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В Чикаго обрано Управу 
Відділу УАКРади 

, Чикаго (О.П.). В Чи-
каго, 12-го квітня відбулися 
Загальні збори Української^ 
Американської Координа-
ційноТ Ради. Відділ .Чика-
го. Зборами провадила об-
рана Президія на чолі І 
проф. Мирославом Ссмчи-
ІІІИНОМ. Після звіту юлояк 
уступаючої, тимчасової уп-
рави Андрія Іванова та улі-
лення абсолюторії , після 
доповідей і дискусії обрано 
такі керівні тіла. 

Управа: Олексій Коно-
вал голова; Василь Map– 
кусь, Андрій Іванів. Miixaii–' 
ло Ольпіанський. Ореста 
Фединяк заступники; Ма 
рія Ріпецька секретар; 
Ярослав Ганкевич . фінан-
совий секретар; Марян Ха-
мів скарбник; Ярослав 
Струтннсі,кий культурно 
-освітній референт; Олексій 
Пошкваник пресовий ре-
ферент; Ореста Яримович 

суспільна опіка; Роман 
Залунький. Василь Koco– 
гор члени: 

Ширша рала: Мирослав 
Семчишии голова; члс-
ни: Юліян Юринець, Мико-
ла Отрошко-Арськнй, Бог-
дан Ткачук. Юрій Яримо-
вич, Степан Куроиась. 
Орсст Городиський. Воло-
димир Фединяк. Лука Бот-
вин. Юрій Дачншин. Воло-
димнр Ястрембський. Мн-
рон Дахнівськнй. Катерина 
Баран. Олександер Атанов-
ський. Микола Домашсвсь-
кий. Модест РІисцький; 

Контрольна комісія: Ро-
ман Прнпхан - голова. 
І ванна Гарасовська сск-
ретар. Михайло Мельник 

члени: 
Суд чести: Ілля Мула 

голова, Василь Ростун 
секретар. Микола Барабо-
ляк член. 

Новообраний голова. JSL„ 
Коновал у своєму слові зак-
ликав присутніх: ..Відложім 
свої 40-літні розбіжності і 
сварки та приступаймо до 
конструктивної праці. Ство 
рім сприятливу атмосферу, 
щоб молодь від нас не від-
ходила. а прилучалася до 

О. Коновал 

спільнот української гро-
мадської прані". 

Д-р В. Маркусь, заетуп-
НИК ГОЛОВИ, У СВОЇЙ ДОПОВІ-
лі. між Іншим, ствердив: 
..Ми виїхали з батьківщини 
і певішм обов'язком перед 
українським народом, який 
ми маємо виконувати". Д-р 
Мнрои Куроиась у своєму 
слові закликав, щоб ..ми 
користали з наших прав, як 
американські громадяни та 
входили в американське 
політичне життя, щоб npar–, 
пули, досягали керівних 
позицій цієї нашої країни. 
Отак зможемо краще допо-
моїти собі й українському 
народові в Україні". 

Д-р Роман Барановськпй 
представник централі УА-
КР. у своїй доповіді сказав: 
..Коли ми матимем конгрес 
мсніп. які будуть між нами у 
вишитих сорочках, тоді, ми 
відчуємо силу і тоді з нами 
пахува і йметься сни". 

На зборах було затвсрд-
жено статут УАКР. Відділ у 
Чикаго, та прийнято ряд 
резолюцій." в яких одобрю-
сться основні завдання УА-
КРадн та її заходи у ство-
ренні одної ніким не ДОМІ-
нованої Централі в ЗСА. -

161-ий Відділ УНС відзначить 
подвійні роковини 

Еймбридж. Па. Усубо-
ту, 5-го травня ц.р., тут 
відбудеться відзначення 90-
річчя існування Українсько-
го Народного Союзу і 65-
річчя 161-го Відділу йогосв. 
Василія - бенкет і танці 
в Українському Клюбі. при 
Бродгел ровд. Аликвипиа. 
Головним промовцем на 
бенкеті буде головний пред-
сідннк У Н С д-р Іван О. 
Флис. 

Коктсйл розпочнеться в 
6-ій год. і триватиме до 7-ої. 
після чого слідуватимуть 
бенкет і забава, на якій rpa– 
тиме оркестра Джанні 
Плюс. 

