
L J З Я А З У 0 
0 A S H I N 

Пам'ятайте 
про 

Україну! СВОБ 
РІК ХСІ. 4.67. 

УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 
ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ЙОРк. СУБОТА. 31-го БЕРЕЗНЯ 19в4^ 

ODA 
Редакіі'Я І Адміністрація 

` Svoooda 
ЗО Montgomery Street 
Jersey. City N J 07302 

ТепеФоии (201) 434-Q23? 
120U 434-0607 
2011 -134-3036 

ЦЕНТІВ 25 CENTS 

UKRAINIAN D A IL V 
JERSEY CITY and NEW YORK. SATURDAY. MARCH 31. 1984 

УНСо,юз 

No. 61. 

-2200 

VOL. XCI. 

ГРОМАДА ДІТРОЙТУ ВІДДАЛА 
ША НУ УНСОЮЗОВІ З 

НА ГОДИ ЙОГО 90-РІЧЧЯ 
Дітройт. -– Біля 400 осіб, 

серед них багато визначних 
громадян цієї серсдньоза– 
хідньої метрополії і молоді, 
взяли участь у ювілейному 
бенкеті тут в неділю, 25-го 
березня, що його влашту
вав місцевий Окружний Ко
мітет У НС, з нагоди 90-
річчя цієї першої і тепер 
найбільшої організації на 
півночно - американському 
континенті. При ній нагоді 
учасники бенкету, який від
бувся в Українському Куль
турному Центрі у Воррені,. 
Миш., теж відзначили роко
вини видань УНСоюзу — 
90-річчя „Свободи", 50-річ– 
чя „Українського Тижневи
ка" і 30-річчя дитячого жур
налу „Веселка", роковини 
яких припадали на минулий 
рік. 

Бенкет відкрив привіталь
ним словом в год. 4-ій по 
полудні голова Округи і 
головний радний Роман Та– . 
ганський,згадавши при тому 
піонерів-основоположників 
УНСоюзу і подаючи тло. на 
якому вони клали перші 
підвалини під цю сьогодні 
найбільшу українську уста
нову̂  Він представив госпо
даря імпрези Василя Папі– 
жа і передав йому дальше 
ведення програми 

В. Папіж надав тон. цій 
тригодинній імпрезі корот
ким: але змістовним сло
вом про ролю УНСоюзу і 
його видань у розвитку жит
тя української громади в 
ЗСЛ, а відтак попросив о. 
ігумена Вернарда Панчука, 
ЧСВВ. пароха церкви Непо
рочного Зачаття в Гемтрем– 
ку, до відмовлення молит
ви. 

Після вечері В. Папіж 
представив запрошеного 
Округою на цю імпрезу го
ловного редактора „Сво
боди" Зенона Снилика, який 
у своєму слові українською 
і англійською мовами нак
реслив головні духові посту
ляти, які ввійли в основу 
УНСоюзу. які є актуальні 
під сучасну пору і які з бігом 
часу стали загальними нап
рямними цілого українсько
го зорганізованого життя в 
Новому Світі. Актуаль
ність цих постулятів рсд. 
Сннлик підтвердив прикла
дами з життя власне діт– 
ройтської громади, як своє
рідного мікрокозму цілої 
української громади у віль
ному світі. 

Відтак Р. Татарський, в 
імені Головного Екзекутив
ного Комітету УНСоюзу, 
вручив нагороди у двох ка
тегоріях визначним місце
вим організаторам, включ
но з почесним головою Ок
руги Павлом Дудою, який, 
не зважаючи на вік і віддаль, 
прибув з Канади на союзо– 

.во-громадську імпрезу. 
Заключну молитву провів 

о. Нестор Столярчук, насто
ятель української правос
лавної катедрисв. Покрови. 

Мистецьку програму за
повнило тріо „Чорноморсь
кі козаки" з Рочсстс'ру, які 
під супровід гітари і акор
деону Уляни Бакинської 
забавляли гостей піснями, 
танками і скетчами. Цю час
тину прогами перевів з гумо 
ром англійською мовою 
Стефан Ві::ар. 

Цей тригодинний бенкет 
закрив подякою В. Папіж. 

Українки ЗСА помагають 
сиротам в Бразилії 

Філядельфія. (О. Тато– 
мир). - 3 ініціятиви відо
мої громадянки Стспанії 
Бернардин, колишні учени
ці Гімназії Сестер Василія– 
"нок у Львові, в пам'ять сво
єї незабутньої професорки 
бл. п. Софії Лев. зібрали 
1,100 дол. і переслали до 
ЗУАДК-у на поміч україн
ським сиротам у Бразилії. 

До ЗУАДК-у напливає 
шораз більше пожертв у 

грошах і одягах для потер
пілих від повені у Бразилії. 
Значніші пожертви україсь– 
ких громад і одиницль бу
дуть проголошені у пресі. 

Побажаним є. щоб з біль
ших українських осередків 
добровільно голосилисг. ві
домі громадяни на мужів 
довір'я ЗУАДК для переве
дення успішнішої збіркової 
акції на українські жертви 
повені у Бразилії. 

Семінарія у Стемфорді влаштовує 
ювілейний концерт 

Стсмфорд. Конн. -– Ук
раїнська Католицька Семі
нарія завершує свої ювілей
ні святкування тут великим 
концертом у неділю, 8-го 
квітня п.р.. в 4-ій год. по 

. яі)тгудні. 
У програму концерту вхо

дять: виступ хору „Думка" 
з Ню Йорку під диригуван
ням Семена Комірного з 
відомим солістом Ед Іван
ком, у фортепіяновому суп
роводі Т. Поташко. Крім 
того, виступить оперний 
співак Юрій Богачевський і 

танцювальний ансамбль 
„Сизокрилі" під управою 
Роми Прийми-Богачевсь– 
кої. 

Коротке слово з цієї наго
ди виголосить українською 
мовою д-р Василь Ленцик, 
професор коледжу св. Васи– 
лія, і о. шамбелян Лев Мос– 
ко, ректор Колегії св. Васи– 
лія, англійською мовою. 

Концерт відбудеться в 
авдиторії міської середньої 
школи при Строберрі Гилл 
авеню. Вступ на концерт — 
5 дол. від особи. 
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Філядельфія. Релігійне 
Товариство україннів-като– 
ликів „Свята Софія" відзна
чатиме тут своє 10-річчя в 
суботу, 14-го квітня ц.р„ о 
год: 3-ій по полудні, у влас
ному приміщенні, при 7911 
Вайтвуд ровд. У програмі: 
святочне слово - о. д-р 
Іван Дацько, секретар Бла– 
женнішого Патріярха Ио– 
сифа Сліпого, звітна допо
відь про перше 10-річчя 
„Святої Софії" - д-р Рома
на Навроцька, „Філії УКУ -
науково-педагогічна праця" 
(доповідь) - проф. Леонід 
Рудницький, вшанування 
заслужених діячів Патріяр– 
шого Фонду, „Голос україн 
ської діяспори" - з радіо
передач в Україну. Програ
мою вестиме д-р Юрій Ста– 
росольський. Після офіцій
ної програми - прийняття, 
товариська зустіч. Управа 
Товариства запрошує на 
імпрезу членів, добродіїв і 
жертводавців постійного 
Патріяршого Т-ва та все 
українське громадянство. 

ВИСТАВКА 
УКРАЇНСЬКОЇ 
ПИСАНКИ У 
ВАШІНҐТОНІ 

Вашінгтон. - Українська 
католицька церква Святої 
Родини, яка приміщується 
при 4250 Гервуддрайв Н.Е., 
Вашінгтон, Д. К. 20017, тел. 
(202) 526-3737, приймає зго– 
лошення на Великодню вис
тавку українських писанок, 
прозірок про українську 
писанку, демонстрування 
розписування і кольоруван– 
ня тощо. Виставка відбуде
ться в суботу, 7-го квітня 
ц.р„ в парафіяльному примі 
щенні під вище поданою 
адресою. Замовлення прий
має "Марія Дубик телефо
ном на число 526-3737. Про
грама розпочнеться показан
ням прозірок про традиції і 
різні стилі та символи Ве
ликодніх писанок. Всутп на 
виставку 5 долярів. За 15 
долярів учасники можуть 
отримати приладдя для роз
писування писанок й інст
рукцію про засвоєння цього 
унікального мистецтва. 

КАДДАФІ ПОГРОЖУЄ 
ЄГИПТОВІ „ОБ'ЄДНАННЯМ' 

АМЕРИКАНСЬКІ ЛІТАКИ 
ДОПОМАГАЮТЬ САЛЬВАДОРЦЯМ 

Вашінгтон. т Офіційні 
представники Адміністра
ції президента Роналда Ре– 
гена закликають Конгрес 
продовжувати подавати еко 
комічну та військову поси
лену допомогу Суданові. 
Вони пояснюють своє зат– 
ривоження тим, що уряд 
Судану стоїть перед серйоз
ними економічними проб
лемами, а також військо
вою загрозою з боку войов
ничих сусідів Лівії та Етіопії 

„Положення в обНДBOX 
випадках є дуже сумне", -
заявив заступник державно
го секретаря для африкансь 
ких справ Джеймс Бишоп. 
Він нагадав про зростаючу 
заборгованість Судану та 
бомбовий рейд лівійського 
літака на передмістя Харту– 
му Обдурман /6-го березня. 

З Єгипту також повідо
мили в середу, що ця країна 
зробила деякі кроки у напря 
мі військової готовости пе
ред загрозою лівійського 
нападу. Офіційні кола Єгип
ту побоюються, що лівійсь
кий лідер полковник Муам– 
мар Каддафі може дати 
наказ своїм військам і ци
вільним демонстрантам ма 
сового 'маршу на Єгипет, 

щоб таким чином змусити 
Єгипет об'єднатися з Ліві
єю. 

Полковник Каддафі вже 
раз пробував масовим мар
шем до Єгипту змусити цю 
країну до об'єднання. Тоді, 
в 1970-их роках, президент 
Єгипту Анвар ель-Садат 
наказав оточити демонст
рантів на єгипетській тери
торії і відвезти їх назад до 
Лівії. Тепер ходять чутки, 
що Каддафі плянує новий 
масовий марш, можливо 
підтриманий якимись війсь
ковими провокаціями. 

Єгипет закрив свої кордо
ни з Лівією, а війська на цих 
кордонах дістали наказ бу
ти особливо готовими на 
будь-які можливі провока
ції. 

Лівійське пресове агентст 
во заявило в середу, що 
полковник Каддафі погро
жував у своєму виступі в 
Тобруці „порушити рівно
вагу" у північносхідній Аф
риці, якщо ЗСА не вийдуть з 
Єгипту і Судану. 

Від 1974 року Каддафі 
носиться з ідеєю об'єднання 
46 мільйонів єгиптян з 3,5 
мільйона лівійців. 

Сан Сальвадор, Сальва
дор. — Головнокомандую
чий сальвадорською армі
єю повідомив у четвер, 29-
го березня, що розвідуваль
ні літаки ЗСА забезпечують 
його війська майже нсгай– 
ною-інформацією про дії та 
рухи партизанів перед бо
йовими діями та під час 
бою. 

Командуючий полковник 
Домінго Монтерроза, ко
мандуванню якого підляга
ють три східні провінції, де 
зосереджена Найбільша ді
яльність партизанів, заявив 
в інтерв'ю, шо він не може 
назвати точної дати, коли 
розпочалася американська 
розвідувальна допомога, 
але сказав, що за останні 
два тижні вона „значно зро
сла" ще перед президентсь
кими виборами минулої не
ділі. 

Полковник Монтерроза 
сказав, що розвідувальна 
інформація з літаків типу 
Ц-ІЗО звичайно передаєть
ся головнокомандуванню в 
Сан Сальвадорі або безпо
середньо американському 
дорадникові при штабі пол
ковника. 

Вашінгтон також повідо

мив про збільшення розві
дувальних дій перед набли
женням виборів для того, 
щоб спостерігати за рухами 
партизанів, які мали намір 
перешкодити проведенню 
виборів. 

Амбасадор ЗСА в Сальва
дорі Томас Пікерінг заявив, 
що розвідувальна місія аме
риканських літаків пов'яза
на з виборами і триватиме 
щонайменше до закінчення 
другого туру голосування, 
який відбудеться на початку 
травня. Другий тур голосу
вання необхідний тому, шо 
в першому турі минулої 
неділі жадний кандидат на 
президента не отримав необ 
хідної абсолютної більшос– 
ти голосів. 

Посол Пікерінг підтвер
див повідомлення про роз
відувальну місію американ
ських літаків у Сальвадорі 
піл час свого перебування у 
Вашінгтоні, куди він прибув 
щоб здати звіт про провег 
дсні вибори. Посол Піке
рінг заявив, шо збільшення 
розвідувальних дій не озна
чає збільшення амеикансь– 
кої ролі в сальвадорському 
внутрішньому конфлікті. 

Страйки спаралізували 
рух в Лондоні 

і 
В АМЕРИЦІ 

Лондон. - Страйк робіт
ників громадського транс
порту спаралізував повніс
тю рух автобусів і підзем
ної залізниці в Лондоні в 
середу, 28-і о березня, на 24 
години. 

Страйк був проведений 
як перший крок у цілій серії 
заплянованих дій проти на
мірів уряду прем'єр-мініст
ра Маргарет і ачер провес
ти деякі зміни в міській раді 
британської столиці. 

В наслідок цього, що лю
ди старалися добратися до 
праці своїми власними за
собами транспорту, вулиці 
Лондону були переповнені 
автомобілями і мотоцикля– 
ми, які властиво не рухали
ся, а цілими годинами стоя
ли, загородивши основні 
перехрестя і магістралі. По
над 2,5 мільйона працю
ючих не могли дістатися на 
свої місця праці своєчасно. 

Автомобільна асоціяція 
повідомила, що на деяких 
дорогах утворилися 12-
милеві черги автомобілів. 

Профспілки лондонських 

транспортових робітників 
проголосили страйк, щоб 
не допустити до заплянова– 
ного урядом скасування мі
ської ради Лондону, яку 
контролюють члени опози
ційної лейбористської пар
тії. Уряд плянує передати 
контролю над транспортом 
столиці новому місцевому 
управлінню. 

Лідери профспілок пляну 
ють нові страйки, наприк
лад, урядових працівників у 
Лондоні, Бірмінггамі та 
інших великих містах Ан
глії та Шотляндії. 

