінь між цивіль
ним урядом і військовою 
командою щодо методи 
боротьби проти Москви. 
Польська армія спинила 
численні московські війсь

кові з'єднання під Остро– 
ленкою в битві, в якій 
згинуло по 6,000 вояків , як 
по польській, так і по 
московській сторонах. 

Брат царя Миколи, 
Великий Князь Константин, 
виявився нездібним прави
ти Польським Королівст
вом, створеним на Віденсь
кому Конгресі (1915 p.), що 
на ділі було московським 
васальством. Тому цар 
вислав до Польщглольово– 
го маршала І. Ф. Паскевіча 
як віцекороля Польського 
Королівства. 

Його політика полягала в 
нищенні всього свідомого 
польського елементу; 
депортовано в Сибір 10,000 
польських вояків і цивіль
них діячів в роках 1830-
1831; університети у Варша
ві і Відні замкнено і 
польські студенти були 
змушені студіювати в 
університетах Ст. Петерс– 
бургу і Києві. Російська 
мова стала офіційною 
.мовою у Королівстві не 
тільки в школах, але також 
в уряді і судах тощо. 
Розв'язано також польську 
армію, а поляків рекруто
вано в російську армію. 
Одним словом — Москва 
хотіла знищити польський 
націоналізм і польську 
мову. 

Але й ці з а х о д и не 
принесли Москві успіху, бо 
поляки далі бунтувалися 
проти Москви, а ті, кому 
пощастило виїхати.за 

кордон, вели безнастанну 
пропаганду проти москов
ського царату. 

Коли до влади в Росії 
прийшов цар Александер II, 
він повів поблажливу 
політику супроти поляків, 
іменуючи поляка-угодовця, 
графа Александра Вєльо– 
польського, своїм пред
ставником у Польщі. 
Створено новий універси
тет для поляків у Варшаві і 
зорганізовано т. зв. Поль
ську Державну Раду, 
завданням якої, одначе, 
була всебічна підтримка 
цареької русифікаційної 
політики. 

Дня 22-го січня 1863 року 
вибухнуло польське т. зв. 
„січневе повстання" проти 
російського уряду, яке 
перемінилося в загальну 
партизанку, що тривала 
понад два роки. Вкінці 
московські війська знищи
ли польський революцій
ний рух, виарештували і 
вивішали майже всю про
відну польську верству і 
тисячі польських патріотів 
запроторено в Сибір. 
Скасовано польський уряд, 
заборонено Польську мову і 
перемінено Королівство на 
російську провінцію, т. зв. 
„привіслянський кран". 

(Москва зробила з Поль
щею це саме, що вона 
вчинила з Україною по 
знесенні Гетьманщини та т. 
зв. „Малоросійської Коле
гії" сімдесят років перед 
тим. 

Останнє чвертьсторіч– 
чя минулого - XIX — 

(Закінгення на crop. )) 
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З господарського життя 

У Ляс Вегасі відбулися щорічні збори численних 
представників будівельних фірм ЗСА. Асоціація 
будівничих мешкальних будинків належить до 
найсильніших бранжевих професійних організацій в ЗСА. 
На цьогорічних зборах домінувала журба, як перебути цей 
рік, який заповідається вийнятково критичний для 
будівельного промислу. Майкл Самїкраст, - головний, 
економіст і господарський дорадник тієї асоціації 
поінформував, що попереднього року коло 250,000 
самостійних будівельних фірм перестало працювати. 
Головними причинами важкого положення у тій ділянці 
господарки є спад попиту на нові доми та високі відсотки 
від позичок на закуп житлових будинків. Самікрест 
попередив, що коли відсоткова стопа не,впаде на коло 13 
відсотків у річному відношенні, тоді число новобудов 
цього року може впасти до неймовірно низького рівня, 
тобто коло 700,000 розпочатих новобудов. Для порівняння 
він подав, що минулого року розпочато 1,08 мільйона 
нових будов мешкальних будинків, а рік перед застоєм 
1978 р. у будівельному промислі таких новобудов було 2,1 
мільйона. Для ілюстрації один будівничий зі стейту 
Ілліной подав, що він річно будував коло 250 домів, а 
минулого року тільки три. 

Замовлення на машини й нове фабричне знаряддя є 
вагомим показником тенденцій у дальшому розвиту 
господарського життя. У місяці грудні замовлення на нові 
машини й фабричне знаряддя впали до 49.2 відсотка 
висоти таких самих замовлень попереднього, тобто 1980 
року. Аналітики розвиткових тенденцій на господарсько
му відтинку підкреслюють, що цей факт доказує дальший 
застій, а навіть його поглиблення у найближчому часі. 
Принаймні фабриканти і керівники індустрії так дивляться 
на найближчу майбутність і тому не замовляють нових 
машин. Так само дуже поважно, бо на 25 відсотків, впали 
закордонні замовлення на нові машини й знаряддя в 
американському машннобудівельному промислі. 

Одначе великим вийнятком з того критичного стану були 
банки. 15 найбільших банків ЗСА опублікували дані за 
останній квартал, з яких ясно, що з малими вийнятками 
вони мали дуже добрий квартал і незлий узагалі 1981 рік. 
Наприклад, великий банковий дім Дж. П. Морґан мав 
рекордово добрі успіхи, які перевищили успіхи продовж 
останніх десятьох років. Так само добре вийшов Чейс 
Менгсттен банк. Одначе банки західнього побережжя ЗСА 
вийшли значно гірше в тому часі. 

Світовий банк повідомив, що цього року разом зі всіма 
своїми прибудівками буде змушений скоротити кредити 
для Індії. Минулого року з тих фондів Індія дістала 40 
відсотків усіх кредитів, виданих ними, а цього року 
отримає тільки 32,5 відсотка. Спершу в цьому році було 
запляновано дати Індії 2,1 більйона долярів, але нова 
ситуація каси змушує обмежити ту суму до 1,9 більйона 
долярів. Представник Індії наголосив той факт, що 
приступлення до Світового банку Китаю вплине ще на 
зменшення тієї суми в майбутньому з огляду на величезні 
потреби Китаю та на базу, яка є підставою розподілів 
фондів. Крім цих кредитів Індії признано на цей рік від 
Міжнародного валютного фонду 5,65 більйона долярів. 
Погоня за кредитами з міжнародних фондів підкреслює 
зменшення готівки до диспозиції на різних внутрішніх 
грошових ринках. У численних країнах, включно із ЗСА, 

.запотребуванля інвестиційних капіталів таке, велике, що не 
завжди наявні грошові резерви можуть їх задоволити. Цей 
факт є одним з важливіших причин високої відсоткової 
стопи в світі, яка, не зважаючи на попередні сподівання, 
обнижується дуже поволі, а ще й до того є голоси з 
фінансових кіл, що вона незабаром знову почне 
підноситися. 

Спроможності капіталів деяких нечисленних країн 
зростають і підприємці тих країн, або різні компанії 
закуповують продукційні комплекси, призначені до 
продажу на світовому ринку. До таких країн належить 
також Маляйзія, яка, перед тим заки стати самостійною 
державою, була британською колонією. В Маляйзії до 
таких компаній належить — Сайм Дарби, головним полем 
діяльності! якої є виріб природної гуми. Після відходу 
частини європейців із керівництва тієї компанії прийшли 

і на їхнє місце азійські підприємці, які виявили величезну 
динаміку й господарський хист. Тепер та компанія 
викупила філліпінську філію американської гумової фірми 
Б. Ф. Ґудвіч та шукає за іншими прибутковими великими 
господарськими одиницями. 

Уряд Великої Британії повідомив, що число безробітних в 
тій країні вперше в історії перейшло три мільйони осіб, а 
проценТово число безробітних піднеслося з 11,5 відсотка 
до 11,7 відсотка всієї робочої сили. Таким чином число 
безробітних від приходу до влади консервативного уряду 
на чолі з прем'єром Маргаретою Тачер в травні 1979 року 
подвоїлося. Інфляція у Великобританії й далі виносить 12 
відсотків у річному відношенні, а продукція в порівнянні з 
1979'роком впала на 16 відсотків. 