161 -ий Відділ заснував 30-
го вересня 1918 року Антон 
Підуфалий. який від того 
часу до 31-то грудня 1941 
року був його секретарем. А 
від 1941 року і дотепер сек-
ретарем Відділу с головинії 
радний Андрій Джула. Від-
діл цей постійно розростав-
ся і, починаючи з Конвенції 

УНС у Вашінпоні в 1954 
ропі, внсилас на союзові 
конвенції трьох делегатів. 
Крім того, пей Відділ мас 
власний дім та тривкий фі-
нансовий статус. 

ВИСТАВКА Г. І 
Б.ТИТЛІВ В.ЧИКАГО 

Чикаго. - Осередок Пра-
ці Уладу Старшого Плас-
тунства в Чикаго влашто-
вус. виставку ікон Галини 
Титли та акварель і олійних 
картин Богдана Титли, яка 
відбудеться тут в днях 11.12 і 
13-ю травня ц.р. в П.ласто-
вій домівці. Відкриття та 
зустріч з мистцямн в п'ятнн-
ц'ю, 11-го травня,о гол. 7:30 
вечора. Слово про мистців 
виголосить ст. пл. Рута Рі-
пецька. ЛМ. 

Провід Осередку запро-
піус до численної участи 
пластунів та всю українську 
громаду. 

Українці беруть участь в 
оборонній акції А. Сахарова 

Рочсстер, Н. Й. - Місце-
вий Відділ організації Амс-
риканці в Обороні Людсь-
ких Прав в Україні присту-
пцв до Відділу Об'єднання в 
обороні прав Сахарова. 
яке зорганізувалося, щоб 

ь повести активну кампанію 
для рятування Андрея Са-
харова. Об'єднання, що має 
свій осідок у Вашінгтоиі. 
старається тепер звернути 
увагу цілого'світу на А. 
Сахарова, який немов сим-
волом боротьби за людські 
права у СССР. 

Об'єднання в обороні 
Сахарова мас у своїх рядах 
членів з різних груп та наці-
ональностей. З уваги на 63-
ій день народження А. Са-
харова об'єднання влашто-
вус ряд концертів, з яких 
перший відбудеться в Ро-
честері, у середу. 9-го трав-

ня ц.р.. а дальші в Торонто, 
Бостоні, Ню Йорку і в міс-
тах Західньої Европн. Крім 
концертів, будуть влаштова 
ні доповіді, демонстрації, 
пресові конференції і зустрі 
чі з політичними нровідни-
ками західніх крапг 

Організація Американців 
в Обороні Людських Прав в 
Україні приступила до Об'с 
днання в обороні Сахарова 
тому, що він заступався за 
українських дисидентів і 
інформував вільний світ 
про їхнє переслідування, 
арешти, муки в тюрмах і на 
засланні. 

Перед десяти роками са-
ме А. Сахаров апелював до 
вільного світу рятувати жит 
тя Валентина Мороза. Сьо-
годні здоров'я Сахарова 
так погіршало, що він сто-
їть перед подібною небезпе-
кою. 

НЮ ЙОРК ОЧІКУЄ КОНЦЕРТ 
У 40-РІЧ ЧЯ УГВР 

Ню Йорк (Р. Б.). - у 
вівторок. 24-го квітня ц.р. 
відбулося засідання Гро-
мадського Комітету для 
визначений 40-річчя УГВР. 

У програмі дня в OCHOB– 
ному була справа підготов-
кн до,ювілейного концерту, 
який відбудеться в суботу, 
5-го травня ц.р.. в залі Ку-
пер ІОніон в Ню Йорку. 
Засіданням проводив д-р 
Степан Ворох. який недав-
но повернувся зі шпнталя. З 
того приводу інж. Роман 
Рогожа привітав його від 
присутніх і висловив ра-
дість' з його повороту до 
здоров'я і до громадської 
активности. Подібні почу-
вання висловив голова Діло 
вого комітету мгр Роман 

-ільницький. 