Також у середу в північній 
Англії поліція арештувала 
десятки страйкуючих шах
тарів, які забльокували до
роги на декілька годин на 
знак протесту проти закрит 
тя деяких шахт. 

Шахтарі страйкують уже 
другий тиждень і паралізу
вали дві треті добування 
вугілля. Тепер страйкарі 
намагалися бльокувати до
роги і не допустити до пра
ці тих шахтарів, які не бра
ли участи у страйку. 

У СВІТІ 

ДИПЛОМАТИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ, що Ірак за останній 
час зумів налагодити добрі зв'язки з Вашінгтоном і 
зберегти добрі відносини з Совєтським Союзом. Обидва ці 
процеси допомогли Іракові добитися певних успіхів у війні 
з Іраном. Перед війною з Іраном Ірак був надійним 
союзником Москви на Близькому Сході, але ці добрі 
відносини не основувалися на ідеологічній близькості, 
комуністична партія заборонена в Іраку. Москва служила 
Іракові добрим постачальником зброї. Покищо Ірак не 
має дипломатичних відносин із ЗСА, які були розірвані в 
1967 році. 
ПІСЛЯ ЦІЛОТИЖНЕВИХ переговорів і компромісних 
рішень правлячий бльок партій Лікуд погодився з 
Робітничою партією провести вибори в Ізраїлі до 
парляменту 23-го липня цього року. Політичні діячі 
обидвох сторін вважають, що близькість виборів дасть 
мало часу для внутрішньої боротьби в обидвох основних 
партіях, тобто, що теперішній прем'ер-міністер їцак 
Шамір, який є головою партії Геруд - панівної партії у 
бльоці Лікуд - буде захищати свій пост проти лідера 
Робітничої партії Шимона Переса. 
З БРАЗИЛІЇ ПОВІДОМИЛИ, що кілька днів тому в 
північносхідній частині цієї країни пройшов перший дощ 
за останні шість років. Така надзвичайно щаслива подія 
породила надії, що ці райони Бразилії не є ще місцем 
абсолютної посухи. Католицькі єпископи в тому районі 
побоювалися, що шостий рік посухи може бути трагічним, 
приблизно 3 мільйони осіб могли б тоді померти від 
виснаження. Не зважаючи на дощ, який пройшов 19-го 
березня, по всій північносхідній Бразилії далі відчувається 
брак води, споживання її далі нормується. 
СОЦІЯЛ-ДЕМОКРАТИЧНА опозиція в західньонімець– 
кому парляменті закликала в середу, 28-го березня, 
заборонити будь-які збори нацистів. Жидівська група 
повідомила, що понад 8,000 осіб готові демонструвати в 
суботу проти зборів колишніх службовців СС. Пропозиції 
про заборону різних з'їздів колишніх нацистських 
організацій вносилися і раніше, але західньонімецький 
парлямент відхиляв їх. 

КВИТКИ НА КОНЦЕРТ УНС 

З Головної Канцелярії УНС інформують, що 
решту непроданнх квитків на Ювілейний концерт в 
неділю, 1-го квітня, передано до каси Кврнегі Голл і 
їх можна набути перед концертом. 

ГУБЕРНАТОР СТЕЙТУ Кольорадо Ричард Д. Лемм, ; 
відомий із своїх „неортодоксальних" висловів про різні І 
життєві ситуації, сказав знову щось, що викликало бурю ; 
протестів. Він сказав, що старі люди, які є невилікувально і 
хворими, „мають за обов'язок померти і звільнити місце і 
для інших (молодших)". Він мотивує свою думку тим. що ! 
тепер медична технологія розвинута до такого високого І 
рівня, що людина, яка б стара і хвора не була, може „жити ) 
вічно", хоч насправді то не життя, а вегетування і мука^і 
„Ми насправді наближаємося до дня майже технологічної | 
безсмертности, коли машинерія; різні рурки. фармацевтіи– 
ні пігулки, впорскування та серцеві'пейсмейкери!.. j 
дослівно силоміць заставляють нас жити," — сказав.він, і | 
звичайно ця сентенція, яку він прорік після подібної, 
сказаної відносно жінок, - мешканок міста Лас Вегасу в j 
Неваді, що там „кожна восьма жінка віком нижче 45 років | 
є повією", викликала бурю протестів в Неваді і серед \ 
сеньйорів-громадян Америки, хоч дехтко признав губер
наторові рацію. 
МАЛИЙ ХЛОПЧИНА з Чикаго, Джіммі Тонтдевіч, який \ 
перебував у шпиталі з І8-го лютого,.- від дня. коли він 
провалився в ополонку на Мишигенському Озері і пробув 
20 хвилин під льодом, може нарешті йти додому із 
шпиталя. Він майже зовсім здоровий завдяки фізичній 
терапії, і вже знову володіє всіма своїми змислами, хоч. 
клінічно кажучи, він був „мертвий" у хвилині, коли його 
витягнули рятівники з льодової води. 
З МЕНЛО ПАРКУ в Каліфорнії повідомляють, шо там,у 
цьому містечку компюторської промнеловости. розпоча
ли робити досліди над „новою наукою", шо її не виклада
ють ще в ніяких коледжах чи університетах. Ця наука ---
нова ділянка інженерії, називається „інженерією знання". 
Нова ділянка науки, кажуть знавці, матиме такий самий 
вплив на загальне життя в країні й у світі,який викликала 
автоматизація виробництва кілька десятиліть тому. 
Полягає ця наука в том, щоб на підставі опитування 
провідних знавців-експертів в усіх наукових ділянках, і в ” 
медицині, і в бмзиесі і в інших ділянках людського знання, 
знайти відповідь на тс. як ці знавці роблять свої висновки, 
шо зробили їх ерудитами і представниками найкращої 
експертизи. Потім всі ці відомості будуть закодовані і 
переведені на компюторське тло, щоб у майбутньому самі 
компютори могли робити подібні до людських децизії. 
ПЕРЕНЕСЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ амбасади з Тель 
Авіву до Єрусалиму, - чого ревно добиваються амери
канські жиди і що взяли за один з голрвних пунктів своїх 
передвиборчих кампаній обидва головні президентські 
претенденти на номінацію від Демократичної партії — 
Волтер Мондейл і Ґері Гарт. - викликало застереження з 
боку республіканського президента Роналда Регена, який 
уважає такий крок „немудрим". На думку президента 
Регена, таке перенесення ще більше поглибить різномову 
поміж Америкою і арабським світом, насправді ж не дасть 
аж надто великих переваг ані Америці, ані, тим більше, 
Ізраїлеві як державі, що рано чи пізно мусить таки мирно 
співіснувати з багатьма арабськими державами в тому 
обширі. 
ТРИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ кандидати на номінацію Демок
ратичної партії - Волтер Мондейл, Ґері Гарт і Джессі 
Джексон. у середу, 28-го березня, мали вже шості з черги 
дебати поміж.собою в Колюмбійському університеті, в 
Ню Йорку, якраз у час, коли лишилося тільки кілька днів 
до преважливих і для Гарта і для Мондейла нюйоркських 
передвиборів. що відбудуться у вівторок, 3-го квітня. В 
тому дні вирішуватиметься доля 252-ох нюйоркських 
делегатів на Демократичну конвенцію, без яких не може 
обійтися ні Мондейл, а тим більше Гарт. Досі рахунок 
поміж двома головними кандидатами на демократичну 
номінацію є такий: Гарт виграв передвнбори і „кокуси" в 
13-ти стейтах ЗСА, Мондейл виграв - у И-ох стейтах. 
Майже порівну припадає на обох кількість так званих 
„популярних голосів", тобто - індивідуально віддані 
голоси в прямому голосуванні. Але кількістю делегатів 
Мондейл дуже переважає Гарта. Мондейл досі здобув 752 
делегати, а Гарт"^ 437. Для номінації1 на Конвенції 
Демократичної партії потрібно мати 1,967 делегатів. Всіх 
делегатів конвенція матиме 3,933. 
ВЕЛЕТЕНСЬКА БУРЯ із сніговією, дошем, торнадо та з 
гураганними вітрами навідала південносхідні стейтн і 
спричинила в ніч з середи на четвер, 28-го і 29-го березня, 
великі спустошення в майні і людях, особливо в Південній 
Каролайні, де за приблизним підрахунком загинуло від 
лиховісної погоди-74 особи. Ця, одна з найснльнішнх 
зимово-весняннх бур, викликана зударом повітря майже 
небувалих досі різних температур. Наприклад, у згадану 
середу на півночі ЗСА температура впала нижче 2 ступенів 
Фаренгайта, а на півдні Тексасу була небувала спека - 106 
ступенів Фаренгайта. 

УСТАНОВИ І ОРГАНІЗАЦІЇ 
ВІТАЮТЬ УНС 

Продовжуємо друкувати уривки з листів-привітів, 
що наспіли на руки головного предсідника д-ра Івана 
Флиса з нагоди 90-річчя УНСоюзу. 

УКРАЇНСЬКИЙ БРАТСЬКИЙ СОЮЗ 
Вельмишановний Пане Предсіднику! 
Виконавчий Комітет Українського Братського 

-Єоюзу та все його членство щиро вітають Вас, 
Головний Уряд та всіх ч.кнів і нагоди дев'ятдеся– 
тилітнього існування Ваша: братської організації 
Української а Народного Союзу. 

Дев'ятдесят років існування організації це дуже 
довгий пери ід часу, це дока І, І цр вона виправдала свос 
існування, що вона необхідна в житті нашої 
гроТЯади. Ця річниця-це доказ чергового великого 
досягнення для членів Союзу і всієї української 
громади. 

Історія української еміграції, це історія братсь
ких союзів. Український Народний Союз, як най
старша і найбільша братська організація може 
похвалитися також найбільшим вкладом в розбу
дову української громади у вільному, світі та 
допомозі своєму народові на рідних землях. 

Нам було дуже приємно разом з Вами працювати 
у всіх починах нашої громади на протязі декількох 
десятків років, зокрема, коли ходило про вдержан
ня її стабільности і едности. Я не маю сумніву, що 
таку співпрацю найдемо також і в майбутньому, 
для загального добра української громади і наших 
братських організацій. 

Ми радіємо Вашими досягненнями і здобутками. 
Прийміть від нашого уряду і всього членства 
вислови пошани і признання за Вашу корисну працю 
та прийміть щирі побажання успіхів у Вашій 
дальшій праці. 
З Братським привітом і пошаною. 

За Головний Уряд УБСоюзу 

ІВАН ОЛЕКСИН, голова 

СУК „ПРОВИДІННЯ" 

Високоповажний Пане Предсіднйку! 
Дякую Вам за повідомлення, цю найстарша в світі 

українська установа. Український Народний Союз, 
цього місяця відзначає 90-ліття з дня свого основан– 
ня, 

90 років, це немалий час для будь якої, зокремадля 
і Л | Ч . , ' ^ с Л ' д Г ГТ/Лгі/. ?.wuU-.fi ҐвОЇМ-ЗІІбдї... 
ням працювати для добра української спільноти і 
впродовж свого існуваня дала великий вклад в 
життя і розбудову української спільноти в Амери
ці. 

Вітаючи очолену Вами установу атулюю за її 
дотеперішні досягнення і сподіваюся, що вона 
надалі відіграватиме корисну та позитивну ролю в 
співпраці з усіма конструктивними силами нашої 
спільноти і причинятиметься до розголосу україн: 

ської справи. 
Я глибоко переконаний, що наше майбутнє в 

Америці буде забезпечено, коли братські Союзи, 
співпрацюючи і спільно розглядаючи вам шві проб
леми нашого життя, керуватимуться найвищими 
іеалами згідно з навчанням Церкви і з думкою про 
добро не тільки українців за кордоном, але і всього 
українського народу. Щасти Вам Боже' 

З правдивою пошаною та християнським приві
том , 

За Головну Екзекутиву СУК ..Провидіння" 

- о. Монсеньйор СТЕФАН ЧОМКО 
головний иредсідник 

СВІТОВА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

.....Дев'ятдесятроків організаційної праці УНСо
юзу — це доказ живучої ти й активноїдіяльности 
не тільки самої установи, але і всієї української 
спільноти на північно-американському континен–. 
ті. Український Народний Союз із густою мережею 
Окружних Комітетів, Відділів і десятками тисяч 
членів, впродовж: майже сторічного існування не 
лише зберігав, але й плекав та розвивав українську 
культуру, традиції, пропагував їх на сторінках 
свого щоденника „Свободи", що був кожноденним 
духовим кормом українців в А иерииі, Канаді й 
вільному світі. 

Український Народний Союз завжди стояв на 
сторожі збереження і розвитку рідної мови, 
призначуючи стипендії для студій української мови 
і предметів українознавства... ” 

д-р МАРІЯ КВІТКОВСЬКА, голова 
НАДІЯ МАЛАНЧУК, секретар 

УКРАЇНСЬКА ГОЛОВНА ВИЗВОЛЬНА РАДА 

.....Український Народний Союз виявив органіч
ний ріст і силу і не тільки став вирішальним 
фактором в житті американських українців, але 
водночас він був і є організованою українською– 
формацією, тісно духово пов'язаною з нашими 
братами на рідних землях. Тому ми зокрема хочемо 
відмітити багатогранну допомогову діяльність 
Українського Народного Союзу різним ділянкам 
розвитку і боротьби українського народу на 
батьківщині, ідейну, моральну, фінансову та дипло– 

'матичну поміч у прагненні до незалежности..." 

МИРОСЛАВ ПРОКОП, голова 
РОМАН BOPKOBt ЬКИЙ, секретар 

СВІТОВА КООРДИНАЦІЙНА РАДА ІСНО 

УН Союз належить не ті. іьки до найбільшої та 
найстаршої української установи на північно–. 
американському континенті, але своїм минулим, 
своєю активною дією та своєю потугою на,іежить 
до найбільш заслужених українських організацій. 
Впродовж 90-ти років творчої та плідної діяльнос– 
ти УНСоюз перевищив свої основні завдання, 
проводячи всебічну та всегранну працю в різних 
напрямках нашого національного життя. 

Закінчуючи ня с і З 

www.svoboda-news.com

http://www.svoboda-news.com


2 СВОБОДА, СУБОТА, 31-го БЕРЕЗНЯ 1984 No. 61. 

CBOFOAA^SVOBODA 
FOUNDED 1893 ” \ 

Svoboda USPS (30-420 ISSN 0274-6964) is published daily except Sun
days. Mondays, and holidays by the Ukrainian National Association. 