Богдан Цнмбалістий 
— це посилення громадянського виховання нашої молоді. 
Якщо, ми хочемо серйозно збудувати власну державу, не 
вистачить бути національно свідомим патріотом, але теж 
треба вміти думати та діяти як зрілий та відповідальний 
громадянин. ( 

Цілі та принципи громадянського виховання, розроб
лені для шкіл і молодечих організацій, є ті самі і для усієї 

' суспільности. Усе, щО діється в суспільності, має форму
ючий вплив на думання та поведінку людини, зокрема 
молодої. Якщо діягноза правильна, що українцям бракує 
того морального пов'язання, цементу, що спаює різні 
частини і елементи в одну спільноту, і що тим цементом є 
довір'я до чесности і патріотизму усіх українців, яких вони 
не були б ідеологічних орієнтацій і поглядівші признання їм 
права співвирішувати долю спільної їм батьківщини, — 
тоді мета і методи громадянського виховання стануть 
ясні. Вони мусять зводитися до плекання.свідомого 
довір'я до власних земляків, до пошани до них, не 
зважаючи на всі різниці, до витворювання готовостн 
шукати співпраці. 

Толерантність до різниць, на нестачу, якої серед 
українців постійно вказується, виростає з довір'я до 

., людини, тобто з переконання, що інша людина, хоч думає 
Інакше, є однаково вартісним громадянином, який має 

.право думати інакше, і з йогО думкою кожний повинен 
' рахуватися. 

В парі з тим мусить існувати довір'я, що, з вийнятком 
нечисленних одиниць, люди керуються чесними мотивами 
-і в основі є морально добрими. Не можна брати під сумнів 
моральний ларактер людини чи щирість її патріотизму 

І тільки.томучщо.не погоджується з нами. 
- Отож треба1 ВСІ виховні і перевиховні зусилля в родинах, 
школах, молодечих організаціях, в пресі й у всьому 
громадському житті скерувати на те, щоб витворити серед 
нас атмосферу взаємного довір'я, почуття згоди та 
єдности. Не декламаціями про неї,' не абстрактно, але 
конкретною щоденною поведінкою, починаючи хоч би 
від плекання товариських взаємин з українцями різного 
тер иторі ял ь ного походжен ня, р і з ної віри і без віри, і різних 
поглядів. 

Кожний мусить додати до того, щоб взаємини між 
українцями, щоб участь ужитті наших громад не залиша– 

ТАВРО БЕЗДЕРЖАВНОСТИ 

їх 
Метою дальших міркувань цієї статті буде звести ці 

ідеали єдности та національної згоди зі сфери абстракцій 
на грунт конкретної щоденної поведінки кожного україн
ця. 

Єдність на мою думку, не ввійде в наше життя як якась 
надприродна ласка, яка нагл без ніякого зусилля людей 
усуне намул довгого поневолення в думанні мільйонів 
українців і сціпить їх в одну інтегровану спільноту. Так 
само єдности не створять кілька . наших політичних чи 
громадських лідерів, які раптом порозуміються і почнуть 
співпрацювати. Така єдність, звичайно, короткотривала. 
Щоб вона тривала довше, єдність мусить постати зусил
лям усіх, ділами і поведінкою мільйонів українців. 

Державна єдність виростає з певних психологічних рис 
людей, які витворюються довшим життям у впорядкова
ній своїй державі, що старається задовольнити потреби 
своїх громадян і тим самим викликає довір'я та сенс 
льояльности в них. Ці самі риси свідомо й ПЛАНОВО 
плекається в програмах т. зв. громадянського виховання 
(civil education), громждаиеьке вих(имшн. 

мойа Н Ч А Р ' - , 
Ділянка громадянського виховання в. нас досі повністю 
занедбана. Уся увага була присвячена поширенню та 
закріпленню національної свідомости і патріотизму. Для 
Політичного відродження це "було найхонечніше; проте 
навіть найгарячіший патріот Може виявитися руїнником, 
якщо він не вміє думати Й діяти по-державному, якщо він 
не замислюється над наслідками його поведінки на життя 
громади,, не мас охоти щиро проаналізувати себе, щоб 
розрізнити, де кінчається патріотизм, а де починається 
власна амбіція й жадоба влади, якщо він не здібний 
співпрацювати з іншими. 

Одне з найважливіших завдань, на мою думку, що 
стоять перед б а з а м и , виховндасамиї-усією е у й ^ ^ ресантименту і не доводила до 

бажання втекти від такого середовища. Батьки, учителі, 
виховннки повинні свідомо прищеплювати дітям щиру 
настанову до себе самих, тобто — привчати їх питатися 
себе самих, що кожний робить для добра громади, якими 
мотивами керується, які наслідки ця дія або відсутність 
дії матиме на дальший розвиток громади? Треба навчити 
їх питати себе, чи їхня поведінка у відношенні до інших 
українців добавляє до поширення толерантності! в 
громаді, чи навпаки - додає до поглиблення незгоди? 

Дітей у родинах і школах треба свідомо виховувати в 
довір'ї до українських людей, привчати бачити в цих 
людей позитивне: чесність, щирість, жертвенність, 
відданість ідеї. Роз'єднаність і пануюча ворожість між 
українцями, яка часто проявляється в постійній критиці 
усіх і вся і в наріканнях на всіх,-а цьому прислухаються 
наші діти змалку, - витворює в дітей нехіть до українства 
і бажання втекти від такої нездорової атмосфери українсь
кого життя, у якій стільки ресантиментів, образ, непоро
зумінь і суперечок за дрібнички; можливо, що це і є 
причиною, чому діти багатьох наших політичних провід
ників поодружувалися з не-українцями і поволі відходять 
від українського життя. Вони, мабуть, наслухалися стільки 
негативного про інших українців від своїх батьків, що 
тільки шукали нагоди відійти від такого середовища. 

В державних народів громадянське виховання зводить
ся до навчання учнів про різні державні установи, про ро– 
лю уряду, парламенту й суду, про права та обов'язки 
громадян тощо. В народі, що обтяжений психологічним 
тавром неволі, громадянське виховання повинне зосеред
жуватися на потребі стирати це тавро, тобто усувати цей 

намул довгої неволі вдуманніта поведінці поневолених. 
Іншими словами громадянське виховання мусить мати 
дещо з постійної психологічної аналізи, психотерапії та 
перевиховання. Мета його — допомагати людям здобути 
вгляд в себе самих, в мотиви власної дії, в психологічні на
слідки поневолення, як вони проявляють себе в особисто
му і громадському житті. Так унапрямлене громадське ви
ховання має вкінці привести до перемоги раціонального 
думання над емоційним, до вміння розрізняти, що є істот
не, а що другорядне, тобто — до визволення людини з пут 
дрібничковости, надмірних емоційних реакцій, у яких 
тратиться всяке почуття міри І сенсу. 

(Продовження буде) ,1 1 n V -, `. ' .:t-. 
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СОЮЗОВЦІ! КОНВЕНЦІЙНА КАМПАНІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ ВЖЕ 
РОЗПОЧАЛАСЯ. ЇЇ МЕТА: ПРИДБАТИ^,ШЙ г Ш Й Х ЧЛЕНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕнШіК СУМУ 
8 мільйонів ДОЛАРІВ! ТІЛЬКИ СПІЛЬНИМИ СИЛАМИ ТА ПОСТІЙНОЮ ІЗЇАПО– 
ЛЕГЛИВОЮ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ ПРАЦЕЮ МОЖЕМО ВИКОНАТИ ЦЮ ВЕЛИКУ МІСІЮ 

ДЛЯ ДОБРА НАШИХ РОДИН, НАШОЇ ГРОМАДИ І НАШОГО 
Пам'ятник Митрополитові 

Липківському 
Попередні повідомлення 

а українській пресі сповіща
ли нашу спільноту про ви
бір проекту пам'ятника бл. 
п. Митрополитові Василеві 
Липківському. Подана 
ілюстрація показує його 

загальний вигляд у формі 
моделю проекту, автором 
якого с скульптор Петро 
Калшученко. Це буде брон
зова постать Митрополита 
під час проповідування до 
українського народу. На 
гранітному п'єдесталі бу
дуть дані про Митрополита 
та цитати з його пропові
дей. Там також буде зобра
ження собору св. Миколам 
(Микільського), збудовано
го гетьманом Мазепою, в 
якому, як писав Митропо– 

Петро Капшученко 
лит, народилася Українська 
Автокефальна Православ– 

УмгаІ ФІЛАДЕЛЬФІЯ і ОКОЛИЦІ! Увага! 
МОЛОДЬ УВАГА! 

„ВИ і МИ" 
Театральна Студія Молоді під мист. кер. 

Володимира Шашаровського у Філадельфії 
запрошує Вас, Молодих і Старших, на 

В Е Ч І Р 
СМІХУ - РОЗВАГИ і ЗАБАВИ 

що його змонтувапи впасними сипами самі студійці. 
Субота, 6-го лютого 1982 p., год. 8-ма веч. 