Мгр Ільницький предста-
вив стан підготовки кон-
церту. Він висловив впев-
нення, що при участі таких 
відомих мистецьких сил, як 
Рената Бабак, Андрій Доб-
рянський, Тома Гриньків, 
Нестор Цибрівський і хор 
„Думка" під керівництвом 

му візьмуть участь широкі 
кола громадянства. Koop– 
динатор концерту інж. 
Юрій Повстенко вже в осно 
ві полагодив усі справи,зв'я-
зані з мистецькою nporpa– 
мою концерту і уклав де-
тальну програму, яку при-
сутиі одобрнли. 

Крім, мистецької nporpa– 
ми виголосить слово застугк 
ник президента УГВР і дов-

. голітній голова їїЗакордон-
ного Представництва, о. 
д-р Іван Грнньох, який для 

тієї цілі приїхав з Европи. 
Присутній на засіданні 

мистець Любослав Гуца-
люк представив запроекто-
вану ним емблему 40-річчя 
УГВР, яку члени Комітету 
прийняли з,захопленням. 
Для відання фінансовими 
справами концерту рішено 
запросити Ярослава Кли-
ма, якому буде помагати 
Іван Дмитрик. Рішено та-
кож приготовити вечерю 
для виконавців концерту в 
Народному Домі. 

Квитки на концерт мож-
на набути в книгарнях .,Ap– 
ка" і „Сурма", а я дні концер-

Семена Комірного буде виз- ту при касі Купер Юніон від 
наплюю мистецькою імп- год. 3-ої. Початок концерту 
резою, та надію, щ о в ньо- о год. 5-ій. 

В ІЗРАЇЛІ АРЕШТУЮТЬ 
СВОЇХ ТЕРОРИСТІВ 

В музеї Ню Джерзі 
відкрились виставки 

Грентон. Н. Дж. (юко). 
В п 'ятницю. 27-го квітня' 
ц.р.. відбулось тут в Сгей-
ТОвОМу М у з е ї СвЯТОЧНе 8ІД-
криття української мистець 
кої виставки, що її влашту-
вав Український Музей в 
Ню Йорку під головуван-
ням д-ра Богдана Цимбалі-
стого. при видатній доио-
мозі обидвох місцевих від-
йілів СУЛ - U - г о JM, Кн. 
Ольги під головуваніїям 
Ярослави Лабки та і 9-го ім. 
Лесі Українки під юлову-
ванням Марії Глушок. 

Виставка розміщена в 
просторих і рспрезентатив-
них приміщеннях Стейто-
вого Музею при 205 Вест 
Стсйт вул. і на ній ииша-
ються: 12 великих розмірів 
українських мистецьких ки-
лимів з різних областей Ук-
раїни жіночі (7 нормальної 
величини ляльки) та чолові-
чі (три ляльки) одягн, в 
засклених габльотках біля 
сотні вишиваних рушників, 
скатертів і плахт. зразки 
мистецької кераміки й велн-
крлні писанки. На стінах 
розміщені побільшені фо-
.тознімки українських дів-
чат, парубків, чоловіків й 
жінок — типових представ-
ииків жителів різних OO.UK -
тей України. Додаткові кар-
ти України, написи, лояс-
нення, короткі й дошльні 
довідки разом з вибагливо 
зредагованим з кольоровн-
ми й чорно-білими фото-
матеріялами каталогом вис 
тавки (ціна 5 дол.) допов-
н ю ю т ь приманливий і у 
високій мірі культурний 

-вигляд цієї пересувної BHC-
тавки. шо триватиме до 17-

го червня ц.р. і н можна 
відвідувати безкоштовно 
кожного дня за вийнятом 
понеділків і свят, від 9-ої 
години ранку до 4.45 по 
полудні. 

В доповненні ДО ЦІЄЇ ВИС-
іавкн показано в окремих 
рамках і габльотках 38 фо-
товідбиток зі старих фото-
графій. що зображують по^, 
одинокі обличчя, групові, 
фотознімки членів українок 
ких церковних і світських 
організацій, хорів. аматор-
ських вистав, церковні й 
світські будники, у початко-
вій стадії поселення україн-
ських людей в ньому стейті. 
Окремо показано деяку кіль 
кісгь книжок, шкільних ПІД-
ру чіткім, свідоцтв. пляка-
тів. програмок концертів, 
імпрез тощо. Ці матеріяли-
це частина приватної збірки 
Андрія Кейбіди. 