Inc at 30 Montgomery Street. Jersey City. N.J 07302 
Subscription 1 year - S40 00. 6 months - S22.00. 3 months - S12 00 
UNA members S7 50 - 6 months. S15.00.— 1 year Change of address 

- Si.00. Make check or money order payable to "Svoboda". 
Postmaster Send address changes to 

.'Svoboda " P О Box 346 " Jersey City, N J 07303 

Second Class Postage paid at Jersey City. N.J. 

Стати і дописи підписані авторами, не мусять відповідати погля– 
дам Редакцн Редакція застерігає собі право в потребі виправляти 
і скорочувати надіслані матеріали Незамовпені матеріяли повер
тається тільки тоді, коли автор собі це виразно застеріг, долучив
ши заадресовану коверту з відповідною поштовою оплатою -

За зміст оголошень Редакція не відповідає' 

Передплата на рік (40.00, на півроку - S22.00. на 3 місяці - Я2.00. 
Для членів УНСоюзу S7 50 на 6-місяціа. Si5.00 - на рік За кожну 

зміну адреси - Я .00. 
Чеки і "money orders" виставляти на ' Svoboda" 

РО Box 346 Jersey City. N.J 07303 

Релігійне життя 
і комунізм в Юґославі! 

Не зважаючи на чотири десятиріччя кому
ністичного і атеїстичного правління у Югославії, 
релігійне життя і практикування релігії не тільки 
не заникли, але навпаки вказують на постійний 
розвиток і організовану динамічність. До таких 
висновків прийшли автори обширного звіту про 
релігійне положення в Югославії з радіопере
дачі ,,Радіо Вільна Европа". 

Комуністична партія в Югославії нараховує 
2.2 мільйона членів, і велике число їх ходить до 
православних і католицьких церков і до ІСЛАМ
СЬКИХ мечетів. Що число практикуючих релігію 
мусить бути велике вказують часті заклики 
компартії,в яких перестерігається своїх членів, 
щоб вони не брали активної участи в релігійних 
обходах і торжествах. Дуже часто молоді члени 
партії шукають вказівок і поради в партії, коли, 
наприклад, дівчина виходячи замуж за комуніс
та, хоче вінчатися у церкві. 

Недавно Статутова секція компартії пору
шила це питання публічно.питаючи: „Марксизм 
як ідеологічна основа для практичної діяльнос– 
тй комун і ст і в , є несум існою з рел і г ійними 
почуваннями і тому членство в партії виключає 
будь-які вірування". 

В порядку „внутрішнього вишколу" членів у 
безбожництві , партія, цебто Ліга комуніст ів 
Юґославіпвидала в червні 1983 року спеціяльну 
проклямацію, під назвою „Комуніст мусить бути 
атеїстом!". В тексті сказано, що „деякі члени 
партії охрищують своїх дітей в церкві, беруть 
участь у церковних шлюбах та дозволяють 
священикам ховати померлих... Атеїзм є час
тиною св ітового комун істйчногосв ітогляду, 
який вони є зобов'язані пропагувати на кожно
му кроці..." 

У цій самій аналізі реліг ійного життя у 
.Югославії можна прочитати нагану для партії за 

іде, що партія занедбала „атеїстичне виховання 
молоді", потверджуючи, що церкви і мечети є 
переповнені молодими людьми. На Різдво 
сербські православні церкви заповнили вірні, 
серед яких „90 відсотків були вірні віком по– 
нижче ЗО років". 

Цікаво, що комуністичний уряд толерує 
існування реліг ійної преси, яка дуже часто 
полемізує з урядовою комуністичною пресою. 
Наприклад, католицький двотижневик у Загре
б і , ,,Ґлас Конціла" , часто пише про це, що 
компартія повинна дозволити своїм членам 
ставати також членами церков. Православний 
тижневик ,,Православіє" помістив статтю о. 
Зарка Ґавріловіча, в якій він критикував уряд за 
протирелігійну пропаганду, тоді „коли є конеч– 

; ною єдність нас всіх не тільки тому, що немає 
: розв 'язки важких економічних проблем, але 
. 'також з огляду на загрозливу ситуацію в світі". 

-J4 ; ^ к можна було сподіватися, урядові комуніс 
г'ггичні видання, як тижневик „Комуніст" і щоден

ник „Борба" видрукували ряд антирелігійних 
статтей, із осудом тих статтей, що появилися у 

; ; вищезгаданих церковних часописах. 
Звичайно такі напади йдуть впарі із стан– 

'--дартною рутиною пропагування марксизму– 
: ::комунізму у цих комуністичних щоденниках, а 
': релігійні діяння називають ,.політичним кле– 
і”'рикалізмом". 
і.-л. Як відомо, в Югославії живуть також наші 

брати-русини, які переїхали туди ще за часів 
цісаревої Марії Терезії. Існує там окрема като
лицька єпархія в Крижівцях з двома єпископами 
— Славоміром Мікловсом і Йоахимом СеГеді. 
Більшість церковних громад - українська, а 
меншість творять хорватські і румунські вірні. 

Українські церковні громади провадять 
: культурно-суспільну діяльність і втішаються 
повною свободою, хоч зараз, після закінчення 
Другої світової війни, були політичні репресії 
проти активних українців. 

Дописи з жит гя і ромад. установ, організацій чи осіб 
мають бути не довші за гри сторінки машинопису. 
писані через два інтервали і лише на одному боці лис
тка паперу. Якщо допис писанин рукою, слід також 
дотримуватися великих відступів поміж рядками й 
писати розбірливо. Дописи слід надсилати до десяти 
днів після відбуття даної події. Редакція застерігає за 
собою право скорочувати дописи й правити мову. 
Просимо дописувачів подавати повні імена і прізви
ща, не скорочуючи їх. У випадку англійських імен чи 

назв треба дати в дужках і їх. 

Оскільки в цьому році 
мають відбутися президен
тські вибори, тому тради
ційно цей рік тут називають 
роком виборів. (Крім вибо
рів президента, правдопо– 
дібно,мае бути перевибрано 
або вибрано також певну 
кількість сенаторів та конг
ресменів). Саме тому на
шим читачам не зашкодить 
бодай коротко глянути кри
тичним оком на американ
ську виборну систему. Як 
воно с з цією системою? Чи 
все в ній аж так ідеально як 
теоретично повинно б бути 
В такій демократичній кра
їні якою с З'єднані Стейти 
Америки? 

Для нас. американських 
громадян українського по
ходження, такс питання не 
може бути байдужим, бож 
участь у виборах керівних 
органів нашої ..другої бать
ківщини" с нашим громад
ським обов'язком (чи всі з 
нас виконують цей обов'я
зок - це інше питання). 

Не може бути двох думок 
- американська виборна 
система мас багато пози
тивних рис. Однією з най
головніших із них с право 
голосування незалежно від 
свого соціяльного стану, 
статі, релігійної приналеж– 
ностн. минулого чи расово
го походження, як також 
незалежно від своїх полі
тичних поглядів чи будь 
якої політичної приналеж– 
ности. Хто жив, наприклад, 
в совдепії, той добре мусить 
пам'ятати, з якою ненавис
тю та недовір'ям режим там 
ставиться до всіх тих, хто 
був розкуркуленим, мав 
батька петлюрівця або вза
галі будь-коли був запідоз
рений в будь-якій протисовс 
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тській чи проти російській 
діяльності. (І тому навіть 
тоді, коли людина відбула 
багато років тюрми чи зас
лання, пicля_ „звільнення", 
як правило, п ще позбавля
ють „права голосу" на 5-Ю 
років). 

Другою не в меншій мірі 
позитивною прикметою 
американських виборів с те, 
що незалежно від того, за 
кого людина голосує і як 
голосує, вона не мусить 
журитися, що буде покара
на зате, що голосувала „не 
так", як комусь могло по
добатися. 1 то навіть в тому 
випадку, якщо б голосування 
було не таємним, а від
критим (голосування у ЗСА 
звичайно, є таємним). І 
взагалі, Людина тут може 
голосувати або не голосу
вати — це її особиста спра
ва, бо до цього ніхто її не 
змушує. 

Хоч в СССР формально 
також люди не змушені бра 
ти участи в голосуванні, 
проте з практики знаємо, 
що той, хто зігнорував совє– 
тські вибори, дуже легко 
може попасти до списків 
„підозрілих" чи „неблаго– 
надьожних" з усіма звідси 
випливаючими малоприєм– 
ннми „поелєдетвіямі"... 

На жаль, є також деякі 
„але" щодо американської 
виборної системи. Передо
всім, неприємно вражає, 
факт, коли, кандидат, як 
правило, претендуючи на 
вибір на те чи juiue стано
вище — включно на стано

вище президента, висуває 
свою кандидатуру сам. а 
не його партія чи будь-яка 
організація чи громада. А 
тим більше „несмачно" виг
лядає, Коли, розпочавши 
кампанію за свій вибір, кан
дидат, при кожній нагоді і 
неиагоді розпочинає сам 
себе розхвалювати, тобто, 
без всякого почуття скром– 
ности розпочинає займати
ся самохвальбою і саморек– 
лямою.: Мовляв, дивіться, 
люди, який я здібний, які 
маю чудові пляни на розв'я
зання всіх і всяких проблем 
- в тому числі проблеми 
безробіття, інфляції, обо
рони, і т. д. і т. д. Я маю, 
мовляв, великий досвід, „но
ву ідею", знав потреби на
селення і т. д . чого не знає 
мій суперник. 

Якби такий кандидат вис
ловлював всі ці обіцянки не 
від своєї власної особи, але 
як представник чи уповно
важений своєї партії, то це 
ще, як кажуть, було б півбі
ди. Але ж він апелює від 
своєї власної особи, хоче 
переконати своїх виборців, 
що тільки його кандидату
ра буде найкращою і най
доцільнішою! 

Замість того, щоб займа
тися своїми безпосередніми 
обов'язками, які. як сенато
рові чи конгресменові, до
ручили йому виборці і за що 
з каси податкодавців він 
дістає добру платню, той 
кандидат ще майже рік пе
ред виборами ввесь свій час 
і всю свою енергію витра

чає майже виключно для 
того, щоб за всяку ціну бути 
обраним або переобраним 
на той чи інший урядовий 
пост. Чи це нормальне яви
ще? . л 

Загальновідомо, що са
мохвальба чи саморекляма. 
які несполучні зі загально
прийнятою етикою, ніколи 
не належали до добрих 
прикмет людини. („Хвал”и 
мене язичку", як у нас казали 
про таких людей). Чому -
зрозуміло. Абстрагуючи 
від американських канди
датів, при цій нагоді варто 
нагадати, що серед тих, що 
самі себе розхвалюють і 
багато обіцяють, дуже час
то можна бачити демагогів, 
брехунів а то й звичайних 
пройдисвітів. Хіба, наприк
лад, Ленін. Муссоліні чи 
Гітлер не прийшли до влади 
за .допомогою свого крас
номовства, помноженого 
на демагогічні обіцянки 
створити „рай" у їхніх кра
їнах, якщо вони тільки діс
тануться до влади? 

Якщо ми вже згадали про 
етику, то, на жаль, тут існує 
подвійне мірило: те, що для 
одного може бути неетич
ним і недозволеним, для 
іншого, навпаки, є етичним 
і дозволеним. Припустімо, 
наприклад, що якийсь лікар 
аби побільшити свою „клі– 
ентелю", розпочав афішу
вати, який-то він добріш 
лікар, як чудово оперує і 
взагалі лікує пацієнтів, і т. 
д. Не може бути сумніву, 
що за порушення лікарської 
етики та за саморекляму. 
йому негайно відняли б лі
карський „лайсенс" і таким 

Закінчення на ст. 3. 

Добре вишколена, силь
но узброєна і до тих часів 
непереможна 200,000 ту
рецька армія, якою керму
вав сам великий везір Кара 
Мустафа, вже два місяці 
облягала добре уфортифі– 
кований Відень, столицю Ав
стрії, який, одначе, боровся 
вже останками сил. Як це 
сталося, що 12. IX 1683 p., 
протягом кількох годин, ця 
величезна армія, що завою
вала Східню Европу, захід– 
ню Азію і північну Африку, 
втекла вЧіаніці з-під Відня, 
залишаючи все добро на
призволяще? Колишній ре
дактор „Америки" св. п. А. 
Цурковський написав би 
про це „Як це пояснити" А 
актор Джек Пеленс (Воло
димир Палагнюк) у своїй 
телевізійній програмі „Вір
те, або не вірте"... сказав би 
- але так було! Ніхто з 
чужинецьких істориків не 
описує докладно самого 
перебігу битви. Чому? Бо їм 
невигідно хвалити когось 
іншого. Коли читати те, що 
написане, то виходило б, 
що сталося чудо! Втричі 
менші відсічці, на борзі зіб
рані війська, на протязі ду
же короткого часу, бо всьо
го кілька годин, перемогли 
добре озброєну і уфортифі– 
ковану загартовану в боях 
турецьку армію! 

Коли облога Відня про
волікалася і наближалася 
осінь, то султан Магомет 
IV, що ще того року бажав 
заволодіти Західньою Ев– 
ропою, окремими післанця– 
ми наглив Кару Мустафу, 
щоб він кінчив облогу Відня 
і продовжував похід на За
хід. Що було причиною, що 
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нагло вся ця величезна мілі
тарна потуга залишила Ві
день і в переляку та паніці 
втекла на Схід? Подати пе
ребіг цієї битви під Віднем є 
якраз ціллю цієї статті. 

В умові зі союзниками 
король Собєськнй обіцяв 
прийти під Відень із 40-
тисячним військом, тому 
його зробили комендантом 
відсічі Відня, а, прибувши 
під Відень,його армія нара
ховувала всього 22,000 воя
ків, в цьому коло 10,000 
тисяч польських гузарів, 
тритисячний козацький пап
ський корпус і біля 9,000 
звербованих українських 
добровольців із Захід– 
ньої України. Собєськнй 
нетерпеливо чекав на при
хід головної української 
козацької армії, тому свої
ми післанцями до Кракова 
вимагав, щоб та армія як– 
найскорше прибула під Ві
день, бо без неї він битви за 
Відень не починає! В листі 
до жінки Собєськнй писав: 
„..не дбаю вже ні про кого, 
тільки про самих козаків, як 
надійдуть, слід давати їм 
вози і харчі та висилати під 
Відень, без інших можу обій -
тися. 