Заля: УСО „Тризуб" у Філадельфії, Па. 
4932 Брод вулиця 

ПРОГРАМА в МУЗИКА ж БУФЕТ 
Після програми. ПЕРЕКУСКА І ЗАБАВА з ТАНЦЯМИ 

Вступ: Добровільні датки. 

Увага! Увага! 

МАТУРИСТИ 
ГОЛОВНОЇ ГІМНАЗІЇ 1937 Р. 

Приготовляємо Стрічу 
Подавайте свої адреси і пишіть до: 

Prof. В. Т. Zalucky 
10402 Glenmore Dr. в Adelphi . Md. 20783 

Український Лещетарський Клюб 
„СОКІЛ" , Сиракюзи, Н. Й. 

впаштовує 

ЛЕЩЕТАРСЬКІ 
ЗМАГАННЯ 

ЗА ПЕРШІСТЬ УСЦАК-у 
(Української Спортової Централі Америки і Канади) 

та за мандрівні чаші в пам'ять 
Д-ра МИРОСЛАВА ОРЛОВСЬКОГО 

а днях 27-го і 28-го лютого 1982 року 
на Song Mt., Tully, N.Y. 

Hwy No. 8 1 , Exit 14, 15 хвилин на південь від С и р а к ю з 

СУБОТА, 27-го лютого 1982 р. 
Год. 8:30 - Видача чисел, а опісля крутобіг і великий 

крутобіг. Чоловіки, жінки, сеньйори, юнаки і юнач
ки (14-18), хлопці і дівчата (9-14). 

Год. 7-ма веч. - БЕНКЕТ, РОЗДАЧА НАГОРОД 
у ГОЛІДЕЙ ІНН. 

Неділя, 28-го лютого 1982 р. 
'Тод. 9-та - Збірка до плоского бігу. 

Зголошення змагунів (через спортові товариства), з 
оплатою S12.00. висилатиме пізніше, як до 24-го лютого 1982 
року, на адресу: 

NADIA SHARAN 
1647 Westmoreland ̂ Venue, Syracuse. N Y 13210 

Telx (315)446-1137 
Усі кімнати з 2-ма подвійними ліжками (34.00. замовляти 

найдальше до іб-гоГлкМгого -Hol iday ' n n . tel.: (315)457-4000. 
Exit 36 off N.YtSt Ttmmay (1-90) to 81 South. Exit at 7th 

North Street to 6701 BueWayfload, North Syracuse. N.Y. 13212. 

ПАМ'ЯТАЙМО ПРО БРАТІВ У ПОТРЕБІ! 
Чи Ви вже склали свою ложертву на допомогу загроженим голодом, хо
лодом і недугами братів і сестер українців у Польщі? Передайте її негай

но на руки Вашого о. Парижа, або перешліть на адреси: 
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION UKRAINIAN CATHOLIC ARCHDIOCESE 

30 Montgomery Street 815 N. Franklin Street 
Jersey City, N.J. 07302 Philadelphia, Pa. 19123 

усієї української спільноти, 
буде гідним завершенням 
цього шляхетного задуму. 

Пожертви слід виписува
ти і надсилати до: 

Ukrainian Orthodox Chur
ch,. Lypkivsky Fund 760, St. 

Andrew's Federal Credit Uni
on, P.O.Box 375, So. Bound 
Brook, N.J. 08880. 

Комітет побудови па
м'ятника Митрополи
тові В Липківському 

(фото: А.Михалюка) 
Модель пам'ятника 

на Церква, бо там !)-го трав– їни за його великий вклад у 
ня 1919 року було вперше 
відправлено Службу Божу 
українською мовою. Там 
буде також зображення Св. 
Софії в якій, за висловом 
Митрополита, відбулося 
хрищення У АПЦ, бо там на 
Всеукраїнському Соборі 19-
21 року український народ 
Волею Божою створив свій 
рідний єпископат. 

Постать і п'єдестал (ра
зом 18 стіп заввишки) стоя
тимуть на підвищеній пло
щі, до якої вестимуть широ
кі сходи. Пам'ятник Митро
политові Липківському бу
де збудований в Українсь
кому Пантеоні поруч Церк– 
ви-Пам'ятннха. Виконання 
постаті та відповідальність 
за архітектуру пам'ятника 
доручено авторові цього 
проекту. 

Скульптор П.Капшучен
ко народжений в Україні. 
Скульптуру студіював в Єв
ропі. Його мистецькі праці 
в бронзі, терре-коті та дереві 
показувалися на багатьох 
виставках у Німеччині між 
1946-48 роками, а пізніше в 
Аргентині, де мнетець пере
бував від 1950 до 1963 р. Як 
доказ признання за його 
працю, на полі мистецтва і 
культури, Вільний Універ
ситет Гуманістики у Буенос 
Айресі надав йому звання 
почесного,члена. Праці мне– 
тця знаходяться у багатьох 
приватних колекціях в Ар
гентині, ЗСА й інших краї
нах. 

Від 1963 року П. Капшу
ченко перебуває у Філядель– 
фії. Відтоді в ЗСА відбули
ся численні виставки його 
невпинної творчої праці. 
Між ними варто згадати дві 
виняткові одноособові вис
тавки — в Музеї Мистецтва 
Спріґфілд, Масе., та в.Му
зеї Мистецтва, Вашінґтон 
Кавнті, Мд. 

ЦІЛЬ ПАМ'ЯТНИКА 

У Зверненні Консисторії 
УПЦ з нагоди 60-ої річниці 
відродження УАПЦ гово– 
ритьсяСьогодні наша Церк
ва під проводом Блаженні– 
шого Митрополита Мстис
лава будує пам'ятник бл.п. 
Митрополитові В.Липків
ському, щоб висловити на
ше признання і подяку Вели
кому Митрополитові Укра– 

відродження і зміцнення 
духовних скарбів України;, 
щоб висловити нашу поша
ну і признання його сучас
никам, які разом з Митро
политом Литовським від
войовували Україну від чу
жого намулу попередніх 
століть; щоб зберегти ту 
світлу сторінку нашої істо
рії та винести її на поверх
ню, як приклад, гідний 
наслідування тепер і в май
бутньому, бо тоді наша Цер
ква сміливо глянула в очі, 
здавалося б, безвиглядному 
становищу і - перемогла! 

Було б великим гріхом 
нашого покоління, якщо ми 
не. .лишили б у спадщину 
нашим.наступникам тради
цію плекання пам'яті цього 
невичерпного джерела хрис
тиянської моралі і українсь
кого патріотизму — Велико
го Митрополита України о. 
Василя Липківського. Па
м'ятник і участь усієї спіль
ноти у його будові кладуть 
підвалини такій традиції. 

ЗВЕРНЕННЯ 

Після шести років праці 
Комітету, почавши від іні– 
ціятиви ОДУМ-у у 1975 ро
ці, сьогодні мн стоїмо на 
порозі здійснення побудови 
пам'ятника. Дякуючи доте
перішнім шановним жерт
водавцям, ми вже майже 
маємо, з чим починати ви
роблення бронзової постаті 
пам'ятника. 

Тож, коли вже всі підго
товчі труднощі переборено, 
коли довгий шлях мистець
ких пошуків пройдено, коли 
вже побудова пам'ятника 
залежить виключно від фон
дів, звертаємося до всієї ук
раїнської спільноти, на всіх 
континентах сущої, своїми 
пожертвами уможливити 
закінчити пам'ятник у 1982 
році. Відкриття і посвячен
ня пам'ятника у 61 -шу річни
цю відродження і усамос– 
стійнення української Цер
кви, з участю представників 

Бюро Релігійної Освіти 
^ Філадельфійської Архиепархії 
Архиепархіяльна Кан

целярія повідомляє про ус
тановлення сталого Бюра 
Релігійної Освіти (БРО), 
яке тепер тимчасово примі
щується в будинку Митро
поличого Ординаріяту при 
815 Північ Фреклін вулиця, 
Філядельфія. Па. 19123. 

Архиєпископ Митропо
лит Стефан Сулик призна
чив Сестру М.Єроніму Ро
ман, ЧСВВ, директором 
БРО. 

Бюро Релігійної Освіти с 
уповноважене видавати всі 
офіційні напрямні (директи
ви) для програм катехизаці? 
українською і англійською 
мовами й буде служити, як 
Допоміжний осередок для 
катехитичних потреб пара
фій. 

Невідкладним завданням 
БРО є: 1. Оцінити теперіш
ні існуючі програми катехи– 
зації, розглянувши Гх. 2. 
Допомагати в установлю
ванні нових програм. 3. Бу
ти у безпосередньому зв'яз
ку з усіма катехитами, вида
ючи періодично ,,Листок 
Зв'язку". 