Відкриття виставки роз-
почалось в 6-ій годині вечо-
ра і продовжалось до 8-ої 
години вечора. Біля 350 
учасників, нарівні українці, 
мешканці Трентону й око-
лнці. як і не-українці, серед 
яких було чимало визнач-
нИх осіб, мали нагоду не 
тільки одушевлятись ЄКСПО-
натамидюказаними на вис-
тавиі. але й насолоджува-
тись кулінарними стравами 
й напнтками, що пишались 
на „Великодньому столі", за 
який подбали союіянки: 
Надія Гафткович, М .Глу-
шок, Юстииа Надрага. Ма-
рія Спірала Й Дарія Само-
тулка під проводом снер-
гійної і працьовитої Богдан 
ни Оса пін. 

Тель Авів, І зра їль . . - На 
превелику радість прем'єра 
Ізраїля їцака Шаміра, полі-
ції Ізраїтя вдалося в Cpyca– 
лимі унешкідливнти під кі-
нець минулого тижня чима-
лі бомби під чотирма араб-
ськими автобусами перед 
самим виїздом цих автобу-
сів на перевіз соток арабів 
лід час найбільшого руху в 
бизнесовій арабській секції 
міста, відкривши змову й 
заарештувавши понад 20 
винуватців. Усі з них - це 
праві екстремісти. ортодок-
сальні жиди, вісі ветерани 
війська, а деякі з них навіть 
офіцери, інші ж знову -
відомі в кулуарах парлямсн-
тутага урядових інших бу-
дннках як ті громадяни, що 
Домагалися постійно більш 
великодушної державної 
допомоги ДЛЯ НОВИХ ЖИДІВ-
ських поселень на oxynoea– 
ній арабській території. 

Прем'єр Ізраїля назвав 
подію розкриття цієї змови 

j проти арабських автобусів 
. .врятуванням країни від 
катастрофи" і ,,превенцією 
дуже серйозної трагедії" у 
його повідомленні для зага-
лу після засідання кабінету 
в неділю. 29-го квітня. На 
ньому засіданні директор , 
ізраїльської безпеки допові-
дав зібраним міністрам про 
те. як зневтралізовано змов-
ницький плян. 

Вже в суботу, 28-го квітня 
було заарештовано 20 осіб, 
замішаних у підкладанні 
бомб, з яких кожна важила 
6 і пів фунта. Бомби були 
підкладені під мотор або 
під задню вісь під чотири 
автобуси, а менші бомби 
були покладені по боках 
автобусів під сидіння. Авто-
буси були запарковані коло 
мешкань водіїв автобусів в 
Єрусалимі. Дуже софісти-
ковані механізми для запо-
чаткування вибуху були на-
ставлені так, щоб зірвати їх 
рід час найбільшого вулич-
ного руху в п'ятницю по 
обіді, що у багато-багато 
разів перепитало б кіль-
кість цив ільних жертв у 
арабському середмісті і бу-
ло б без порівняння більше, 
ніж у відомих вибухах. спри-
чинених арабськими тсро-
ристами (які підкладають 
звичайно грубо й примітив-
но вироблені домашнім crto– 
собом бомби). - -

Подробиці, про ЯКІ ГОВО-
рив директор безпеки перед 
кабінетом Ізраїля, не подані. 
до публічного відома, але з 

Шахові першенства УСЦАК 
відбудуться в Рочестері 

Рочсстер, Н. Й. - Укра-
їнська Спортова Цснтраля 
Америки і Канади повідом-
ляє всіх шахістів і спортові 
товариства, що цього року 
змагання за першенство 
українців Амерки і Канади 
відбудеться в Рочестері в 
днях 26-го. 27-го і 28-і о 
травня. Зголошення слід 
висилати на адресу: Roman 
Kuzylak, 74Gould St.. Roche 
ster. N. Y. 14610 

В турнірі візьмуть участь 

шахісти з Торонто, Монт-
рсалто. ФілядсльАії, Чика-
го, Дітройту, Ню Йорку. Ірі 
й Рнчмонду. 

Також зголосили свою 
участь найкращі українські 
шахісти на чолі з проф 
Степаном Попелсм д-ром 
Орестом Поповичем. Воло-
димиром Дзерою і мгром 
М.Турянським. Перша на-
города - 300 дол.. друга -
200 дол. і третя 100 дол 
Для юньйорів 100 дол. 