Мало хто хоче признава
ти іншому його заслуги, 
кожний вихваляє себе і свій 
народ Так було і з описом 
віденської битви, про яку 
чужинецькі історики не на
писали всієї правди. Як це 

можливе, щоб в такій для 
Відня безнадійній ситуації 
до кількох годин 200 
тисячна турецька армія за
лишила Відень і втекла на 
Угорщину? Чи це було чу
до? Чужі джерела ані не 
вияснюють того чуда, ані не 
говорять правди, бо не хо
чуть признати, що перемогу 
під Віднем вирішила укра
їнська козацька армія! Пе
ремогу приписують поль
ському королеві Собєсько– 
му і польській армії, не 
подаючи точно скільки бу
ло польського війська під 
Віднем, а їх було всього 
коло 10,000! Вони не могли 
в ніякому разі вирішити 
перемоги. Чому польських 
вояків було так мало? Та ж 
Собєськнй вів вербункову 
акцію для оборони Відня не 
лише серед українців, але 
також і поляків, та на ту 
акцію отримав великі гроші 
від Папи Інокентія XI. Але. 
не дивлячись на те. поляки 
не голосилися до війська 
для боїв з турками. Головна 
причина основувалась у цьо
му, що французи, які постій
но були з поляками в союзі, 
були вороже наставлені до 
австрійців і підтримували 
турків. Вони були б раді, 
якщо б турки знищили авст– 
рійську державу, з якою 
французи довгі роки вою
вали. Французький уряд 
вислав до Польщі спеціяль– 
них емісарів, добре наладо– 

ваних грішми, завданням 
яких було відмовляти поля
ків від участи в обороні 
Австрії. Ті емісари мали 
великий успіх серед польсь
кого населення. Тому Соб
єськнй переніс головну вер
бункову комісію з Кракова 
на Україну до Львова. Папа 
Інокентій XI. який у великій 
мірі фінансував похід проти 
турків, знав добре про ту 
акцію французів і тому всі 
надії для рятунку християн
ської Европи ВІД ІСЛАМСЬКО
ГО залину покладав на укра
їнських козаків. Цим самим 
він вислав свого нунція/на 
Україну, для вербування 
козаків до походу на турків. 
За свої гроші Ватикан ство
рив навіть козацький кор
пус, який бився під Віднем 
під папськими прапорами. 

Щоби паралізувати ті за
ходи Папи турецький сул
тан Магомет IV пропону
вав українцям самостійну 
державу під протекторатом 
Туреччини, на що, одначе, 
українці не погодилися, а 
продовжували на всіх фрон
тах війну з турками, чим 
утруднювали їм агресію на 
Европу. Щойно 10-го верес
ня того року прийшла під 
Відень головна козацька 
армія під проводом отама
на Гоголя і його заступника 
Семена Палія (Евгена Гур– 
ка), та коло 15 полків коза
ків. Прізвища 112 полков
ників подано в книжці „Ю. 
Кульчнцький і Козаки, герої 
віденської перемоги" - Фі– 
лядельфія 1983. стор. 36: 
сьогодні подаю імена даль
ших двох полковників: 

Закінчення наст. З 

ПРО ЦЕ І ТЕ 

Про людські гроші 
Немає, здається, тепер 

тижня,, щоб американська 
преса не розписувалася про 
уявні чи справжні „нечисті 
ІСТОрІЇ" ВІДОМИХ у ПублІЧНО-
Му; а передусім політично
му житті одиниць. Ці історії. 
з правила, торкаються гро
шових справ. Можна при
пускати, що чим ближче до 
виборів, тим більше таких 
сенсацій буде появлятися, 
бо політична боротьба -
безпощадна і в ній розшу
кують з особливою пиль
ністю кожний слабий, або 
нечесний момент у против
ника. 

В останніх днях жителі 
Ню Йорку та околиці мали 
нагоду, аж до пересичення 
слухати та читати про скан
дал із канцлером публічно
го шкільництва міста Ню 
Йорку Альфонсом Альва– 
радо. який здогадно, пози
чив великі суми грошей від 

"своїх підвладних, без МОЖ
ЛИВОСТІ! їх звороту, як теж 
фальшував свої податкові 
зізнання та мав інші фінан
сові нечисті справи. Не мен
ше славна тепер і справа 
приятеля президента Регена 
Едвина Mica, якому припи
сують різні неясні справи, 
щоб тим не допустити на 
один із найбільше прести– 
жевих постів, генерального 
прокурора. Таких і подіб
них історій можна б перера
ховувати без кінця, але одні 
стають голосні, другі вти
хають при допомозі людців 
також не дуже то чесних у 
грошових справах. 

Але так лише подумати: 
А. Альварадо на своєму 
відповідальному за ціле 
міське шкільництво пості 
розпоряджав трьома з по
ловиною більйона долярів 
річно, і це не були його 
гроші, а. так сказати б, люд
ські. Як страшенно легко, 
виявляється, є розпоряджа
тися чужими грошмн та 
видавати їх там, де не треба! 

Ця дивна мораль у відно
шенні до господарювання 
чужою власністю — це в 
теперішніх часах, на жаль, 
явище загальноприйняте 
також і в нашій спільноті, 
може, завдяки чужому при
кладові або таки самотуж
ки. І тому, коли справа Аль

варадо чи Mica, чи іншої 
публічної постаті в амери
канському світі, дивує і обу
рює нас посередньо, то. як 
бачимо, розтратність люд
ського гроша у нашому 
вужчому колі - вже справді 
болить. 

Немає де правди діти, 
наша українська спільнота, 
протягом довгих років пе
ребування на нових посе
леннях, виказала внйнят– 
кову жертвенність і щед
рість. Скільки вже мільйо
нів долярів зібрано за тих 
сорок років на різні цілі, 
здасться, ще не зрахував 
точно ні один із наших істо
риків еміграції чи економіс
тів. А варто було б нам усім 
довідатися про точні числа, 
бо вони, напевно, дуже ім
позантні. 1 коли тільки зай
де потреба: встановлення 
нової твердині науки, поміч 
землякам, поставлення па
м'ятників славним людям, 
церков, закуплення домів, 
осель, допомога молоді, а 
передусім допомога всім 
змаганням, що мають на 
цілі вільну Україну - укра
їнці без різниці переконань 
складають щедро свої по
жертви, як вияв свого гли
бокого патріотизму, який 
не конечно показувати сло
вами. 

Але чи завжди та спільно
та точно знає, як господа– 
рять її часто важкою пра
цею здобутими грішми? Чи 
завжди ті, які ними розпо
ряджаються, є такі ощадні, 
як із власними фондами і чи 
розраховуються вони пуб
лічно до останнього цента? 
Мабуть, не все. бо вже не 
один раз мали ми нагоду 
слухати або і читати про 
велику легкодушність у ви
даванні людських грошей 
при різних, прерізннх наго
дах. Чи це вплив оточення 
чи відвічна людська хиба? 

Наш нарід був завжди 
багатий в народну словес
ність і дуже влучні припо
відки. Пригадуючи одну 
з них. хочеться її парафразу– 
вагн до нашої теми: „Наші 
гроші не водиця - проли
вати не годиться..." 

ОКА 

Ікер — /' юні читачі 
У „Свободі", ч. 42 з 24-го 

лютого 1979 року,була ста
ття І. Ксрницького ..Виши
ваний губернатор". Гене
ральний губернатор Кана
ди Едвард Шраср представ
лений у ній не тільки, як 
приятель українців, який 
вбирає на „Маланку" в Він
ніпезі вишивану сорочку, 
але як людина, що свобідно 
володіє кількома мовами, в 
тому українською, й нею 
радо послуговується. Ав
тор допису поставив губер
натора за приклад для на
шої молоді. 

Річ ясна, що в школі укра
їнознавства треба учнів заз
найомлювати з такими фак
тами й заохочувати до нас
лідування. Отже учні деся
тої кляси в Рочестері, Н.Й., 
дістали тоді доручення при
нести до кляси згадане чис
ло „Свободи", читали цю 

статтю, широко обговорю
вали, а на домашнє завдан
ня повинні були відповісти 
на дванадцять питань, що 
відносилися до цього мате– 
ріялу. Показалося, що всі як 
один, обов'язок виконали й 
то дуже гарно. Хотілося по
дати цс до відома авторові, 
щоб знав, що слова його 
дійшли до молоді. Вчитель
ка вислала роботу учнів 
разом з відповідним пояс
ненням. 

Іван Керницькнй не заба
рився і висл.'їв десятій клясі 
подяку за несподіванку, 
привіт і побажання веселих 
вакацій. Учні зраділи кар
тонкою від відомої усім 
особи та зі своєї сторони 
заявили охоту привітати 
Іксра. Самі написали листа 
й підписали: Христя Марти– 
нець. Олег Зазуляк, Леся 

Закінчення наст. 3. 

Михайло Бажанськнй 

КОСТЬ МЕЛЬНИК -
ЛЮДИНА ВИСОКОГО ПОРИВУ 

(Спогад-студія) 

Кость Мельник опинився в Празі, здається вже в 1928 
ооці серед студентської молоді. Він дуже мало говорив про 
себе і про свої молоді роки, так що небагато запам'яталося 
про його дитинство, гімназію і про його батьків. Був надзви
чайно веселої вдачі й в кожну розмову вносив жарт і, здавало
ся, що в тій людині існує тільки безжурність, радість і життя 
та насолода до розваг. Та, насправді, так воно не було. Він 
прикривав свої глибокі почування, свою серйозність 
поверховною студентською поведінкою. Ніколи не 
допустив навіть своє довкілля до свого приватного світу: 
болю, почувань та навіть світовідчувань. Тільки в дуже 
близькому колі співробітників він виказав велику повагу і 
тепле зрозуміння до труднощів життя та велику любов до 
безкорисної відданости підпільній роботі. Тому і приблизився 
до друзів, які тим ділом займалися; вже на сходинах в Україн
ській Студентській Академічній Громаді видно було його 
наставлення, а потім у відділі ОУН. Дуже швидко в колі 
одчайдушних людей перебрав ініціятиву до своїх рук. 
Точніше, це було коло націоналістичних творчих сил. що 
стояли близько культурно-освітньої референтури ОУН, 
що саме тоді створилася на терені Праги. В цій групі Кость 
відіграв визначну ролю. Неменшу ролю взяв на себе в 
Академічній Громаді, а особливо визначився на терені 
Центрального Союзу Українського Студентства (ЦеСУС) 

У початках Культурно-освітньої референтури не 
було. Група культурно-освітніх діячів зосереджувалася 
коло журналу „Розбудова Нації", редактором якої був. 
Володимир Марганець. Він скликав гурт обраних людей' 
на гутірки, зустрічі тощо. Це гроно людей походило 
переважно із членства Відділу ОУН, в Празі. Наприклад, 
обрання націоналістичного гимну і націоналістичного 
стилізованого тризуба відбулося ще за ІНІЦІАТИВОЮ 

Володимира Мартинця, на його терені. Щойно згодом 
виникла потреба створити самостійне тіло, бо редакція 
„Розбудови Нації" створена була до політичних справ. І 
так оформлено культурно-освітню референтуру. До цього 
і пригодилася нова людина, що з'явилася на овиді, яка 
гідно могла очолити ту роботу. На націоналістичному небі 
виросла постать молодого поста Олега Ольжича, „сина" 
поста Олександра Олеся, як залюбки в той час називали 
Ольжича. Олег закінчив саме тоді університет, склав 
докторат з археології. Формуючи цю референтуру, Олег 
Ольжич звернув свою увагу на Костя Мельника. 1 він собі 
обрав його до адміністрування новим твором. Кость 
виказав непересічні здібності. Технічно опанував дію і 
вив'язувався знаменито. 

Центром став старший вже будинок під Више– 
гралом, перед Нуслямн. Його треба було спочатку 
дезинфекуватн, дещо ремонтувати і вигосподаритн. Треба 
було мати до розпорядимости кілька машинок до писання, 
декілька столів, папір і все канцелярійне приладдя. Треба 
було доглянути, щоб на час були полагоджені справи, 
невідкладні замовлення, переписування матеріялів 
друкування, висилка статтей. журналів, бюлетенів тощо. 
Вілла Бслка, гак звався той будинок, незамітна від 
людського ока, притиснута була до пагорба, зароїлася 
роботою. До неї можна було зайти із кількох сторін, не 
звертаючи на себе ніякої уваги зацікавлених. Тут відбува
лися також зустрічі, чай, літературні гутірки, читання 
нових творів. Серцем того кипучого життя був Кость. В 
нього був такий характер, що дуже імпонував Ольжнчеві. 
Назовні бравурний, а при праці постійний, точний,, 
дбайливий, а головно конспіративний, що в тих часах було 
дуже потрібним. Його конспірація була неначе вродженою 
в умі, костях і крові. На форумі різноманітної публіки 
ніхто був 6frsHejrrBcp;rjiB, що Кость-визиачний член ОУН, 
на відповідальному пості. Конспіратор, якому довірено 
багато справ, про які мало хто знав і про які до кінця Його 
життя напевно ніхто не довідався. 

Організація не розпоряджала великим бюджетом. 
Подивугідним було, що Кость давав собі раду і з тим 
фондом, який був йому до диспозиції. Кость ЦІЛКОМ' 
відповідав вимогам часу в широкому значенні цього слова. 
Завдяки своїм організаційним здібностям він проявив себе 
незаступимим. Не можна детально описати його викон– 

ність, яка проявилася у вірному служінні для цілости -
надлюдською видатністю. Треба б іти день за днем, місяць 
за місяцем.і рік за роком, системою календаря-щоденника, 
щоб записати його вклад у роботу і справедливо осудити 
успіхи. Та ніхто з нас не провадив щоденника. Успіх Костя 
полягав в тому, що він пам'ятав про кожну найдрібнішу 
справу, про кожну зустріч, про кожне зобов'язання дане 
комунебудь. Він пам'ятав про все. І тому справи цієї 
референтури були наладнані якнайкраще. 

Надійшов час, що з Віллою Бєлкою треба було 
попрощатися. Ми з Костем перейшли на помешкання „На 
Гржебенех", де він однаково із своїм шляхетним темпе
раментом — створив новий осередок культурно-освіт
ньої референтури. Часи вже змінилися. Настав арешт 
співпрацівників ..Розбудови НаціГ'. Багатьох мусіло 
покинути Прагу, дехто мусів відійти з овиду поліції. По 
вбивстві міністра П'єрацького настали прикрі часи для 
ОУН. Кость мусів також покинути Прагу. Переїхав до 
Відня, звідкіля утримував тісний зв'язок з Прагою. Я 
друкував у нелегальній друкарні для нього деякі видання, 
які важко було йому зорганізувати у Відні із-за різних 
причин: легалізаційних, а також невигідних матеріяльних 
умов. У Відні. Кость зайняв референтуру контактуючого 
між Берліном-Римом і Карпатською Україною, яка була 
тоді в орбіті дій Проводу ОУН. 