Тепер обмірковується ро
звиток програми катехи– 
тичного вишколу в Менор 
Джуніор Коледж в Дженкін– 
тавн, Па. 

Бюро Релігійної Освіти є 
готове послужити в катехи
тичних потребах нашому 
духовенству і катехитам. 
Просимо звертатися до Бю
ра на адресу: Сестра М.Єро 
німа Роман, ЧСВВ, дирек
тор, Бюро Релігійної Осві
ти, 815 Північ Френклін ву
лиця, Філядельфія, Па. 19 
123. Телефон: (215)627-0143 

Організаційна структура 
Філядельфінської Архие– 
пархіяльної Катсхитичної 
Комісії: Високопреосвяще– 
нніший Стефан Сулик, Ар– 

Сестра М.Єроніма Роман, 
ЧСВВ. 

хиспископ-Митрополит; ек
зекутивний директор; ди
ректор Бюра Релігійної Ос
віти; заступник директора 
парафіяльних катехитич
них програм; заступник ди
ректора катехнзації україн
ською мовою; заступник ди 
ректора Ліги Української 
Католицької Молоді. 

На засіданні Комісії 16-го 
грудня 1981 Високопреос– 
вященніший Владика Сте
фан Сулик, Архиєпископ– 
Митрополит, призначив нас
тупних осіб Філ я дельфійсь
кої Архиепархіяльної Комі
сії: о. Ярослав Да– 
нильчук - екзекутивний ди 
ректор; Сестра Антонія Ан– 
на Лашок, ЧСВВ, - заступ
ник директора-секретар; Се 
стра Єроніма Роман, ЧСВВ, 
-директор Бюра Релігійної 
Освіти і заступник дирек
тора парафіяльних катехитич 
них програм; отець Роман Мі 
рчук-заступник директора ка
технзації українською мовою 
і заступник директора Ліги 
української католицької мо
лоді. 

ПОКИЩО НЕ ВІДОМО ЧИ АМБАСАДОР З'єднаних 
Стейтів Америки до Об'єднаних Націй Джін Киркпатрик 
дійсно плянує зрезигнувати із свого посту. Державний 
департамент не зайняв ще до цієї справи жадного 
становища, а приятелі амбасадора кажуть, що вона плян 
нує повенутися до своєї давньої професії викладача на 
університеті. Втаємничені особи припускають, що між 
амбасадором Дж. Киркпатрик і державним секретарем 
Александром Гсйго.м існують деякі непорозуміння щодо 
становища Гейга до близькосхідніх проблем, зокрема 
Ізраїля і Єгипту. 

СПІЛКА УКРАЇНСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ АМЕРИКИ 
і ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КЛЮБ в НЮ ЙОРКУ 

136 Друга А и н ю , 2-ми помрх 
(ДІМ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО ФРОНТУ) 

П ^ Ш Н ^ Г І 5 Н - О лютого 1982 року, о год. 7-ій веч. 

Н(ррЬрШодні (Ю-літгя їх Блаженства 
ПАТРІЯРХА 0ОСИФА 

Г ВЕЧІР СПОГАДІВ ОЛЬГИ СОНЕВИЦЬКОЇ: 

„ТРИ СОБОРИ СВ. СОФІЇ" 
Вступне слово виголосить голова СУ ЖА ред.ОЛЬГА КУЗЬМОВИЧ 
У вокальній частині Вечора олерова співачка - . 

МАРТА КОКОЛЬСЬКА-МУСІЙЧУК 
Виконає пісні-мопитви .... ,,^і. . Д-ра ІГОРЯ СОНЕВИЦЬКОГО 
Прифортепіяновомусупроводі .., КОМПОЗИТОРА 

Ї і 

rtt-U 

- . 

Ділимося сумною вісткою з Приятелями і Знайомими, 
що 30-го січня 1982 p., упокоївся а БозІ у Ню Тайвані, Кони., 

наш Найдорожчий ТАТО І ДІДУСЬ 

бл. П. 

ОСИП ХОМА 
народжений 24-го жовтня I B M p. у Малковичах, пов. Городок Ягайлонсьиий, учасник 
Визвольних Змагань, член Кооперації Українських Купців м. Станиславова, Україна. 

` П АРАСТАС буде відправлений в понеділок, 1-го лютого 1982 p., о год. 7:30 веч. в по
хоронному заведенні п. Маркевича, 14 Trumbull Street. Ню Гейввн, Кони. 

СЛУЖБА ЕОЖА - 2-го лютого 1982 p., о год. 1030 ранку у церкві св. Михайла при 
George Street. Ню Гейаеи, Кони., \після Богослуження Т Л І Н Н І Останки Покійного будуть 
перевезені на кладовище св. Лаврентія в Ню Гей вені, Кони. 

Кі.–.' 
- Горем прибиті:' 

син - ПЛЯТОН з дружиною ГАЛИНОЮ 
донька - ЛЮБА МЕЛЬНИК з мужам РОМАНОМ 

ЛІДОЧКА. ІГОР, ЯРКО, TAMAPKA, РОМАН, АДРІЯН 
І ЮРКО 

Замість квітів на свіжу могилу 
св. п. 

ТАРАСА (ЙСІСОВИЧА 
був. дир. РайоновоІ Молочарні ВерднякІвцІ , Борщії 

зложили 50 00 долярів 
на П А Т Р І Я Р Ш И Й Ф О Н Д 

Інж. Стефан І В о л о д и м и р а К У Ш Е Й 
(був. голом Надзірної Ради) \ ' . 

ВІВ! 

В ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЮ РІЧНИЦЮ СМЕРТН 
моєї Незабутньої МАТЕРІ 

бл. п. 
4 V f 
і і! 

.'. ' -
МР і 

ОЛЕКСАНДРИ з ЛІНИЦЬКИХ 

МАРКОВИМ 
був. артистки ЛАВРОВСЬКОЇ 

буде відправлена 

П А Н А Х И Д А 
в неділю, 7-го лютого 1982 p., о год 11;10 ранку' 

в Катедральному Храмі Непорочного 
Зачаття Пречисто! Діви Марії у Філадельфії, Па. 

816 N. Franklin Street 
До участи в Панахиді сердечно запрошую Приятелів, 

Артистів, Студентів, Учнів, Знайомих. 

Проф. ЗОЯ МАРКОВИМ - донька 

,! І 

В ТРЕТЮ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
нашого Дорогого 
МУЖА і БАТЬКА 

бл. п. 
ЮРІЯ ТЕОДДООВИЧА 

буде відправлена 

ЗАУПОКІЙНА СВЯТА ЛІТУРГІЯ 
з ПАНАХИДОЮ 

у понеділок, 8-го лютого 1982 року 
а соборі свв. Володимира і Ольги 

в Чикаго, Ілл. 
ДРУЖИНА І ДОНЬКА 

t 
З великим сумом повідомляємо Приятелів І Знайомих, 

що в четвер, 21-го січня 1992 р. на 89-му році життя. 
упокоїлась у БозІ у Станиславові, Зах. Україна, 

наша Найдорожча 
МАМА І БАБЦЯ 

бл. П. 

ЮЛІЯ ПАВЛІСЬКА 
з дому ШЕВЧУК 

вдова по управителеві школи в УгриноеІ Горішнім, ' 
біля Станиславова. 

Горем прибиті: 
ЯРОСЛАВ І ВАЛЕНТИНА - син з дружиною 
ОЛЬГА - внучка 
та численна ближча І дальша Родина 

а Україні 

/ ц 

) ( І І 

і .Ж 'Л/ Ні' 
Ділимося сумною вісткою а Українським Громадянством, 

що а суботу, 19-го січня 1982 р. в Рочестері, H. Я.. 
несподівано відійшов у Вічність, на 72 році життя. 

НАШ ТРУДОЛЮБИВИЙ ПАРОХ 

бл. п. о. Архипресвітер 

ВАСИЛЬ ОСТАШ, 
Чину Ofd. Студитів 

народжений 11-го квітнюt9ttVp; жЛокрівцях, пов. Стрий. 
3 м - У й т ^ Л с 

ПОХОРОННІ БОГОСЛУЖЕННЯ відправив у вівторок І 
середу Єпископ Стемфордської епаохП ПоеосвяшеннІшиА 
Владика Василь Постам в сослуженне о. мит. В. Середовича, 
о. монс. М. Бабака, о. І. Мака, о. Б, Смика, о. Мезомо. о. Коко– 
ша, о. Дудяка. На Архиерейській Службі Божій" диякон у вав 
о. Дудяк. 