У Вінніпегу виставляють 
картини Ф. Гуменюка 

Вінніпег, Ман. - Occpe– 
док Української Культури й 
Освіти відкрив тут виставку 
картин Феодосія Гуменюка, 
сучасного українського мие-
тця, маляра неконформіста. 
який проживає в Україні. 
Виставка відбувається в га-
лерії Осередку при 184 вул. 
Александер схід і тривати-
ме до 4-го червня ц.р. Віл-
криття виставки і доповідь 
із прозірками Даріг Дарс-

вич про творчість Гуменю-
ка відбулася в п'ятницю, 27-
го квітня. 

Ця виставка влаштована 
без відома і згоди мистия 
Відбувається вона, щоб по-
знайомігпі українців у віль-
ному світі з представником 
мистецького авангарду, 
який не може виставляти 
своїх творів в Україні. Усі 
картини позичені із прнват-
иих колекцій в Торонто. 

ТОГО. ШО ОГОЛОШеНО, 8ШО; 
мо, шо міністрам сказано 
ясно, що розкриття цього 
нлянованого бомбування і 
арешт винуватців не було 
..випадком" ані ..щасливим 
збігом обставин", а резуль-
тазом довгих років ..тихої 
і наполегливої інвестшаціГ' 

З ізраїльських раліовнх 
джерел стало відомо, що ні 
всі розкриття зробили на 
міністрів ..потрясаюче вра-
ЖСНИЯ". КОЛИ ВОНИ ДОВІДВ-
лися про прізвища заарепі-
тованих, серед яких були їм 
знайомі імена. Стало також 
відомо, що агент Ізраїль^ 
ської служби безпеки інфілі. 
трував цю групу тсрорис-
тнчннх екстремістів і він 
доніс про плян висадити в 
повітря згадані автобуси з 
пасажирами та ще й під час 
великого вуличною руху. 
Його інформації також да-
ли можливість заарештува-, 
ти запідозрених у змові. 

Тим часом всі гірнтрима-
ні перебуватимуть у в'язни1 

ці наступні 15 днів, поки 
можна буде дати проти'них' 
офіційне обвинувачення в 
намірі заподіяти злочин: 
тих, які невинні в змові, 
відпустити. Згідно з вістка-
мн з Ізраїля. дехто з заарс-
штованих г здогадно вже 
досвідчені терористи, бо 
декого з них було заареш-
твано відразу після вибуху 
бомби в.1980 році, коли 
екенльодували бомби під 
автами двох посалників-
арабів. одного з містечка 
Наблюса. а лругого з 

.містечка Румалли. Обидва 
посадники, і Бассам Шака і 
Карім Халеф. лишилися 
тяжкими каліками. 

Декого із цих заарсшто-
ваних допитувано також у 
свій час з приводу нападу з 
машиновимн крісами на 
ІСЛАМСЬКИЙ університет в 
Гамрі. де було застрелено 
трьох арабів-студентів. Зно-
ву ж відома сімка ІНШИХ 
здогадних терористів (чет-
веро з них американські 
жиди, а трос ізраїльські), 
притриманих за поранення 
семи арабів 4 - ю березня 
цього року, коли було об-
стрїляно ав тома гичною 
зброєю арабський авт обус у 
західньому побережжі Йор-
дану, та трос обвиігуваче-
них у.підмінуваіші в січні 
ц.р. найевяшеннішої мусул-
манської святині в Єрусали-
мі не мають ніякого відно-
шення до цієї останньої 
справи. 

В АМЕРИЦІ 

ПРЕДСТАВНИКИ „ГОЛОСУ Америки" у Вашінгюні 
повідомляють, що ця офіційна американська радіостанція 
передасть в цілості промову президента Роналіш Рсісна. 
яку він виголосив в Пекіні і яку китайський комуністичний 
уряд зцензурував частинно так в англійській, як і в 
китайській мовах. Усунені з промови Президента були 
звороти про похвалу Бога й демократії, як теж про загрозу 
совстської агресії. Директор ..Голосу Америки" Ксннет 
Томплісон заявив, що цілий текст промови буде переданий 
в двох мовах до китайського народу, який не маг змоги 
почути цю важну промову під час відвідин Президента в 
ІРитгиіл т 