Прийшла Карпатська Україна із своїм новим надій
ним етапом-сподіваннями на здобуття своєї держави. В 
боротьбі за неї й в творчому діапазоні змагалися члени 
культурно-освітньої референтури в Хусті. Створили 
легендарну „Летючу Естраду", підсилили мілітарний 
вишкіл в Карпатській „Січі", господарили в Гостинниці 
Карпатської „Січі", як також в Кошарах, де було карпатсь
ке військо. Кость з Відня чимало допомагав матеріяла– 
ми та інформаціями. Був дорученням прив'язаний до 
центру і сам не мав змоги заглянути до Хусту, де 
працювали його друзі. Знав докладно, що" в Хусті, в тому 
славному році 1939, діється. Неймовірно хотів там бути. 
Пережив дуже глибоко втрату Карпатської України, як і 
ми всі. Поранені на дусі і тілі розбіглися члени культур
но-освітньої референтури по світі. Дехто попав до полону 
мадярського. Дехто врятувався, а багатьох полягло 
геройською смертю. 

Закінчення на ст. 4. 
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На пошану Тараса Шевченка 
Для вшанування нашого 

великого поста, пробудитс– 
ля української націїТараса 
Шевченка в 170-ліття його 
народження і 123-ліття ного 
смертн українська правослаи 
на церква Св. Вознссіння в 
Мейплвуді, Н.Дж.. влашту
вала свято у неділю, 4-го 
березня п.р.. у парафіяльній 
талі цієї церкви і участю 
парафіян і гостей. 

Вранці після Служби Бо
жої при стійці українського 
й американського прапорів 
о. Іван Наконечний відпра
вив урочисту панахиду в 
128-му річницю смертн Та
раса Шевченка: прислугову
вали п'ять вівтарних хлоп
ців, співав церковний хор 
під диригуванням інж. Л. 
Харченка , сол істка Раїса 
Дідов. 

Потім в церковній залі на 
пошану поета відбулася А– 
кадсмія-концерт. що його 
влаштував церковний хор. 
спільно з учнями й учителя
ми недільної школн,старос– 
тою якого с І. Самчук. від
повідальною за концерт і 
його підготовку була соліс
тка хору Р. Дідов. 

Перед концертом управа 
церковного хору приготу
вала обід. 

Концерт розпочався від
співай ням н е в м и р у щ о г о 
..Заповіту", що його виконав 
20-членннй церковний хор 
під диригуванням Харчен
ка. ..Заповіт Т. Шевченка 
присутні вислухали,стоячи, 
без оплесків. 

Вступне слово сказав нас
тоятель церкви Св! Возне– 
сіння о. І. Наконечний. Він 
розповів про пілготову свя
та, заздалегідь щиро подя
кував всім його виконавцям, 
зокрема церковному хору, 
й о г о д и р и г е н т у , учням і 
вчителям. Р. Дідов та всім, 
хто вклав свій труд і приго
товив концерт і несподівану 
перекуску для всіх учасни
ків і гостей. 

П о т і м парафіяни Аіда 
Ф е д о р е и к о і К о н с т а ь т н н 

Степовий виконали мон
таж, присвячений постові, 
. . Л ю б і т ь Україну", який 
пройшов з успіхом. Закін
чення його було рядками з 
твору Р. Завадовйча „На 
чернечій горі". 

Доповідь про життя і тво
рчість Тараса Шевченка в 
короткій формі, чистою ук
раїнською мовою виголо
сив учень середньої школи 
Василь Федореико. Малий 
п'ятирічний хлопчик І. Сто– 
котельннй, син панства Надії 
Світлнчної і Стокотельного, 
шо не так давно прибули з 
України, гарною українсь
кою мовою продеклямував 
Шевченківський „Заповіт". 
А вже несподіванкою був 
вис гуп дітей брата і сестри 
А. і Д . Вени з мішаного по
дружжя (мама українка), які 
д о б р о ю українською мо
вою иродеклямували вірш 
Т. Шевченка „Реве та стогне 
Дніпр широкий". Вони обос 
ігнступалн в українських 
строях. Д о речі, хлопчик 
Вена с вівтарним хлопцем 
при церкві Св. Вознесіння. 

Гарно и р о д е к л я м у в а л и 
Н. Дубас „І досі снить
ся". Т. Шевченка і Мелан– 
ня Наконечна „Сонце захо
дить" слова Т. Шевченка. 
Тарас Федореико, один з 
вівтарних хлопців, досить 
гарно виконав „Мені три
надцятий минало" Тараса 
Шевченка, а вже по-мнетс– 
цькн. чистою українською 
мовою твір Шевченка „Лі
лея" виконала Оксана Федс.– 
ренко. 

В другій частині програ
ми знову виступив церков
ний хор,якнй проспівав „Ре
ве та стогне Дніпр широ
кий" „Сонце заходить, горн 
чорніють" та „Думи мої. 
думи мої" слова Шевченка. 
Присутні нагородили їх га
рячими оплесками. На за
кінчення відспівано націо
нальний український гнмн 
..Ще не вмерла Україна? 

К. Степовий 

Ікер... 
Закінчення 

Тслега. Уляна Колцьо, Сте
пан Костнк. Михайло Нсс– 
торович, Василь Лужець– 
кий. Павло Стефанів, Анд
рій Бабюк і Ольга Мазур– 
чак. 

Це вже зовсім „роззброї
ло" !кера і він написав: 
„Складаю щиру подяку зна
менитим студентам за їхню 
красну карточку. вислану 
мені разом із побажанням 
літнього відпочинку. В за
міну за їхній бистрий водо
спад, шлю їм самітню квіт
ку на гантерській полонині, 
разом з передвакаційним 
привітом з американських 
rip-Карпат. В їхньому листі 
студенти запевняли мене, 
що читання феЙлетона 'Ви
шиваний г у б е р н а т о р ' не 
справляло їм^ жадної „му
ки" - (як я думав), а навпа– 

з і с і 2. 

ки, приємність. Отже добав
ляю їм цієї приємности і, — 
знову ж на Ваші руки, -
пересилаю надрукований 
10 років тому у „Свободі" 
фейлетон „Артист і Отел– 
ло" (про Шевченка і Олдрі– 
джа - Л.Ц.). Може приго
диться Вам, як матеріял для 
чергової лекції українознав
ства, - розуміється уже в 
наступному шкільному ро
ці. Ґречно Вам кланяюся, 
шлю щирий привіт Моло
дій Генерації!" Ваш їв. Кер– 
ницький-Ікер. 

Обидві карточки зберіга
ємо з вдячністю, як велику 
цінність і згадуємо св. п. І. 
Керницького добрим сло
вом. 

Л. Цегельська 

В 1982 році вийшло друком тре-І 
тє видання сімтомовоі наукової 1 

праці під заголовком 

"EDUCATION" 
о. д-ра Остапа 
Е. Оришкєвича 

Це видання є призначене для 
бібліотек великих універси
тетів Його можна замовляти. 

пишучи на адресу: 

BB̀"̀  ^ашил 

Rev. Dr. Ostap Е. Oryshkewych. 
373 Carmel Road 

Milfville. N.J. 08332 
Tel: 609-825-4826 

Установи... 
Закінчення зі ст. 1. 

Діяльність Українського Народного Союзу — це 
праця не лише для членства Союзу, це рівночасно 
праця для добра всієї української громади тут та 
українського народу на батьківщині..." 

ПАВЛО ДОРОЖИНСЬКИЙ, голова 
д-р ВОЛОДИМИР МИХАЙЛІВ, головний секретар 

СВ. СОФІЯ РЕЛІГІЙНЕ ТОВАРИСТВО 
УКРАЇНЦІВ КАТОЛИКІВ, ЗСА 

З нагоди святкувань 90-ліття Українського 
Народного Союзу, цієї найстаршої й найбільш 
заслуженої української установи у ЗСА, просимо 
прийняти від Управи Товариства Свята Софія 
найщиріші гратуляції. 

На протязі свого існування УНСоюз завжди 
спішив з поміччю, не лише українській громаді в 
Америці, але ставився також зі зрозумінням до 
потреб українського народу на батьківщині..." 

д-р РОМАНА НАВРОЦЬКА, заст. голови Тов. 
Св. Софії 

д-р Р О М А Н О С І Н Ч У К , голова Пат. Фонду 
проф. Л Е О Н І Д Р У Д Н И Ц Ь К И Й . секретар 

Чи було... 
Закінчення зі ст. 2. 

Стягайло ( з а те, що він 
пішов з полком під Відень, 
гетьман Самойлович ски
нув його з уряду), Констан– 
тин Чечель, про нього пише 
М. Кукель і Юрій Зарудний, 
загін якого складався, крім 
українців, частинно теж із 
волохів. , 

Козацьку армію призна
чив Собєський на праве кри
ло фронту напротив голов
них турецьких сил, якими 
проводив сам Кара Муста
фа. Дня 11 -го вересня після 
короткої наради з комен
дантами австрійських, ні
мецьких, козацьких та поль
ських військ, ріпігно 12-го 
вересня розпочати битву за 
відсіч Відня. 

Кара Мустафі надоїла ця 
проволока зі здобуттям Від
ня, тому вислав він якраз 
того самого дня, а це 12-го 
вересня коло 20,000 свого 
найкращого війська, що 
складалося з вірних янича
рів, яких мав коло себе, на 
головній брамі Відня з на
казом їх здобути та зайняти 
місто. Не знав він, що цього 
дня союзні війська рішили 
почати бій за відсіч Відня. 

Коли перші бої австрійсь
кого війська на лівому кри
лі, а польсько-німецькі на 
середущому велися із змін
ним щастям та успіхами, і 
турки завзято відпирали 
атаки союзників, такий бій 
за Відень міг тривати дов
ший період часу. Тоді Собє
ський наказав козацькій ар
мії на правому крилі йти в 
атаку на головні турецькі 
сили розташовані біля го
ловного шатра, де був Кара 
Мустафа. Із знаною одчай– 
душністю, геройством і 
бравурністю головні козаць
кі сили вдарили нагло і нес
подівано на турків. На чолі 
їхав отаман Гоголь, який 
вкоротці по зударі з турка
ми загинув, а Його булаву і 
провід козацьких військ пе
ребрав Семен Палій, який 
завзято метався на турках 
за смерть Гоголя. Ослабле
ний турецький центр, бо 
половина його здобувала 
віденські брами, не споді
вався тут зустрітись з коза
ками, відвагу і геройство 
яких добре знав з боїв в 
Україні, не витримав на
гального удару козаків і 
почав залишати битву і па
нічно втікати. Хоча Кара 
Мустафа та його старшини 

закликали ставити опір ко
закам, не вдалося їм запо
бігти паніці. Головні ту
рецькі сили були в цілкови
тому відступі, втікаючи з– 
під Відня залишали все: 
гармати, шатра, вози, зброю 
харчі і ввесь живий та мерт
вий інвентар. За ними вті
кав на коні і головний ко– 
мандант турецьких військ 
великий везір Кара Муста
фа, залишаючи свої шатра 
зі скарбами, а навіть свого 
улюбленого арабського ко
ня напризволяще. За голов
ними турецькими силами 
почали відступати й інші 
турецькі частини, залиша
ючи Відень вільний від об
логи. За турками гналися 
козацькі та інші союзні вій
ська і дії павши їх під Пар
канами на Угорщині ще, як 
пише літописець, знищили 
поверх 10,000 турків. 

Чимало чужинецьких іс
ториків промовчує цей пе
ребіг бою за Відень, а то і 
перекручує його, припису
ючи собі всі заслуги в обо
роні Відня. Бій за Відень був 
початком відступу турець
кої імперії та у великій мірі 
причинився до її упадку та 
збереження християнства в 
Західній Европі. До харак
теристики тих часів і полі
тичних відносин слід дода
ти, що українська козаць
ка армія виступала тоді, як 
союзна армія, бо Україна 
була тоді незалежною лише 
в союзі з Польщею. Собєсь
кий підписувався: Йоаннес 
1 і 1 Рекс польонорум маґ– 
нус дукс Літуеніс ет Украї– 
не. На ватиканській євро
пейській мапі українські 
території були зазначені: 
Україна– Козакія. 

У заголовку цієї статті я 
поставив питання, чи ряту– 
нок Відня був чудом? Так 
треба було б чуда, щоб без 
участи української козаць
кої армії врятувати Відень 
від турецької облоги. В стат
ті „Чи козаки урятували 
Відень?" авторства Франца 
Гуммера, поміщеної в 
„Зальцбурґер Нахріхтен"5-
го червня 1975 року напи
сано, що самі турецькі дже
рела подають, що козаки вря
тували Відень. Чому поль
ські та інші чужинецькі дер
жави промовчують цей 
факт? Історики повинні пи
сати правду і всю правду. 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ БАТЬКАМ 
ВИХОВУВАТИ ДИТИНУ. 

Кожного року українська 
спільнота в цілому світі вро 
чисто відзначає роковини 
генія і пророка України Та
раса Шевченка. Велика ук
раїнська громада в Дітрой– 
ті відзначає ці роковини в 
особливий спосіб та різно
го роду імпрезами. Поруч 
загальногромадських відз
начень, вшановують Шсвче 
нка парафіяльні та україно
знавчі школи, а також окре
мі громадські організації 
влаштовують святочні схо
дини, присвячені цим роко
винам. 

Цьогорічний святочний кой 
церт у роковини Тараса Ше
вченка, що його влаштову
ють обидві парафіяльні шко 
ли НЗПДМ, відбудеться в 
неділю. 12-го травня, в залі( 
середньої школи при вул. 
МекДугал. 

Громадські відзначення. 

Україна часів Т. Шевченка 

що їх влаштували спільно 
Наукове Товариство ім. Ше
вченка і Культурно-Громад– 
ський Клюб. відбулися в.су– 
боту. 10-іо березня ц. p., в 
залі церкви св. Йосафата в 
Воррсні. Миш. 

Д-р Богдан І. Лончина з 
рамени організаторів імпре 
ти відкрив програму, приві
тавши біля 200 з і б р а н и х 
учасників з доволі числен
ною кількістю молоді , пред 
ставив прелеЛнта проф. д– 
ра Романа Шпорлюка і зап
росив ного д о слова. 