В середу, після СвятоТ ЛІтургП Тіло Покійного було пе
ревезено до церкви свв. Петра І Павла в Авбурн. Н. й.. де по
хоронні Богослуження І похорону довершив о. Архимандрит 
Л . Гузар в сослужениі місцевого Парохв та Отців Із сусідніх 
парафій. ПОХОРОНЕНО а четвер, 21-госІчня 1982 р. на цвин
тарі са. йоснфа у крузі, призначеному для священиків. 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

КОМІТЕТ ПАРАФІЇ БОГОЯВЛЕННЯ 
ГОСПОДНЬОГО в РОЧЕСТЕРІ, Н. Й. 
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Східньоазійська... 
(Закінгення 

Східньокитайського моря? 
аж до островів Сснкаку і 
Тайвану. Відтак на південь 
від ТаЙвану аж до острова 
Гайнану і Тонкінської 
затоки та берегів Північно
го В ' є т н а м у . В д с я к й і 
місцях–вони десятки мильі в к а з у ю т ь на р о з м і р и 
від берега, в деяких сягають с п о д і в а н и х н а ф т о в и х 

зі crop, t) 
розпочаті 1982 року вима
гатимуть принаймні 10 
більйонів доларів вкладів 
до 1985 року, а до 1990 року 
ще дальших 10 більйонів ". 

Ті неймовірні розміри 
нафтодобувних ініціятив 

СОТНІ миль. 
Уже 1980 року постала.в 

Токіо Японсько-китайська 
нафтова компанія, що її 
створила Японська націо
нальна нафтова корпорація 
і 47 найбільших торговель
них і промислових компа
ній, відкрила поклади 
високоякісної ропи в затоці 
Богай. і експлуатує ?Г. 
Дотепер японські, амери
канські і є в р о п е й с ь к і 
компанії провели сейсмічні 
досліди за суму 200 мільйо
нів долярів і готові почина
ти буріння. Одначе випадок 
басейну затоки Богай с 
показовим, як Китай і 
Японія співпрацюють. 
Японія погодилася давати 
52,5 відсотка зі здобутої 
ропи Китаєві хоч прийнято 
г в того роду міжнародних 
умовах давати значно 
менше, навіть 25 відсотків. 

Про розміри робіт сказав 
голова найбільшого азійсь
кого континентального 
банку Гонгконг і Шанхай 
банк, Майкел Ссндберґ: „Я 
обраховую, що буріння 

резерв. Але це знову своєю 
чергою зумовлює цілий ряд 
інших, а в першу чергу 
політичних потягнень. 
Президент японського 
Інституту економіки енер
гії Тойоакі І кута, пояснив: 
„Коло 99,7 до 99,8 відсотка 
сучасного постачання ропи 
до Японії походить із країн 
Перської затоки. Отже, 
якщо з Перської затоки 
припинять достави ропи, 
Японія зразу втратить коло 
60 відсотків свого загально
го постачання енергії, а це 
вистачає, щоб вся японська 
економіка опинилася в 
хаосі". 

З того зрозуміло, чому 
Японія не лише йде на 
величезні фінансові уступ– 
ки супроти Китаю, але й 
зовсім свідомо пов'язує з 
ним свої пляни на майбут
нє. Знову же Китай, вистав
л е н и й на С м е р т е л ь н у 
небезпеку з боку Рос і ї , 
сьогодні совєтської, вчора 
царської, а завтра ще іншої, 
також мусить пов'язувати з 
Японією свої пляни. 

Польща... 

сторіччя по з н а ч и л о с я 
страшною русифікацією 
польської провінці ї під 
І'осісю. що тривала аж до 
вибуху Першої світової 
війни 

Аналітики і знавці поль– 
сько-совстських справ 
переконані, що навіть якщо 
Москва здушить рух поль
ського спротиву при допо
мозі польської мілітарно– 
поліційної сили та політич
них польських угодовців, 
Москва ніколи не зможе 
знищити польського націо
налізму. Один з европейсь– 
ких спеціялістів сказав: 
..Німці, які є куди більш 
ефективні як росіяни, не 

(Закінгення зі crop, t) 
могли зламати поляків, і 
росіяни напевно цього не 
зроблять." 

Тут ситуація не є та сама. 
Н і м ц і ж и в у т ь в с е р ц і 
Європи, і не зважаючи на 
брутальну політику Гітле– 
ра. вони не могли цілковито 
знищити т. зв. „нижчі раси" 
європейського населення. 
А л е Р о с і я має великі 
простори азійського конти
ненту, де вона безслідно 
запроторює сотки тисяч 
людей. 

У цьому - і різниця між 
нацистичними людовбив– 
цями і большевицькими 
народовбивцями. 
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Володимира Барагури | 
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Вступайте в члени УНС 

ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ 
В ЩОДЕННИКУ „СВОБОДА" 

І ІНЧ 4F.PF1 ОДНІ ШПАЛЬТУ 
її академії, посмертні згадха, розшуки, аолмга SJM 

І ІНЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ 
за приватні коииертм. багикоаі осоловвевта, (за– 
бавм. фсстими, пікніки. б п к Г Ш , бмИГВ, ЯВОАВВГ ЛЄ-
Mie І Т. Д.) . . „ . , ш . М І 

ОГОЛОШЕННЯ НА І ШПАЛЬТ, без огляду ва U 
зміст по 5 М .ю.іаріа м кожнні ІШ|. 

а 
Якщо дії оголошення включастьга знімку -

коштуватиме дадатшоах: 
футо(и-п|юдуміпі на одну шпальту І M l 
Фоторепродукцій на дві шпальти -– І.50 
Фоторепродукція на три шпальти 10.00 

ОГОЛОШЕННЯ НА ЧЕРГОВЕ ЧИСЛО (2 ЛН! ПЕРЕД ПОЯ
ВОЮ) ПРИЙМАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ДО It-af ГОДИНИ ДНЯ. 

ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ 
В АНГЛОМОВНОМУ ТИЖНЕВИКУ 

(недільне видання) Ukrainian Weekly 
І ІНЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ 

за академії, посмертні згадки, розшуки, подяки S 3 tf 
І ІНЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ 

М f мавпи1 конигрти. бапам-coai огааовваапв. (за
бава;, фествавв. віасміка. бенкети, бамхм. продаж 

ІІТ.Л.) „ - . Tat 

Or олотчашш на чергове, недільне 
до ПОНЕДІЛКА. ТІЛЬКИ до 12-оі ГОДИНИ ДНЯ. 

ПОВІДОМЛЯЄ ТЬСЯ асі організації, установи і поодинокі особи, 
які лові уюгь за оі п.юшеина. шо адмікістраіав буде змтмииа від
кинути черіове оюл-шіениа. ДОКИ НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ 

ПОПЕРЕДНІ РАХУНКИ. 
Рівночасно і or олошеннам. проситься надсилати 

НАЛЕЖНУ СУМУ. 
Увага! При оплачуванні належности, проситься 

ОБОВ'ЯЗКОВО подати ЧИСЛО РАХУНКУ. 
ТЕЛЕФОНІЧНО ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ 

Ню Йорку відзначено 
60-річчя УВУ 

У днях 4-го і 5-го грудня 
1981 року в приміщеннях 
У Н Дому при 140-142 Друга 
авеню в Ню Йорку відзна
чено 60-річчя Українського 
Вільного Університету. 

Відзначення влаштували: 
Українська Вільна Акаде
мія Наук, Наукове Товарис
тво ім. Шевченка і Делега– 
тура УВУ з такою програ
мою: Наукова конференція, 
у якій 4-го і 5-го грудня го
ловував проф. д-р В.Лев, се
кретарював проф. д-р В.Ве
ргун. Доповіді прочитали 
професори: Василь Лев 
„Студії української літера
тури в УВУ празького пері
оду", Анна Бойцун „Студії 
української літератури мю
нхенського періоду (про
читав д-р В.Лев); Богдан 
Чопик „Мовознавчі науки в 
УВУ" (прочитав д-р В.Вер
гун); Наталія Пазуняк 
„Професор УВУ Наталія 
Полонська". 

Дня 5-го грудня перед по–. 
луднем і по полудні допо
віді прочитали: проф. д-р 
Лука Луців ,.Заснування 
УВУ у Відні та перенесення 
його до Праги"; проф. д-р , 
Осип Андрушків „Комітет 
допомоги УВУ й Товарис
тво Прихильників УВУ в 
ЗСА"; проф. д-р Едвард 
Жарськнй „Природознавс
тво в УВУ" (прочитав д-р В. 
Вергун); проф. д-р Ярослав 
Падох „Історія українсько
го права в УВУ"; проф. д-р 
Василь Вергун „Тематика 
магістерських і докторсь
ких праць в УВУ"; проф. д-р 
Олександра Кисілевська– 
Ткач „Педагопічні студії в 
УВУ"; мґр Іза Боярська 
„Професор Вадим Щерба– 
ківський" (прочитав д-р В. 
Лев); проф. д-р Осип Анд
рушків „Математичні нау
ки в УВУ". 