ДЕПАРТАМЕНТ СПРАВЕДЛИВОСТИ подав цікаві 
статистичніл дані про те. що в 1981 ропі злочини проти 
приватних осіб і нерухомостей коштували Америку 10.9 
більйона долярів. Злочини проти нерухомих власностей 
коштували Америку 8.1 більйона, тоді коли решта коштів 
припалина медичні видатки тощо. Вопитанні було взято 
під увагу 60,000 злодіїв і напади на 130.000 громадян. 
КОНГРЕС Є ПРОТИ пляну Адміністрації виробляти 
нову хемічну зброто. згідно із заявою конгресмена Дайте 
Фассела з Фльорнди. Згаданий конгресмен, який є 
головою Комісії міжнародних справ в Палаті Рспрезснтан 
тів, заявив, що він шукатиме підтримки двох політичних 
партій для підкинення проекту про вироблювання нових 
хемічних середників війни. Хоч президент Реген звернувся 
із закликом до СССР і інших держав з пропозицією 
заборони продукції і вживання трій.тнвих газів, він 
запропонував продукцію таких хемічних середників, щоб 
дорівняти совстам. які мають колосальні арсенали таких 
середників. 
Д И Р Е К Т О Р ФЕДЕРАЛЬНОГО Бюра Інвсстнгацій 
Вілліям Вебстер заявив, що число бомбувань в 1983 році 
зменшилося на 14 відсотків в Америці і Пусрто Ріко. 
Загальне число бомбувань було 687. Таких вибухів було в 
1980 році 1,249, в 1981 - І.Ї42. в 1982 795. 
УРЯДОВЕ БЮРО ПЕРЕПИСУ у Вашінгтоиі повідомляє, 
що такі американські міста, як Маямі, Ляс Вегас і 
Анкоредж, АлАска набули поважне число мешканців в̂  
роках 1980-82. Бюро вирахувало 176 американських міст? 
які мають 100,000 і більше населення. Маямі, яке перейшло 
з 41 на 34 місце щодо кількості! населення, збільшило своє 
населення на 10,3 відсотка і мас тепер 382.726. Ляс Вегас 
збільшило число мешканців на 9 відсотків. не-

греносячись з 90-го на 80-те місце. Анкоредж збільшило 
число своїх мешканців на 11 л5 відсотків і нараховує тепер 
194,675 мешканців. Серед міст, що подали зменшення 
мешканців в цих двох роках є Баффало. Н.Й. (з 5 
відсотками зменшення населення),' Форт Всйн. Інд. (2.8 
відсотка), Флннт. Миш. (3,5 відсотка) і Ґері, Інд. (4 
відсотки). 

КИТАЙ ДАВ ПРЕЗИДЕНТОВІ 
РЕҐЕНОВІ НАЙБІЛЬШЕ ПРИЙНЯТТЯ 

В ЙОГО КАР'ЄРІ 

Президент І'оііа.і і Реї єн і Йснч) ЛДОжиня Непе! ИІЛНОСЯІЬ 
тосі на припняіії в Шанхаї. 

Шанхай. Китай. Сотні 
тисяч китайців запрудили 
вулиці і площі цього crapo– 
ю торговельною міста Кн-
таю. щоб привітати npent– 
дента Рсгена у понеділок. 
30-го квітня, чим закінчуна-
лася піестиленна йоіо візи-
та в Китайській Паро іній 
Республіці. Президент вн-
користав знову цю паї оду. 
щоб ВИСЛОВИТИ амернкансь-
ку готовістьлопомої їй Ки-
таєві модернізуватися і зажн-
тн заможнім життям. За-
хонлення. з яким киїайні 
віта.ти американською Нрс 
зидента. було поза всякими 
найкращими иренс. ієн тами 
і сподіваннями; і ііпноіо 
такою нриііняітя не було 
тут ні для кою, хіба шо ше 
12 років лому для Ричарла 
Ніксона. якиіі проламав пер 
шип лід СВОЄЮ історичною 
по ї здкою до Китаю, що 
підготувала фунт іля всіх 
дальших зносин поміж ЗСА 
і КНР 