Д-р Р. Шпорлюк,широко– 
відомнй історнк-науковець, 
проф. Мншш енського уні
верситету в Ен Арбор, за
мість трафаретної промови 

„Плюси"... 
Закінчення зі ст 2 

чином заборонили б займа
тися лікарською практи
кою. Але щодо політикан– 
тів, то, як бачимо, такої 
небезпеки для них не існує: 
вони можуть розреклямо– 
вувати себе скільки хочуть і 
ніхто їм нічого не може за 
це закинути. 

Другим „але" американ
ської виборної системи є 

факт, коли в сучасному Се
наті серед 100 його членів 
нема жадного робітника, а в 
Конгресі серед його 435 
депутатів є лише шість ро
бітників (точніше, профспіл 
кових „босів", виборчі кам
панії яких фінансувалися з 
профспілкової каси). 

Звичайно, такий аж ніяк 
не ідеальний стан не може 

великий вплив грошей. При– не залишати негативних 
гадую ще років 25 тому наслідків на виборчий про– 
иазад, коли сенатор Джан 
Кеннеді,кандндуючи на пре
зидента на передвибори у 
Вірджінії, витратив разом 
140,000 дол. І він виграв. 
Натомість, його „супер
ник" чи конкурент сен. Гу– 
берт Гамфрі витратив на 
свої „правибори" в тому 
самому стейті „тільки" ЗО, 
000 дол. і він програв. Вся 
преса тоді писала, що Кен– 
неді міг завдячувати свою 
перемогу в основному то
му, що він, будучи безпорів– 
кяно багатшим від Гамфрі, 
міг дозволити заплатити за 
ті правибори безпорівня– 
но більше ніж його супер
ник. 

Щось подібне ми бачимо і 
тепер. Як повідомляють 
пресові коментатори (в то
му числі відома Доротті 
Фулдгайм з Клівленду), 
сен. Джан Глен „випав" з 
кандидатів на президента 
перш за все з причини браку 
грошей. Преса також по
відомляє, що до цього часу 
Фріц Мондейл витратив на 
свої правибори приблизно в 
п'ять разів більше, ніж його 
конкурент — сен. Гері Гарт 
Звідси мимоволі напрошу
ється висновок, що хто має 
більше грошей — той має 
більші шанси виграти в ви
борах, і, навпаки. 1. може, 
саме цим пояснюється той 

цес — в багатьох американ
ців все більше зростає апа
тія чи недовір'я до виборів. 
Наприклад, якщо в 1964 
році у виборах президента 
взяло участь 63 відсотки 
населення, яке мало вибор
че право, то в 1968 році цей 
відсоток зменшився до 61, а 
в 1980 році — майже поло
вина (52,3 відс.) американ
ців не брала участи у вибо
рах свого президента. 

Не можна не відзначити 
ще одного куріозу амери
канських виборів. Виявля
ється, що всі злочинці, які 
засуджені і відбувають по 
тюрмах кару - в тому чис
лі і вбивці, користуються 
таким самим правом як і 
решта громадян. Хоч, прав
да, порівняно до всього 
населення, відбуваючих ка
ру злочинців відносно не 
так багато, аби вони мали 
помітний вплив на наслідки 
виборів (хоч, кажуть, інко
ли лише один голос може 
вирішити справу), проте з 
морально-етичного, а тим 
більше юридичного погля
ду якось тяжко погодитися, 
щоб у державі, побудованій 
на справедливих законах, 
злочинець мав такі самі 
громадські права, як і чесна 
людина. Панове правникн 
чи юристи,— що ви на це? 

МУСУЛМАНСЬКІ ПОВСТАНЦІ в Афганістані, які 
воюють проти советських окупаційних військ, плянують 
розширити свою діяльність і перенести деякі свої дії на 
совєтську територію. Британський журнал ,,ДжеЙнс 
Діфенс Віклі" надрукував статтю Джана Ґанстона, який 
вступив до афганської повстанської групи Геші Іслямі, яка 
вже два роки проводить певну агітацію серед таджицького 
і узбецького населення середньоазіятських республік 
Совстського Союзу. Ганстон заявляє, що партія Геші 
Іслямі має приблизно 3,000 прихильників серед мусулма -
нів у Совєтському Союзі. 

ВІЙСЬКОВИЙ УРЯД Ні герії утворив спеціяльний 
трибунал для суду багатьох сотень осіб, яких обвинувачу
ють у корупції, поганому управлінні та надуживанні 
владою під час попереднього цивільного пралівння. 
Покищо невідомо, чи скинутий президент Шегу Шагарі, 
який знаходиться під домашнім арештом в Лягосі, та 
віцепрезидент Алскс Еквуеме, також аретшований, 
стануть перед тим надзвичайним судом. Трибунал 
розпочне розгляд справ незабаром, але точна дата 
покищо невідома. Понад 500 одіб були арештовані після 
скинення уряду президента Шагарі. 

виголосив ^ притаманною 
йому красномовністю нау– 
ково-історнчну розвідку її. і 
..Україна часів Шевченка". 

У 50-хвилинній промові, 
при скупченій увазі учасни
ків, прелегеит насвітлив 
досі маловідомі й ще ніде не 
публіковані важливі факти 
про вплив творчостн Шев
ченка на національне відрод 
ження України в XIX ст. 
Його творчість зродила но
ву добу в історії українсько
го народу—etoxy Шевченка 
Тези, наведені в̂  промові, 
викликали жваве зацікав 
лення у присутніх. Промо
вець вказав на втрату для 
української літератури та 
культури взагалі тих пись
менників, що писали свої 
твори перед Котляревським 
у старослов'янській мові, 
яких відкинуто як не-україн 
нів: процес національного 
відродження почався одно
часно удвох різних віддале
них від себе містах України, 
у Львові і Перемишлі в Га
личині та Києві у придніп
рянській Україні. Він відбу
вався без взаємних контак
тів. На прндніпрянщнні від
родження мало иідклад істо 
ричних події, а в Галичині 
мовний. Деякі українські 
письменники писали свої 

твори на філософічні теми 
російською мовою, уважа
ючи живу українську мову 
недостатньою для таких 
творів. 

У наслідок геополітичних 
обставин, існувала прірва 
між лівобережною і право
бережною Україною. Істо
ричне значення Шевченка 
полягає в тому, що під впли 
вом його творчости наста
ло духове об'єднання в одну 
Україну, не як регіональне, 
а напіональнс-політичне по 
няття. Прслегент окреслив 
Шевченка таким велетнем, 
до якою, мабуть, не доріс 
був український народу йо– 
ю часах. 

Промова викликала жва
ву й цікаву дискусію, в якій 
взяли участь: Д. Строїч, п-і 
Федорович. Т. Швайкун,,М. 
Лаврин. Р. Лазарчук. д-р Р. 
Климишнн й інші. Ціллю 
дискутантів була аналіза 
окремих тез. шо й осягнено 
завдяки авторитетним від
повідям прелегента. 

Промова була справжнім 
духовим миром для учасни
ків та гідним вшануванням 
Пророка України—Тараса 
Шевченка серцем і розумом 
за що щира поляка д-рові Р. 
Шнорлюкові. а організато
рам імпрези зокрема. 

Василь Папіж 

У СОРОКОВИЙ ДЕНЬ НЕНАДІЙНОЇ СМЕРТИ 
нашого Найдорожчого МУЖА, БАТЬКА, ДІДА, БРАТА 

ВУЙКА, СЕСТРІНКА І КУЗИНА 

бл. п. ЗЕНОНА ЄЗЕРСЬКОГО 
буде підправлена 

ПОМИНАЛЬНА СЛУЖБА БОЖА 
в СУБОТУ, 7 -го КВІТНЯ 1 9 8 4 р . г о д . 9-та р а н о , 

в церкві Покрова П р е с в я т о ї Б о г о р о д и ц і , 
Парма, Огайо. 

Просимо Приятелів і Знайомих згадати 
Покійного в цей день у своїх молитвах. 

Горем прибиті: 
Дружина - ІРИНА з РОДИНОЮ 

Ділимося сумною вісткою з Родиною та Пригголямм, 
що з Волі Всевишнього упокоїлася а БозІ. 
дня 28-го березня 1984 р. на 85 році життя 

наша Найдорожча Дружина, Мама, Бабуня І Сестра 

бл. п. 
МАРІЯ з ПЕКАРСЬКИХ 

ГАЙДУКЕВИЧ 
уроджена в с. Сільце, лов. ПІдгаАц! 

ПАРАСТАС - за упокій душі буде відправлений в 
неділю, 1 -то квітня 1984 р. о год. 5-ІЙ по пол. впох. заведенні 
М. Насевича при 109 Схід Тейбор Рд. Філадельфія, Па. 

ПОХОРОННІ ОБРЯДИ - будуть підправлені в понеді
лок, 2-го квітня о год. 9-ій рано з тогож лох. заведення до 
церкви св. Архистрвтига Михаїла 1013 Fox Chase Rd.. 
Jenkintown, Pa., а потім на цвинтар ca. MapOy Факс Чойсі, Па. 

В глибокому смутку: 
м у ж – ЛУКА 
ДОНЬКИ - ЮЛІЯ ПРОКОЛИН 

з мужем СИМОНОМ 
ІВАННА ФЕДИК з мужем РОМАНОМ 

внуки - ЮЛІЯ, РОМАН І АДРІЯН 
светра - КОРНЕЛІЯ ЗАЛУЦЬКА 

з мужем МИХАЙЛОМ І Родиною 
ближча І дальша Родина а Україні І діаспорі 

Замість квітів на могилу просимо пересилати пожертви на 
Українську Помісну Церкву се. Арх. Михаїла у Дженкінтови 
-Па.. 
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СТЕМФОРД, КОНН. 
НЕДІЛЯ, 8-го квітня 1984 р. 

год. 4-та по пол. 
Авдиторія міської школи 

при СтробвррІ Гилл Авеню 

УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА СЕМІНАРІЯ 
влаштовує 

У ПРОГРАМІ: 
хор „ДУМКА" зі солістом ЕД ІВАНКОМ з Ню йооку. дионґеит СЕМЕН КОМІР
НИЙ, фортепіяновий супровід Т. ПОТАШКО; оперний співак - ЮРІЙ БОГА– 

ЧЕВСЬКИЙ. танцювальний ансамбль „СИЗОКРИЛІ" під управою РОМИ 
ПРИЙМИ-БОГАЧЕВСЬКОЇ. Вступне слово - д-р ВАСИЛЬ ЛЕНЦИК, проф. 
коледжу Св. Василія, українською мовою; о. шамб. ЛЕВ МОСКО - ректор Ко
легії Св. Василія, англійською мовою. 

ВСТУП НА КОНЦЕРТ І5.00. 
Івідмавалв^авЕІвЕїВЕІІВе^М^ 

йвнарівдкстизюваЖа^^ л `̀ ` `̀ "̀ ' — - - . – . -

КОНЦЕРТ 
! 

і 

НЮ ЙОРК, н. й. 

, 5-го травня 1984 p., 
о год. 5-ій по пол. 

в залі Купер Юніон 
в центрі української ДІЛЬНИЦІ 

У 40^РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГОЛОВНОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ РАДИ (УГВІ?^ 
відбудеться 

ЮВІЛЕЙНИЙ КОНЦЕРТ 

^ - ^ - ^ " - ^ - ^ ^ " ` ^ ^ ^ " ` ^ ` ^ ^ a ^ ^ ^ ^ ` ^ ` ^ ^ e 1 ^ ^s^Bb^Bb^BKVjfcj^JBt^fcJfcjBVjBJJBOBjjfcjBj І 

" V - - - - - - - - - - — ` - – ^ 
З участю майстрів вокального мистецтва: РЕНАТИ БА

БАК І АНДРІЯ ДОБРЯНСЬКОГО; музикантів: 
піяніста ТОМИ ГРИНЬКОВА І челіста НЕСТОРА 
ЦИБРІВСЬКОГО та хору „ДУМКА'. 

Доповідатиме о. д-р ІВАН ГРИНЬОХ. ^ 
Мистецький дорадник і організатор: ЮРІЙ ПОВСТЕНКО ? 
Докладніші інформації будуть проголошені пізніше. 

ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ 
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СВОБОДА, СУБОТА, 31-го БЕРЕЗНЯ 1984 No. 61. 

Кость Мельник... 
Закінчення зі ст. 2. 

Почерсз Румунію, Бусврешт і Београд я продістався 
до Відня і віднайшов Костя. Зайшли ми до каварні Ґете. Я 
оповів Костсві про надійні дні в Хусті і трагічний епілог. 
Кость подивися на мене, на мій полинялий одяг, вимучене 
від неспання обличчА, і вдумався в безнадійне положення, 
яке я йому змалював. В думках його з'явився жаль над 
долею багатьох і над моєю. Але Кость залишився 
назовні давнім Костем. Прикрив в собі співчуття, і перей
шов у свій бравурний стиль вислову, перейшов у своєрід
ний гумор: „Але ти, Михасю, — сказав він до мене, — 
воював? Правда?" І почав розпитувати про всіх друзів, 
яких він знав. І так мн перейшли до справ, якими він жив, 
безмірно в них закоханий. Важко схарактеризувати його 
душевний стан. Але я бачив його душу, для мене вона була 
відкрита, хоч як він замикався передо мною. У моїй особі 
він бачив програну, змарновані титатічні зусилля бороть
би, до якої ми всі приготовлялися разом в голоді, холоді, 
щоб побудувати Карпатську Україну. Переживав важко 
цю зустріч зо мною, тому й прикрив п цією фразою: „Але 
ти воював? Правда?" В цьому вислові заховав він свій біль, 
тугу, жаль і скорботу і маленьку нову надію, що наростала 
в ньому візіями нового маршу, який надійшов. Великою 
його заслугою в цьому періоді є видан.ія настільної книги 
про боротьбу в Карпатській Україні і участь членів 
культурно-освітньої референтури в тому геройському 
змагу. 

Нове, те.що жевріло в ньому, надійшло невдовзі Це 
похід на схід, до якого Кость себе вклав знову цілого. 
Проминуло декілька років і ми знову побачилися у Льво
ві, на Л онцького. у в'язниці Ґестапа. З Костем ми пройшли 
магістралю почерез Краків, Берлін аж до 80-го відділу 
Саксенгавзену, що розмістився на полях Бранденбургії– 
Брец. А звідтіля Вольф, забрав йото до головної кватири 
Ґестапа в Саксенгавзсні, щоб мати Костя під рукою.Щастя 
хотіло що Кость вийшов живим і в 1945-му щасливо 
одружився і став батьком. Прожив ще два значні епізоди 
свого життя, які призвели його до великої осторожности. 