Наукову конференцію у 
згаданих двох днях відвіда
ли понад сто кільканадцять 
людей старшого і молод
шого віку. Прислухувався 
доповідям також ректор 
УВУ проф. д-р Володимир 
Янів. якого разом із дружи
ною привітав д-р В.Лев. 

Того самого дня, тобто, 
5-го грудня, між 4-ою і 7-ою 
годинами ввечері у великій 
залі У НДому відбулася дру
га частина програми відзна
чення 60-річчя УВУ - Юві
лейна вечеря. Проф. д-р Лев, 
голова Делегатури УВУ, 
привітав ректора УВУ 
проф. д-ра В.Янева і його 
дружину, почесних гостей 
за президіяльним столом 
та численно прибулих гос
тей, старшого і молодшого 
віку, покликав на тост– 
майстрів д-ра Падоха і 
проф. Омельченка, попро
хав о. Шевчука, пароха ук
раїнської католицької церк
ви св. Юра, провести моли
тву, а ректора УВУ — до 
ювілейного слова. 

Ректор проф. д-р Янів ро
зкрив перед слухачами ми
нуле і сучасне УВУ та вка
зав на велику ролю, шо п 
відіграв і ще має відіграти 
УВУ у майбутності для ук
раїнської спільноти у віль
ному світі в країнах поселе
ння і для українського на
роду в Україні. „Велику ро
лю зможе УВУ відіграти 
тоді , коли він буде існу
вати", сказав ректор Янів. 
Щоб УВУ існував, він му
сить мати моральну і мате
ріальну підтримку українсь
кої спільноти; він мусить 
мати постійний доплив сту
дентів і постійну матеріяль– 
ну допомогу від жертводав
ців з-поміж широкого зага
лу. 

Ювілейне слово проф. 
д-ра В.Янева - це був звіт 
ректора УВУ перед широ
кою українською громадою 
Ню Йорку з дотеперішньої 
праці УВУ зі вказуванням 
на те, яку працю виконали і 
виконують студенти, магі
стри та доктори УВУ у всіх 
ділянках національного жи
ття. Український Вільний 
Університет вільний не ті
льки тому, що він існує у 
вільних країнах, — сказав 

ректор, — але він вільний 
ще й тому, що він плекає ві
льну науку, що наповнює 
голови і й серця студентів, 
магістрів і докторів воле
любними ідеями, які ожив
ляють національний орга
нізм і запалюють душі до 
праці та боротьби за визво
лення України. 

Закінчив ректор Янів за
кликом до праці, до підго
тування студентів до студій 
І до матеріальної і мораль
ної підтримки УВУ. 

Щирі і палкі слова проф. 
В.Янева слухачі привітали 
рясними оплесками, а тост– 
майстер д-р Я.Падох пок
ликав голову СКВУ мгра 
Івана Базарка до привіту. 

По привіті Е.Белюць про
декламувала вірш про мову, 
одержаний з України, та 
уривок з віршованого істо
ричного роману Ліни Кос
тенко „Маруся Чурай" (як 
Маруся після засудження на 
смерть прощається зі сві
том). Де кл яма дія Е.Белюць 
викликала у слухачів велике 
захоплення і рясні оплески. 

Другий тостмайстер, 
проф. Василь Омельченко, 
провідний член У.ВАН, пре
дставив представників цен
тральних організацій за го
ловним столом і представ
ників товариств на залі. За 
головним столом сиділи: о. 
протопресвітер Базилевсь– 
кий, парох У П Церкви, і о. 
С. Шевчук, парох УК Церк
ви, проф. Д-р Володимир Я– 
нів — ректор УВУ, п-і Янів, 
д-р Я. Падох, НТШ, проф. 
В.Омельченко, УВАН, мґр 
І.Базарко, СКВУ, д-р В. 
Ленцик, генеральний секре
тар Головної Ради Науко
вих Товариств ім. Шевчен
ка, інж. Л. Бурачинська, 
СФУЖО, д-р В.Лев, Деле– 
гатура УВУ; д-р П . Ґ о й , 
Фундація УВУ; д-р В.Вер– 
гун, секретар, а мґр М.Ту
рецький, касир Святочного 
комітету,і Е.Белюць. 

На залі були представни
ки від таких організацій: 
Володимир Процнк, ОД В У 
і КУПО, Степан Боднар, 
Асторія - ООЧСУ, мгр М. 
Турецький, УБСоюз; д-р Р. 
Осінчук , Т-во св. Софія; 
д-р В.Душник, редактор 
„Українського Кварталь
ний; редактор-емерит А. 
Драган, „Свобода"; д-р І. 
Сєрант, кредитівка „Само
поміч"; П.Мадника, УПКре 
дитівка; д-р Оришкевич, 
Відділ НТШ Вашійггон ; 
Надія Савчук, голова 73-го 
Відділу СУА; Марія Твар– 
довська, — Головна Управа 
ООЧСУ; Н.Хоманчук, Ас
торія Відділ ОЖ ОЧСУ; С. 
Ковалівський, Асторія 
СУМ; д-р С.Федюк, Світо
ве Об'єднання Гуцулів. 

Привіти від установ і ор
ганізацій склали: проф. В. 
Омельченко від УВАН, д-р 
Я. Падох від НТШ, д-р В. 
Ленцик від Головної Ради 
Наукових Товариств ім. 
Шевченка, д-р П.Ґой від 
Фундації УВУ, мґр М.Ту– 
рецькнй від УБСоюзу. Пи
семні привіти прочитав д-р 
Я.Падох від: Головної Уп
рави ОЖ ОЧСУ, Миросла
ва Прокопа, ОЖ ОЧСУ, 
відділ Ню Йорк–; Окружної 
Управи Відділів СУА в Ню 
Йорку,І-ий Відділ в Ню Йо
рку. 

З нагоди 60-річчя УВУ на 
потреби університету скла
ли грошові пожертви: д-р 
М.Прокоп - 200 долярів; 
д-р Роман і Анна Кисілев– 
ські - 100 дол.; кредитівка 
„Самопоміч" - 100 дол.; 
Перший Відділ СУА - 100 
дол.; Боднар - 100 дол.; д-р 
М. Кози Орська - 100 дол.; 
Микола Турецький - 100 
дол.; Об'єднання Оборони 
Лемківщини, Відділ 1-ий -
100 дол.; д-р Петро Ориш
кевич - 50 дол.; 4-ий Відділ 
ООЧСУ - 50 долярів. 

Молитвою, що u провів 
о. протопресвітер Базилев– 
ський, закінчено Ювілейну 
вечерю. 

Д-р Василь Вергун 

РЕЧНИКИ ПЕНТАГОНУ ЗВЕРНУЛИ УВАГУ, ЩО на 
Кубі помічається деяка пожвавленість совєтських літаків, 
число яких значно збільшилось в останньому часі. 
Секретар Департаменту оборони Каспар Вайнбергер 
настоював на тому, щоб цю справу розглянути на 
засіданні кабінету, а навіть на Крайовій раді безпеки, але 
Державний департамент дораджував задержати холодко– 
кровність, аж до повного вияснення цієї справи. Ніхто, 
очевидно, ще в тому часі не знав, шо американські літаки 
переловили в прибережних водах ЗСА два совєтські 
бомбардувальники стаціоновані на Кубі, які намагалися 
спостерігати за рухами американських воєнних кораблів, 
зокрема атомового кружляка „Вінсон". Совєтські літаки 
знаходились 42 милі від берегів Вірджінії, а від американ
ського корабля тільки на п'ять миль. Американські літаки 
змусили совєтських непрошених „гостей" повернутись 
назад в сторону Куби. В Пентагоні заявили, що американ
ська радарна система завважила совєтські машини зараз 
таки коли вони вилетіли з Куби і що випадок про 
порушення американських територіальних вод совєтськи– 
ми літаками не був першим. 

Пам'яті д-ра Володимира Савчака 
Народжений 18-го люто

го 1910 року fr Перемишлі й 
ненадійно померлий 19-го 
червня 1981 року в Ню Йор
ку св.п. Володимир Савчак 
поділив сувору долю свого 
покоління, добу якого поет на
звав добою жорстокою, як 
вовчиця. 