Іуі. в університеті Фу-
дан. Президента вітали ен-
гузіястично 700 студентів. 
Рсгсн ніс раї іаневнив і 
китайську мо.іо іь. шо Лмс-
рика мат бажання ДОІЮМОГ-
тіі Китаєві роз'вннуш имін-
ня'в прикладних науках і а в 
техніці меналжменіу. .,lc– 
і орім це ріка, що може 
понести нас. куди сама хо-
че. Але ми масмо міць і 
вміння тримати в руках 

стерно . вибрати напрям і 
плисти разом. казав Р. 
Реген до уважних і дуже при 
ХИЛЬНИХ ЙОМу . CTJ ІЄН І ін. 

Попутний вітер наліімаг 
наші вітрила, сильна течія 
нам с при не і нагода тля 
спільної і корисної поюро-
жі кличе нас". 

Обоє Реї єни відвідали 
також зразкову иілмісі.ку 
..комуну".на околиці Шан-
хан). де вирощують селяни 
артіллю горо піну. илска-
ють птахівництво і тварнн-
ШЩТ80. а тепер починають 
будувати ту і іеж різні фаб-
рикн. Дуже подобалося аме-
рикаиській Першій Парі 
також візи та в дитячий са-
юк. ле Роналл і Нснсі Peic– 

ІШ бачили чороводн дітей 
та іншу дитячу само.ііяль-

їм' ч і у ^ и и - Я І 
ність. Що дуже ГІІІІН.ІО ГЄІЄ-
НІВ.-

Увечорі тою самото лня 
в честь Президента ЗСА і 
його Пані був влаштований 
величавий бенкет в Шанхай 
ській залі виставок, і тут 
шову повторилися її самі 
незвичайно прихильні ма-
ніфеступашія пошани ки-
таиців і ля Америки і Прс-
зилента. Промови презилен 
та в Шанхаї ірансмітували-
ся бет нсіпури по всіх мере-
жах ра по і телевізії, але і 
без шпанського перекладу 
тексту 

У ліловій ділянці Реген 
Закінчення наст. 3. 

У СВІТІ 
У ХАРТУ МІ, СТОЛИЦІ Судану, вве ієно виїмковий стан. 
Президент цієї африканської країни, яка нереживасцілий 
ряд внутрішніх і зовнішніх нссиокоїв, оголосив про 
введення різних обмежень в країні в неділю. 29-го квітня. 
На Заході цей крок президента (улану, який став на чолі 
уряду завдяки воєнному переворотові в 1969 році, колИвін 
увів у країні ..Іслямське право", пояснюють як „закручу-
вання гайок" мусу.тманської півночі проти іншовірців на 
півдні країни, де переважають так твані ..анімісти" і де с 
теж невеликі острівні християн серед СУЦІЛЬНО чорного 
населення. Судан не найбільша африканська країна, шо 
займає 967.500 квадратових миль площі і має приблизно 
22 мільйони населення. Президент Гаафар аль-Німейрі. 
властиво лик тат ор країни, каже, шо більшість населення с 
за ним і вони захищатимуть іслямське право від тих. хто 
„шкодить Ісдямові й Суданові". 

В АФГАНІСТАНІ СПРАВИ для повстанців погані. 
Кабульське радіо подало в неділю, 29-го квітня, що 
..урядові представники провели інспекцію військових 
з'єднань в долині Панджшір". Цим стверджено ще раз. що 
ця долина центральний осідок протягом кількох років 
про тисове гських повстанців, тепер опинилася в протипов-
станських урядових руках. Це було перше такс пОвідом-
дення про перемогу нромосковськнх сил Кабулю над 
повстаннями віл минулого вівтірка. коли було подано про 
захоплення долини військами уряду і про нанесення 
поразки ..контрреволюції". Одноразово з Афганістану 
надходять вістки про десятки тисяч нових втікачів, що 
напливають до Пакістану в останніх днях, особливо після 
тяжкого бомбардування повстанських гнізд в Кандагарі. 
300 миль на підвенний захід ві і Кабулю. На Заході 
повідомлення просовєтського уряду розглядають як 
намагання протидіяти західнім вісткам. ЩО повстанні все 
таки нр здаються і. не зважаючи на колосальні втрати в 
людях, все ще стоять у нерівній боротьбі з окупантами 
їхньої країни совт тами та їхніми афганськими підголос-
ками. 