Був на суді над катом Вірзінгом у Нюренберзі. 
Звинуватив Вірзінга у заїрському поступуванні. Сказав, 
що Вірзінг наказав закувати Костя проти волі навіть інших 
гестапівців. Не щадив словами в оскаржуванні й припису
вав Вірзінгові вбивство Ольжича. Вірзінг на суді сказав, 
шо він ані Костя, ані інших свідків-українців, що свідчили 
проти нього не знає. 

Другий епізод, далеко глибший своєю трагікою. 
Фатальним збігом обставин Військовий Трибунал над 
воєнними злочинцями натрапив на прізвище К. Горсько
го, яке належало Костеві. І він вже знайшовся в руках 
совєтської агентури і призначений був на смертну кару. 
Чудом врятувався. Цей епізод терпким осадом залишився 
у його душі і позначився огірченням в дальшому його 
настав. їси ні. До того огірчення причинився ще один факт в 
організації, так що Кость замовк на якийсь час. 

Переїхав до ЗСА і поселився з родиною в Клівленді, де 
луже швидко та інтенсивно включився в рідношкільні 
справи. Працював так.фанатично, як і тоді для ОУН, і з 
такою самою любов'ю віддав себе „Рідній Школі", яку 
любив від дитинства..Не раз виглядало, що в розгарі цієї 
праці, хотів забути про все інше, що діється в світі. Поза 
тими справами не бачив нічого іншого. Почав видавати 
бюлетень „Рідна Школа", що визначався прекрасною 
технікою, був гарно редагований та мав естетичний вигляд. 

' Кость був неабиякий естет. Він часто говорив, що естетично 
видана книжка, брошура чи одноднівка мають більшу 
вартість у читача, як непрофесійна, недбайливо видана 
публікація. Читач краще читає, більше сприймає; естетич
не видання доступніше людині, тепліше до неї промовляє. 
Кость працював на тому полі безперебійно, бо майже 
п'ятнадцять років. їздив на рідношкільні зустрічі, зїзди, 
конференції, та брав участь в рідношкільній референтурі 
при СКВУ. 

У пасквільній брошурі, виданій в Совєтському Союзі, 
згадується його прізвище. 

З переїздом в 1964-му році з Пармн-Клівленду до 
Колюмбусу в стейті Огайо, Кость продовжував ще 
працювати для „Рідної Школи" на широку скалю. В 1979 
році відчув потребу поглибити пошану до традицій своїх 
друзів, з якими Йому доводилося працювати, а яких вже 
так мало залишилося в живих. Хотівутривалити пам'ятку, 
виданням циклу публікацій, про похід Його друзів на схід, 
що відбувся з новою надією на здобуття своєї держави. Він 
хотів залишити для майбутніх поколінь працю культурно-
освітньої референтури, яка властиво була рупором і підго
товляла духово похід на Схід Почав писати про це листи. 
Закликав до співпраці. Наладнав апарат, це робив ще за 
давніх часів. А одного дня він приїхав до мене. Це знову 
був той сам Костик, з яким ми провели тисячу різних 
розмов, продискутували над різними плямами, виконали 
багато корисних діл. Просиділи ми, згадуючи,багато 
годин. Кость залишився тим самим фанатиком свого діла. 
Почав знову акцію збирання матеріялів. Приготовив до 
друку першу частину спогадів, - щоб „слава не пропала". 
Ми переписувалися, та найчастіше він брав до рук телефон 
і переповідав мені нові відомості. Аж одного дня Його 
дружина Леся написала на святковій карточці, що 
Кости ков і серце, виповідає послух. Вперше це сталося 16-
го листопада 1983 року. А вже 17-го березня 1984 відійшов 
у вічність. Я поїхав попрощати його лежачого в труні 

Синопсис його життя: св. п. Кость Мельник народився 
24-го червня 1907 року в селі Береги коло Самбора, де 
батько був священиком. Учився в Самборі, а у Львові 
записався на Політехніку. Був студентом у Празі. 
Одружився в 1945 році з Лесею Єзєрською і було в них двоє 
дітей: донька Лркадія і син Ростислав. Прибувши до 
Америки, проживали спочатку в Клівленді, а потім в 
Празі, звідкіля переїхали до Колюмбусу, також в стейті 
Огайо. Там же 17-го березня 1984 року в лікарні помер. 
Перша Панахида відбулася 19-го березня в похоронному 
заведенні Головчака при вулиці Стейт, Пармі-Клівленд, 
при великій участі української громади. На другий день 
відбулися Поминальні Богослуження і запечатання труни 
та виїзд до Бавнд Бруку. Похорон був у суботу 24-го 
березня 1984 року. 

І 
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„Книжка' 
-

У неділю, 12-го лютого, в 
Торонто відбулася дискусій
на лава Виховно! Комісії 
СФУЖО на тему „Книж
ка". Імпреза була в залі Свя– 
то-Миколаївської школи при 
вулиці Белвудс, о год. 3:30 
по полудні. Тема така-акту– 
альна, бо знаємо, що про 
важливість і вартість книж
ки ніхто вже не збирається 
дискутувати, але чимраз 
менше її читають. Книжка 
- це ознака зрілости та 
зросту культури народу, а 
стоїть вона, припорошена, 
на полицях книгарень. В 
чому проблема? В книжці, 
чи в людині нашої доби? 

Присутніх привітала гос
подиня вечора, голова Ліги 
Українських Католицьких 
Жінок, східня Епархія, Ми
рослава Загребельна та пе
редала ведення вечором Ок
сані Бризгун-Соколик, ви
ховній референтці СФУ
ЖО. О. Соколик попросила 
до столу учасників па 11 елю, 
представивши кожного з 
них. 

Ніна Мудрик - Мриц— 
поетка, письменниця, ілюст 
ратор та видавець своїх 
власних творів. Вона на вс
тупі сказала, що хліб потріб 
ний для фізичного життя 
людини, книжка —для ду
хового життя. Вона закли
кала батьків вчити дітей 
любити українську книжку. 
Примусове читання, чи чи
тання з обов'язку кінчить
ся на примусовій лектурі ук
раїнських шкіл. З любови 
молода людина далі шука
тиме щось нового та ціка
вого в книжці. 

Роман Ващук — студент 
історії Торонтонського уні
верситету, активний плас
тун, член хору „Бурлака", 
член редколегії англомов
ного додатку до „Нового 
Шляху". Він твердив, що 
певна частина молодих лю
дей читає, якщо знайде щось, 
що їх цікавить. Не треба 
змушувати читати, треба 
зацікавити книжкою. Лекту 
ри в українських школах 
треба підбирати цікавіші. 

Леся Панасюк-Джовнс 
професійна бібліотекарка, 
сказала, що читання кни
жок у загальному занепа
дає. А у нас ще й тому, що 
незнання мови відохочує 
брати книжку в руки. Укра
їнські читачі позичають у 
бібліотеках польські та ро
сійські книжки і цим збіль
шують бюджет книжок тих 
мов. Українські книжки по
зичають мало, і українсь
ким відділам загрожує лікві
дація. 

Д-р Євген Рослицький, 
науковець, мікробіолог і 
голова Шкільної Ради при 

провенційному онтерійсь– 
кому КУК, статистично до
казав, що в Україні друку
ють чимраз менше книжок, 
і якщо так буде продовжу– 
ватися,далі, то в 2000 році 
українську книжку в Украї
ні друкувати не будуть, во
на взагалі щезне. Ми тут, у 
вільному світі, мусимо її ря
тувати, друкувати, читати, 
вчитися. Жива мова зрод
жує книжку, а книжка допо
магає розвиватися мові. Не 
будемо говорити і читати 
по-українському, наша мо
ва стане такою мертвою 
мовою як латинська. 

Панелісти були добре під 
готовані та говорили ціка
во. Не дивно, що вив'язала
ся жвава дискусія. Ось деякі 
думки з неї, які варто взяти 
до уваги. Якщо батьки не 
читають, то і діти не чита
ють. Треба відновити укра
їнську родину. 

Корисно було б, щоб ви
давці книжок, письменники 
відвідували українські шкі
льні бібліотеки та зустріча
лися там зі шкільною дітво
рою, молоддю. Річні шкіль
ні базари, де діти самі про
давали б дитячі книжечки. 
На початку кожного шкіль
ного року збирати новий 
каталог книжок та співан– 
ників, поділених по віку, те
матично; коротке резюме 
книжки, щоб легше заціка
вити молоду людину. Книж 
ки награти на тасьми, щоб 
діти слухали, звикали, по
любили і самі захотіли чи
тати. Варто дарувати книж
ки, замість цукерків, чи ігра 
шок. Менше телевізії! Наго 
роди в школах - кннжки. На 
городжувати за вийняткову 
кількість прочитаннях кни
жок. Було висловлено бага
то інших цікавих думок. 

Після закінчення дискусії 
О. Соколик сказала, що всі 
всі чотири доповіді, як і всі 
попередні доповіді Вихов
ної Комісії, будуть видру– 
ховані та вислані до жіно
чих організацій по цілому 
світі, які належать до СФУ 
ЖО, для використання, дис
кусії та доповнення. 

А у приватній розмові 
мені один чоловік сказав: 
„Чи проблема кннжки є жі
ночою проблемою? Бож 
тут так мало чоловіків!" Од 
на жінка звернула мені ува
гу на меншу, ніж завжди кі
лькість осіб і їхній пересіч
ний вік: От хто цікавить
ся книжкою". 

Гості ще довго гуторили 
при каві з печивом, яким 
гостила Ліга Українських 
Католицьких Жінок. 

Т.Б. 

Багато з нас носить зі собою 
історію України -

Не можна було відігнати 
від себе такої думки, слуха
ючи доповіді д-ра Юліяна 
Химинця в Ню Йорку в 
неділю, 25-го березня, яку 
зорганізувало середовище 
УГВР. 

Багато з нас, які в 1937-39 
роках були дорослими гро
мадянами, або молодими 
ще людьми, не може ніяк 
забути тих духових й емо
ційних піднесень, якими ми 
жили в тих роках, коли ми 
уважно слідкували за подія
ми в тій частині України. 
Кожна найменша вістка зві
дти була для нас важлива, 
радісна, хвилююча, сумна, 
трагічна. Велика кількість із 
нас хотіла теж туди поїхати 
чи перейти, щоб бути спів
учасниками тих історичних 
подій... Багато це зробило і 
пройшло цілу ту історію, чи 
як її співорганізатори, учас
ники боїв і вкінці всякі інтер
нування чи знущання над 
ними побідних тоді мадяр
ських чи польських властей, 
поліційних чи військових 
формацій. 

Імена Августин Волошин, 
Юліян Ревай, Августин Ште– 
фан й інші стали символами 
тих історичних подій. Біль
шість із них вже не живе, де
які ще поміж нами, але, 
будучи абсорбованими різ
ними нашими щоденними 
турботами, ми не все про
буємо бодай на хвилину 
відсвіжити в нашій пам'яті 
дні, які ми пережили в той 
час. 

Я був в той час студентом 
Варшавського університету 
Проходячи на весні 1939 
року на варшавському заліз
ничному двірці в шапці чле
на Української Студентсь
кої Громади у Варшаві, си
ньої краски, обведеної золо
тими пасками, із ініціялами 
УСГромади у формі тризу
ба, почув із польської юрби: 
„попач, Волошин ідзе". 

Кілька тижнів пізніше в 
дорозі додому на вакації, 

зупинився у Львові і далі в 
тій самій шапці. Раптом 
група польських шовіністів 
(5-7) підійшла до мене, по
чала провокаційно і злісно 
вигукувати: „ми ці дами ук– 
раїнев" і підступала чимраз 
ближче, щоб „українев дати' 
Був я на двірці сам і не зміг 
би „стати до бою", тому 
поволі перейшов на перон, 
хоч ще мав доволі часу для 
від'їзду. Поляки й інші наші 
загарбники знали, яке зна
чення буде мати Карпатсь
ка Україна і тому вона їх 
турбувала, не давала спати. 

Таких випадків наші лю
ди мали чимало, а багато з 
них мали більш драматичні 
епілоги. 

Одногодинна доповідь д– 
ра Юліяна Химинця, в тих 
часах Крайового провідни
ка ОУН на Карпатську Ук
раїну, повна конкретних фа
ктів, описів, без зайвих ко
ментарів дійсно була одною 
із цінних „відсвіжень" в 
нашій пам'яті тих незабут
ніх днів. Багато з нас носить 
зі собою історію України, 
але цю історію треба пере
дати поколінням, світові. 
Приємно було почути, що 
спогади про події на Закар
патті д-ра Ю. Химинця вже 
написані і книжка його п. з. 
„Мої спостереження із За
карпаття" появляться неза
баром друком. Не думаю, 
що хтось із присутніх на 
доповіді 60-ти осіб (в ту не
ділю з уваги на інші різнорі
дні імпрези число це гідне 
уваги) не зацікавиться про
читати про ці хвилюючі, по
декуди маловідомі події в 
Карпатській Україні у книж
ці д-ра Ю. Химинця. 

Доповідач, уродженець 
Карпатської України,–най^ 
кращий доказ того, що всі 
ми, байдуже, де народжені, 
українці, і всім нам близькі і 
важливі події на Срібній 
Землі, що були чином кар– 
пато-українців. 

І. Хаму ляк 

„Все йде, все минає' 
П'ятого жовтня 1983 року 

після короткої хвороби не
вблаганна смерть вирвала з 
наших лав проф. д-ра Зіно– 
вія Володимира Храпливо– 
го. одного із видатних укра
їнських фізиків XX сторіч
чя. 

Д-р Храпливий народив
ся 15-го березня 1904 року в 
селі Лисівці (тоді), Заліщи– 
цького повіту, син Василя 
Храпливого. ВЧИТЄЛЯ5 та 
Софії Стефанії з Ганкеви– 
чів. Після смерти батька в 
1908 році мати з синами жи
ла в Тернополі (1908-1914). 
там Зіновій закінчив народ
ну школу в 1914 році. 

Роки 1914-1918 пройшли 
на еміграції в Австрії. У січ
ні 1915 року Храпливі при
були до Відня, де Зіновій 
скінчив першу клясу на гім
назійних курсах. Згодом їх 
виселено з Відня на провін
цію, і другу та третю кляси 
він завершував уже як екс
терн. 