Етапи його життя прохо
дили серед боротьби, в'яз
ниць, концентраків і часто-
густо заведених надій, а ос– 
танньо родинної трагедії 
втратити зятя і врешті нена
дійної і як же передчасної 
смерти. 

Закінчивши в Перемишлі 
середню освіту, а у Львові 
правничу, Спочилий відбув 
п'ятирічну правничу прак
тичну в адвоката Володи
мира Ґіліцінського в Ярос
лаві, після чого у 1939 році 
комісієї адвокатської пала
ти склав адвокатський іспит 
з надією, врешті, стати на 
власні ноги й відкрити ад
вокатську канцелярію. Але 
склав цей іспит „п'ять по 
дванадцятій". Саме тоді Вар
шавський сойм схвалив за
кон про знищення вільної 
адвокатури, яку Польща 
успадкувала з австрійсько
го конституційного часу, 
метою якого було усунути з 
цієї наскрізь демократич
ної професії українців та 
інших національних мен
шин, щоб позбавити їх прав– 
ної оборони та змоги прого
лошувати у світі про кривди 
підкорених Польщею наро
дів. Цю велику втрату зні
велювала війна та догово– 
рення з д-ром Степаном 
Навроцьким, адвокатом у 
Перемишлі та послом, парт
нером якого в адвокатурі 
став В. Савчак. 

Новим етапом життя В. 
Савчака було ув'язнення в 
польському концетраційно– 
му таборі в Березі Картусь– 
кій, а згодом — тримісячна 

ЧШШії 
Бл. л. д-р Володимир Савчак 

в'язниця нових окупантів– 
большевиків і, нарешті, піс
ля малосподіваного звіль
нення - мандрівка на Захід. 

Еміграційний шлях не
легкий, зокрема в воєнний 
час. Він вів В.Савчака крізь 
Тарнів, Краків, Штрасгоф і 
Ляндек, де й спіткав втікача 
кінець війни й нова громад
ська нелегка й не позбавле
на небезпек служба для сво
єї громади, головою якої 
його обрано. В 1949 році 
прийшло нове рішення-емі 
грація чо Тунісу, а п'ять 
років пізніше --яр тутеш
ньої вільної надійної 
землі. Чи не єдиним трива
лим здобутком цього дов
гого мандрівного періоду 
життя було одруження у 
вересні 1940 року з Мирос
лавом) Павлик та народже
нням доньки Марти. 

І тут боротьба за хліб 
насущний й долю родини 
пов'язалася з працею для 
долі громади. Низка від
повідальних постів у про
фесійному правничому сек
торі, в Пласті, ООЧСУ й 
НТШ займали в житті 
В. Савчака не менше часу, 
ніж праця заробіткобва, що 
й казати про родинні обо
в'язки. Либонь немає бага
то таких, як він, щоб стіль
ки труду й посвяти відда
ли своїй громаді. Згадай– 

Вісші з Баффало 
У неділю, 6-го грудня 

-̂ 1981 року, в шкільній авди– 
торії Української Католи
цької Школи при Філмор 
995, у 3-ій годині по полудні 
відбулася зустріч гарвард– 
ців з громадянством Баф
фало й околиці. Присутніх 
було 80 осіб 

Нараду відкрив голова 
Відділу Фонду Катедри Ук
раїнознавства Василь Шар– 
ван, який привітав гостей і 
всіх присутніх. Д-р Євген 
Стецьків представив д-ра 
Джеймса Йейса, співробіт
ника книги про „Голод 
1938", який в одногодинній 
доповіді з'ясував підложжя 
великого голоду, його про
цес і наслідки. Доповідач, 
як видно, старанно обзна– 
Йомився з матеріалами, що 
подивляли слухачі. 

Черговий промовець - зас
тупник голови ФКУ Богдан 
Тарнавський, говорив про що
денні справи в нашому Гар
варді, про працю, яка з кож
ним днем поширюється і 
зміцнюється, набирає від
повідної поваги, про що 
свідчать студенти-чужинці, 
які в нас навчаються. Має
мо широкі зв'язки. Наші 
громадяни присилають нам 
багато всяких порад і про– 
єктів, однак, робимо те, що 
найважливіше. 

Вкінці з гостей промов
ляв організаційний рефе
рент ФКУ інж. Василь Ла– 
гошняк. Промовець порушив 
нашу велику кривду - „ Голод 
1933", про що ще й досі не 
подано світові до відома. 
Жиди за короткий час встиг
ли про свій голокост розпо
вісти всім народам світу, а 
тепер роблять заходи, щоб 
у шкільних підручниках 
Америки й Европи були від
повідні статті. На покриття 
коштів цих заходів жиди 
обтяжили самі себе по одній 
тисячі долярів від дорослої 
працюючої особи. 

В нашому Гарварді обго
ворювано справу, що було 
б корисним з нагоди 1000-
річчя хрищення України 
скликати до Гарварду світо
ву наукову конференцію. Це 
мало б величезне значення, 
та, на жаль, на це потрібно 
кілька сотень тисяч долярів, 
яких ми не маємо, хоч 
совєтські амбасади кожно
го року витягають з Канади 
й Америки по 20 мільйонів 
долярів зі спадку тих укра
їнців, що не зробили своє
часно свого заповіту. 

Після доповідів і дискусії 
присутні вплатили на ФКУ 
такі квоти: Степан і Тетяна 
Душенки 5,000 долярів го
тівкою і 5,000 дол. аплікаці
єю на Дорівняльний Фонд; 
Іван і Марія І скали 1,000 
дол.; Брій і Ірина Лаврівсь– 
кі 1,000 дол., д-р Євген і Не– 
оніля Стецьків І,ОООдолде-р 
Роман і Богданна Тополь– 
ницькі 500 дол.; Василь і 
Анна Макухи 200 дол.; Іван і 
Марія Горбачуки 100 дол.; 
Володимир і Неоніля Дзю– 
би 100 дол.; інж. Володимир 
і Мирослава Дмитріюки 
100 дол.; Омелян і Валенти
на Кульчицькі 100 дол.; Пет
ро і Анна Макухи 100 дол.; 
д-р Ігнатій і Еріка Метілі 
100 дол.; інж. Михайло і 
Надія Пікаси 100 дол.; Дми
тро і Софія Пітолай 100 
дол.; Теодосій і Галина При– 
шляки 100 дол.; Олександер 
Супрунович 100 дол.; Федір 
і Еммф Іскали 50 дол.; Пет
ро і Анна Тютюнники 25 
долярів. 

Від часу заснування відді
лу ФКУ в Баффало (від 1959 
року) по день 31-го грудня 
1981 року зібрано і вислано 
на Гарвард готівкою 147, 
649 дол., аплікаціями Дорів– 
няльного Фонду 48,490 до
лярів, разом це становить 
196,139,50 долярів. 

С.Шипнлявськнй 

ПОЛІЦІЙНЕ ПАТРОЛЮВАННЯ У НЮЙОРКСЬКИХ 
підземках буде посилене у годинах вечора і ночі. Дві сотні 
додаткових поліціянтів скріплять поліційні сили поміж 
годиною 8-ою вечора, всю ніч і до 4-ої години ранку. 
Станеться це вже в пеших числах квітня, бо кількість 
бандитських нападів на пасажирів під час переїздів 
підземною залізницею в місті збільшилася в місяці січні на 
35 відсотків у порівнянні з таким самим часом минулого 
року. 

І ПОШУКУЄТЬСЯ 
КЕРІВНИКА-МЕНАЖЕРА 

МОТЕЛЮ в стейті НЮ ЙОРК, 
величини 65 кімнат. 

Побажаний середній вік, знання англійської мови і 
принаймні частинне знання готелевого підприємства. 
Услів'я за домовленням. Зголошуватися тільки писем

но, подаючи свій життєпис до: 
SVOBODA, U 150 

ЗО Montgomery Street a Jersey City, NJ. 07302 

MO довголітнє членство в 
керівних органах НТШ, 
особливо, на пості контро
лера, й фахову допомогу в 
організуванні економічної 
бази Товариства, зокрема в 
ділянці поширення його 
видань. Довгі роки, від са
мого заснування Товарис
тва Українських Правни– 
ків в ЗСА, Володимир Сав
чак був членом управи, а 
останнє десятиріччя голо
вою цієї шанованої грома
дою професійної' устано
ви. Не можна поминути 
також посту голови Об'єд
наного Комітету Ораганіза– 
ції міста Ню Йорку, тобто 
голови найбільшої ук
раїнської громади у віль
ному світі. Багато труду від 
дав Покійний для Енцик
лопедії, Україноз!.авства, 
що її'Видає НТШ, як її 
представник на Амернку?й 
то в найтрудніші часи цієї 
монументальної книги, ко
ли треба було збирати з 
посвятою ченця пожертви 
на друк цієї національної 
біблії. Скільки сотень 
примірників він продав й 
скільки пожертв зібрав від 
вільних і невільних жерт
водавців, залишиться вже 
назавжди його таємницею. 

Останню службу ЕУ від
дав д-р Савчак минулого 
року, коли в часі перебува

ння тут основника й редак
тора ЕУ проф. В.Кубійовн– 
ча поміж ним і В.Савчаком 
досягнуто письмове розумі– 
ння щодололаднання сп `py 
про гасло про т.зв. переєм– 
иицтво українсько? держави. 
Він же й був головним ре
дактором тексту, який у цій 
'справі буде надрукований в 
додатковому томі ЕУ. 

Багато труду вклав він у 
ТУП в ЗСА, яке разом з від
новленою на поселеннях 
сторічною Правничою ко
місією Історично-Філосо– 
фічної Секції НТШ вже чет
вертий рік влаштовує циклі 
правннчо-історичних і прав 
ничих доповідей. Ось ще 
перед кількома тижнями він 
проводив вечором, на яко
му гіїдписаному доводило
ся читати доповідь . Під 
захисним і розумним прово 
Дом д-ра Савчака такі допо
віді проходили речево й 
товарисько, а дискусії після 
них доповнювали сказане й 
поширювали горизонти слу
хачів, а Нерідко й доповіда
чів. 

Як шкода, цієї громадсь
кої людини, інтелект якої, 
зокрема ж аналітичний змн– 
сл, високо цінили співробіт
ники, особливо правники й 
науковці. 

Ярослав Падох 

Пресовий Фонд „Свободи" 
-г 

На цьому місці друкуємо Імена тих ВШ. Громадян, що 
надіслали свою пожертву на фонд „Свободи" та її видань: 
англомовного „Українського Тижневика" і дитячого 

журналу „Веселка", і потверджуємо з подякою висоту 
одержаної суми 

і 
ЛИСТА Ч; 4 

В. Піснюк, Нортпорт 50.00 
В.Л. Ґрегор. Сомерсет 12.00 
В. Ґудз, Гартфорд 12.00 
A. Дорошенко, Сідар– 

бург 12.00 
І. Кровицькнй. Фармін– 

гтон Гіллс ^ 12.00 
B. Онуферко, Джерзі Си

ті 12.00 
Д-р Р. Сочинський. Брук– 

лин 12.00 
М. Чсревайко, Чикаго 12.00 
Я. Чернявський, Скокі 12.00 

і. Гриневич, Засн 10.00 
М. Артимів, Філадельфія 7.00 
Е. Гутович, Квінс 7.00 
Р. Колодій, Трой , 7.00 
Ю. Мельниковим, Овср– 

ленд Парк 7.00 
Д-р В. Пасічняк, Дункірк 7.00 
B. Сімлів. Філадельфія 7.00 
C. Чуч/л, Чикаго 7.00 
Р. В-'”іллн. Річмонд Гіл 5.00 
С. Никорчук, Піттсфілд 5.00 

В. Скебсло, Ленсінг 5.00 
Я. Берестянський, Чикаго 4.00 
М. Середович, Сиракюз 4.00 
Т. Чучман, Амстердам 4.00 
М. Андрушків, Брасрвуд 2.00 
А. Бабич. Етобікок. Кана– 

2.00 
Кср– 
2.00 

да 
Д-р Р. Барановськнй, 

гонксон 
0. Бережницький, Філа

дельфія 
М. Біль мак, Торонто 
Дж. Братуш, Рочестср 
Д. Війтек, Омага 
1. Винник, Ню Йорк 
В. Возняк, Н. Ріджвілл 
В. Гавриляк, Рочестср 

Ганас, Монтреаль 
Головатий, Чикаго 
Головко, Ст. Пол 
Гуменюк, Голливуд 
Гусар, Рочестср 
Taj 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

С. Островськнй. Джерзі Си
ті ` 2.00 

Е. Павліш, Бервнн 2.00 
Д-р Д. Павлишин. Севсн 

Пллс 
Паславський. Вест 

2.00 
Чика– 

2.00 
2.00 
2.00 

аллан. Ваянкот 
ҐелемеЙ, Кліфтон 

І. Ґрес, Джерзі Ситі 
М. Гудзоватий, Рочестср 2.00 
К. Гуран, Рочестср 2.00 
М. Довгенко, Лос Андже– 

лес 2.00 
A. Дорошенко, Чикаго 
B. Захарясевнч, Ветерс– 

філд 
М. Зелінська. Пассейк 
Б. Жеребецький, Нюарк 
Й. Ж^зуха, Рочестер 
B. Камінський, Внлмснт 
0. Клюфас, Гантер 
А. Ковалюк, Перт Ам– 

бой 
C. Коваль, Ґарфілд 
Д. Конюх, Воррен 
М. Коритовська. Брук– 

лин 
А. Королик, Гоупвелл 
М. Кудрик Кейс, Трой 
С. Курилас, Вітон 
1. Курилко, Сиракюз 
A. Кучкуда, Венис 
B. Левицький, Сан Ситі 
М. Левчук, Баффало -
А. Линник, Глсн Спей 
І. Луків, Ірвінгтон 
А. Ма'ркович, Пассейк 
Й. Марцінюк, Парма 
П. Матичак, Ріджвуд 
М. Матіяш, Нюарк 
Гр. Мацун, Ню Йорк 
Я. Мігайчук, Парма 
М. Москаль, Спрінґ Вел 

лі 
П. Одарченко, Такома 

Парк 

2.00 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

2.00 
2.00 
2.00 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

2.00 

2.00 

ДЕРМАТОЛОГ 
J. BARAL, M.D. 
245 East 63rd Street 

New York, N.Y. 
Tel.: (212) 355-2828 

Лікування всіх шкірних I 
венеричних хвороб, пере

садження волосся. 
, Приймаємо тільки за попе
реднім домовленням. Го
воримо також по-польськи 

і по-німецьки. 
Приймаємо Medicare. 

Л. Петрі, Малліган 
0. С. Познак, Чикаго 
Й. Постоловський, Дірборн 

Гайте 2.00 
Р. Рибак. Ст. Пол 2.00 
М. Ржелецька, Ню Йорк 2.00 
М. Рущицький, Дснвср 2.00 
1. Скіра, Філадельфія 2.00 
Д. (.'криль. Ню Йорк 2.00 
Д. Смерека. Порт By 2.00 
М. Собенко. Квінс 2.00 
М. Сосяк. Олбані 2.00 
В. Сохоцький, Рочестер 2.00 
Р. Стасів, Конджерс 2.00 
В. Стечак, Елкінс Парк 2.00 
І. Стрижаковський, Трен– 

тон 2.00 
М. Тими як. С. Голланд 2.00 
А. Тишко. Філядельфія 2.00 
І. Труш. Вест Істон 2.00 
М. Чайковський, Юньйон 2.00 
І. Чмола. Діпю 2.00 
Д. Шабля. Філядельфія 2.00 
М. Шсбець, Торонто 2.00 
І. Попівчак. Відспорт 2.00 
П. Соломко. Чикаго 2.00 

B̂L Сешвеїв., 
' ГїааатмГат іте ї 

4S aUat 7th St. 
IV . OR S-SWB,New York.l00C3 

Електричні машинки для пи
сання - „ОЛІМПІЯ" з україн
ськими черенками, вже можйа 
замовляти в АРЦІ. Достава за 

кілька неділь. 

9 FOR S A L E Ф 

SURPLUS JEEPS. CARS 
Vans. Trucks. Many sell for under 

S20O.00. For information on purchasing 
simitar bargains. 

Call (602) 998-0575. ext 6920 
Phone call refundable. 

9FUNERAL DIRECTORS^ 

SINKOWSKY 
FUNERAL SERVICE 

5M5 Ejmt Tremont Avenur 
.BRONX, N.Y. 10463 

Trt.: 863-1475 
Є 

191 Avenue "A" 
NEW YORK, N.Y. 10009 

Теоь: 674-8630 
Директор ЛОСИФ 

ОЕНКОВСЬКИН 
Завідує влаштуваїшви по
хоронів в каплицях, поло-

ВГ кожнім 
Похорони по 

малькнх цінах. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНІІК 
Запмисться Похоронами 

в BRONX. BROOKLYN. 
NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter еіагетл 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 