У жовтні 1918 року Зіно
вій повернувся до Галичи
ни й разом із мамою осів у 
Збаражі. Ситуація склалася 
така, що годі були думати 
про нормальне навчання, 
треба було заробляти на 
хліб, бо старші брати були в 
армії або в полоні, відірва
ні від родини. 1919 року за 
української влади Зіновій 
працював як канцелярійний 
помічник у податковому 
уряді, а за польських часів 
— у збаразькій броварні як 
розпорядник, книговод то
що. Вільний час від праці 
юнак використовувавша 
самонавчання. Тому, коли 
його праця в броварніуСкін– 
чилася, по кількох місяцях 
(1923) він склав, як екстерн, 
іспит зрілости в тернопіль
ській гімназії. 

Очевидно, він хотів про
довжувати студії, але не 
було можливости. Tpqoa 
було залишатися в Збаражі 
й заробляти гроші репети
тором. Уже тоді він запи
сався на математику й фізи
ку спочатку в Віденському, а 
потім у Краківському уні
верситетах, але тільки фор
мально. Лише раз. зібравши 
трохи грошей, виїхав на 
пару місяців до Відня (літ
ній семестер 1925). Щойно 
в 1926 році після восьми ро
ків побуту в Збагіагжі переї
хав на регулярні студії до 
Львова. 

У 1929 році 3. Храпливий 
склав іспит на вчителя фізи
ки й математики. 1931-36 
роки вчителював у Пере
мишлі, спершу в приватній 
дівочій, опісля в державній 
гімназіях. Докторську ди
сертацію писав, доїжджаю
чи до Львова. На доктора 
філософії промовано його 
1932 року. Нарешті, в 1936 
році перенісся до Львова, 
але знову ж таки на посаду 
вчителя гімназії. За Польщі 
тільки в виняткових випад
ках давали українцям пра
цю в університетах, і то не 
вище асистента. 

Ситуація змінилася доко
рінно з приходом больше– 

Св.п. д-р 3. Храпливий 

виків у вересні 1939 року. 
Нова влада постановила ук
раїнізувати Львівський уні
верситет. Прислала деяку 
кількість викладачів ізсхід– 
ніх областей та прийняли з– 
поміж місцевих українців 
усіх науковців, яких могли 
дістати. 3.'Храпливого при
значено професом теоре
тичної фізики й доручено 
йому обов'язки проректора 
навчальної частини. (На 
чолі університету був рек
тор з трьома заступниками– 
проректорамн. Проректор 
наукової частини, гїроф. Ки
рило Студинський. керував 
дослідною працею. Прорек 
торнавчальної частини від
повідав за організацію нав
чання - програми, викла
ди, іспити, дипломи. Третій 
заступник займався госпо
дарськими справами). На 
нього спало тоді складне 
завдання - переорганізува
ти навчання з польської єв
ропейської системи на совст 
ську. 

Вибух німецько-больше 
вицької війни в червні 1941 
року застав його у відряд
женні до Києва. Після різ
них пригод він повернувся 
до Львова у жовтні. Універ
ситету за німецьких часів у 
Львові не було й 3. Храпли
вий працював редактором 
шкільних книжок в Україн
ському Видавнииві. З його 
львівським відділом він сва 
куювався 1944 року до Жс– 
гестова, а потім на Словач
чину. Після деяких пригод 
прибув до Відня, де Україн
ське Видавництво мало свій 
відділ. 

На весні 1945 року 3. Храп 
ливнй перебрався до Бава
рії й скоро опинився в аме
риканській окупаційній зо
ні. 

1945 року професори-смі 
гранти зі Східньої Европи 
заснували в Мюнхені міжна 
родний університет з німець
кою мовою викладання під 
патронатом т. зв. УНРР-и. 
що опікувалася емігранта
ми. У цьому університеті 3. 
Храпливий був „надзвичай
ним" професором і керівни
ком на фармацевтичному 
відділі УТП, який був у 
Мюнхені. 1947 року він од
ружився з Марією Кури– 
лець, його колишньою сту
денткою з часів, коли він 
учителював у гімназії. 

У 1948 році виїхав з дру
жиною з Німеччини на за
пропоновану йому посаду 
професора фізики в ЗСА в 
університеті в місті Ст. Лу– 
іс у Мізурі. Там після 24 
років праці перейшов на псн 
сію 1972 року, але частинно" 
ще викладав в університеті 
до 1974 року. 

3. Храпливий був прек
расним професором, теоре
тичні знання якого й вміння 
навчати інших високо ціну
вали адміністрація універ
ситету й його студенти. Д-р 
Альфред Вебер, колишній 
керівник відділу при Ст. Лу– 
їському університеті, пише 
про професора Храпливого 
як „про науковця високої 
кляси справжніх європейсь
ких традицій", який сильно 
причинився до піднесення 
наукового рівня відділу в 
цьому університеті та до 
глибоко зацікавлення фізи
кою серед студентів. 3. Хра
пливий відзначався принци
повістю та високою культу
рою. Він мав своєрідний під 
хід до студента, якого він не 
тільки старався зрозуміти, 
але Й спрямувати на пра
вильні шляхи. Він завжди 
терпеливо н вичерпно відпо 
відав на кожне питання сту
дентів і цим. як пише його 
колишній студент о. Квей. 
він здобував довір'я й поша
ну в університеті. Для своєї 
родини 3. Храпливий був 
„живою енциклопедією". З 
дочкою вів розмови про 
філософію, історію, розви
ток культури, а з сином — 
про фізику й математику. 

Проф. Храпливий був лю 
диною великої справедли– 
вости. ерудиції та небуден
ного вміння цікаво розпо
відати, переплітаючи свої 
оповідання гумором та на
сичуючи їх логічно вираз
ними думками, а також ви
користанням принагідних 
уваг, що завжди допомага
ли краще зрозуміти його 
розповідь та побачити в ній 
правду життя. На схилі віку 
вчений з великим захопле
нням почав вивчати мови й 
зробив багато цінних науко
вих перекладів на англійсь
ку мову. До останніх днів 
свого життя він завзято пра
цював у цій ділянці, як та
кож в ділянці історії, ЩО 
могла, без сумніву, стати 
його другою спеціяль'ніс– 
тю після фізики. 

Зіновій Храпливий був 
довгі року секретарем То
вариства за Патріярхат в 
місті Ст. Луїс. У цілому він 
був сильною і оригіналь
ною індивідуальністю. Умів 
заглянути у глибокі тайни

ки минулого та виразити 
силу людини і її волю жит
тя. 

Професор 3. Храпливий 
був членом Наукового Това 
риства від 1933 року та The 
New York Academy of Scien
ces. Написав низку науко
вих статтей і пару підруч
ників. 

Володимир Жила 

Шевченківське свято у Вашінгтоні 
Цього року українці Ва– 

шінґтону й околиць відзна
чили Шевченківські роко
вини народження й смерти 
зусиллями Об'єднання Ук
раїнців метрополітальної 
округи Вашінгтону, вашінг– 
тонської Групи Української 
Вільної Академії Наук, ва– 
шінгтонського Осередку 
Наукового товариства ім. 
Шевченка і Українського 
Студентського Клюбу Ме– 
рилендського університету. 

Вечір, який відбувся в 
суботу, 10-го березня, в при
міщенні Студентського до
му Мерилендського універ
ситету, відкрила голова 
Об'єднанння Українців у 
Вашінгтоні Уляна Сось. 
Привітавши присутніх, во
на передала слово для пер
шої доповіді проф. Петрові 
Одарченкові, відомому ук
раїнському вченому. 

Доповідач почав свою 
доповідь, під назвою „Шев
ченко і українська народна 
пісня", характеристикою 
української народної пісні, 
яка своїм глибоким зміс
том, словесною поетичною 
майстерністю, надзвичай
ною музичною красою зай
має перше місце в народно
пісенній творчості усіх на
родів світу. На це є підтвер
дження у вислові хоча б 
німецького поета Боденш– 
тедта, сказані ще сто двад
цять років тому: „Немає в 
світі такої країни, де б дере
во народної пісні такий 
розкішний плід дало, ніде 
дух народу так добре себе 
не виявив у своїх піснях, як 
українці. Яке глибоке, спра

вді людяне почуття, яка 
туга, що всю душу захоп
лює, відбилась в тих піс
нях". 

Доповідач зупинився на 
кількох улюблених піснях 
Поета, який не тільки коха
вся в народних піснях, а й 
сам умів чудово їх викону
вати. 

Народна пісня, з п опи
сами героїчної боротьби, 
романтикою, традиціями, 
ідеалами, не могли не впли
вати на таку чутливу люди
ну, як Шевченко, і пісня 
була невичерпним джере
лом для його творчости. 
Він увібрав її музикальну й 
звукову красу, хоч творив 
свої, наскрізь оригінальні, 
неповторні поетичні твори, 
багато з яких самі перетво
рились у народну пісню, а 
Шевченків „Заповіт" став 
національним гимном. 

З пісні вийшла і сама піс
нею стала поезія Шевченка. 
Шевченкова поезія, лунаю
чи від Карпат до Кавказу, 
та по всьому світі широко
му, єднає всіх українців! 

Доповнив цю естетичну 
насолоду з прегарної допо
віді своєю доповіддю відо
мий громадський і пласто
вий діяч д-р Юрій Старо– 
сольський. Він говорив про 
„Мистецтво в Шевченковій 
долі". 

Доповідач зупинився дов
ше на тому періоді життя, 
коли за свої політичніпоезії 
Поет України опинивезь-на 
засланні, де проти нього 
впала заборона „писати і 
малювати". У Шевченка 
було відібрано „найбільш 

благородну частину його 
бідного існування". І допо
відач зацитував з листа Ше
вченка: „такого нелюдсько
го присуду не міг би виду
мати і трибунал під голову
ванням самого сатани". 

У мистецтві Тарас Шев
ченко знаходив своє покли
кання на службі України. 

Музично-картинний мон
таж під назвою „Симфонія 
життя", авторів монтажу -
Степана Максимюка й Іго
ря Витковицького, дав бага
то естетичної насолоди зіб
раним. В монтажі демонс
тровано діяпозитиви, які 
ілюстрували життя Тараса 
Шевченка, та уривки з опе– 
ри Григорія Майбороди 
„Тарас Шевченко". 

У святкуванні брала 
участь наша студентська 
молодь, яка долучилась до 
сеньйорів. Наталка Белен– 
дюк прочитала поезії Тара
са Шевченка „Ой, Богдане, 
Богданрчку", а потім „Ду
ми мої, думи моГ в супро
воді чотирьох бандуристок 
- Галі Кохно, Віри Кохно, 
Наталки Забіяки та Ірини 
Гнатишин. 

Вашінгтонець 
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Ф Р І З Н Е Л 

Одинокий, старшого віку, при 
добрім здоров'ю та матеріяль– 
но забезпечений, хотів би мати 

ПОМІЧНИКА-ГОСГІОДИНЮ 
жінку середнього віку. Умови 

за згодою. 
Тел.: (212) 499-1534. Роман 

після 9-ої год. веч. 

ГвВАВТМІНГ^Тв 
^ . 48 East 7th St 

Tr`` " G R 3-3550. New York. 10003 

ВЕЛИКОДНЯ КЕРАМІКА, 
інкрустована різьба, писанки. 

Першорядні, Італійські, 
Імпортовані, правдиві 

сушені 

Г Р И Б И 
Приступні ціни: 3 сорти: 
1 фт.: S60 00 S47 00 S35 00 

плюс такс І пересилка. 

Тел.: (212) 782-0655 

REAL ESTATE 

ПРОДАМ 2 ПАРЦЕЛІ 
під будову - 1-род. і „Дуплекс" 
на Trion(o і Granada Blvd.. Warm 
Mineral Springs. Fla Ціна при
ступна. Добрий прибуток на 
буі,учність. Тел. до власника: 

(212) 942-3533 

ф Р І З Н Е Ф 
ЗКІМНАТИДОВИНАЙМУ 
в Нюарку, Н. Дж. близько 
Мейплвуд, Н. Дж. Про 
ближчі інформації тел. 

(201)375-6080) 

Ф BUSINESS SERVICE Ф 

TYPEWRITERS 
Ukrainian and others. Also copiers 
addressers, safes and other office 

equipment shipped. 
JACOB SACHS 

251 W. 98th St.. New York. N.V. 10025 
Tel.: (212) 222-6683 

BUSINESS 
\9 OPPORTUNITIES Ф 

З приводу продажі фарми. пропо
ную нашим промисловцям і бизнес– 

меиам закупити 
ВСІ МАШИНИ 

до продукції виробів товарів 
б е з Х С М І К А Л Г Й 

Всі машини в найліпшому стані. Я 
продукував капусту, голубці, бігос. 
огірки, хрін, муштарду, джус. мар– 
мела'дні конфітури та на складі маю 
запаси джаріа-споіків. контейнерів. 
і т д . л також товар до перероблен

ня. Хто заінтересований, телеф 
(201) 356-8821 

Власник ІВАН ЛЮТИЙ, моя адреса 
IVAN LUTY IUTENK0 

P.O. Box 465 
South Bound Brook. N.J. 08880 

Р І З Н Е ф 

/ П А М ' Я Т Н И К И 
з різних гранітів, ставимо 
на цвинтарях св. Андрія в 
Бавнд Бруку і св. Духа -

відома солідна фірма 
CYPRESS 

HILLS MONUMENTS 
В БІЛЯНСЬКИЙ 

WAITER BIEIANSKI 
К М КАРДОВИМ 

CONSTANTINE М KARDOVICH 
800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. NY 11208 
Tel.: (212) 277-2332 

Відкрито в кожний день, в су
боту, включно, від 9 5 по пол 

в неділю 10 4 по лол 
Miami. Fla (305) 653-5861 
На бажання і для вигоди клієн
тів, радо заїдемо до вашого 
дому з проектами і порадами. 

' FUNERAL DIRECTORS ^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
, ПОГРЕБНИК 

Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 
NEW YORK і ОКОЛИЦАХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

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

(212) 674-2568 

LYTWYN fc LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

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

світу. 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesani Avenue 

(corner Stanley Terr.) 
UNION. N.J. 07083 

(201) 964-4222 
S. 

SENKO 
FUNERAL HOME 

2)3 Bedford Ave. Brooklyn. N.Y. 
(212) 388-4416 or (516) 481-7460 

HEMPSTEAD 
FUNERAL HOME. 

89 Peninsula Blvd.. Hempstead. L.I 
24 HOURS A DAY. 