АЛЬМАНАХ УНС НА 1985 РІК 

Рсгіакиіч ..( 'етюди" вже почала nuhwmoev мате 
рі.ч.ив до Альманаха УИСккчх на 1985рік. Частин^ 
nt) він буде присвячений подіям після НІКІИЧСШІЧ 
fljyysoiсвітової'війни, тоонпїнерсохваннч українців' 
втікачів в таСюріїх^Іі-Ш. а відтак ве шкаго icxadv 
до країн новоео'пиее іешіч. Матерій їй про ці та інші 
події українськім) і аніМІйсикоіо мовами просиппн ч 
авторів надсилати до 20'So червим и.р. - Реіі. 
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Шануймо наших приятелів 
Приєднування для України і її народу прия-

телів у чужинецькому світі - це одна з найпер-
ших місій нашої вільної громади у діяспорі. 
Спростовувати брехні про Україну, ширити 
інформації про історію Сходу Европи, з'ясовува-
ти прогру нашої визвольної війни-революції у 
роках 1917-21 виключно в наслідок наїзду зфор-
мованої на московській землі большевицької 
армії, інформувати про жорстокий большевиць-
кИй режим, подавати невідомі не-українцям 
відомості про український правозахисний рух — 
все це наш обов'язок. Обов'язок подібний до 
довбання в твердій скелі американського за-
гального невіжества, ідо таке Україна, шо таке 
Схід Европи, шо таке євразійська імперія, 
найбільший ворог Америки й усього вільного 
світу. Самі ми безпосередньо не можемо мати 
впливу на американську закордонну політику, 
бо - будучи розпорошеними невеличкими 
групами поселення на велетенському просторі 
між двома океанами, не маємо можливости ні в 
одній виборчій окрузі вибрати свого конґрео 
мена не то стейтового сенатора. Немає теж 
наших земляків на високих становищах амери-
канської державницької машини. І тому, коли 
знаходимо в американському науковому чи 
політичному світі прихильних нам осіб, то ми 
повинні виявляти їм нашу вдячність і зберігати 
з ними зв'язок, шоб вони залишилися нашими 
друзями. 

Ці завваги стосуються, наприклад, конґрес-
мена Джеймса Флоріо і сенатора Билла Бредлі, 
обох зі стейту Ню Джерзі, які зголосили - один в 
Палаті Репрезентантів, другий в Сенаті - з а к о 
нрпроєкти про створення окремої Конгресової 
комісії для розгляду штучного голоду, створе-
нЬго большевиками в Україні в роках 1932-33;-
иІрб винищити цілу верству українського селяни 
ства, власників середньої і бідної земельної 
посілости. Для зголошення названими амери-
квнськими законодавцями причинилася органі-
зйція Американці в Обороні Людських Прав в 
Україні, провід якої стоїть у тісному постійному 
зв?язку з Екзекутивою Українського Народного 
Сфюзу. Головний Екзекутивний Комітет У Н С о 
ЮІу проголосив у „Свободі" ч. 72 з 17-го квітня ц. 
р. ..Заклик" до всіх відділів УНСоюзу і всього 
членства, щоб підтримати потр ібними для 
ведення цієї акції пожертвами. 

Ідеться про матеріяльні пожертви, але 
також про моральну підтримку для названої 
організації та про виявлення своєї вдя.чнрст^ 
обом американським законодавцям ізстейту Н ю : 
Джерзі, в якому заінкорпоровано УНСОюз; Цюіі 
вдячність треба виявити масовими листами до 
кожного з тих законодавців, конгресмена Джей-
мса Флоріо і сенатора Билпа Бредлі, як теж до 
Інших конгресменів і сенаторів з проханням 
Підтримати цей законопроект. Обидва названі 
законодавці - демократи. Тим більше вони 
заслуговують на вияв пошани і вдячности від 
українців, що у Демократичній партії існує ліво-
ліберальне крило, яке дуже голосно говорить 
про потребу оборони прав людини, але водно 
час дуже мало цікавиться тим найбільш жорсто 
ким топтанням людських прав, яке відбувається 
в Совєтському Союзі, що його американські 
ліберали утотожнюють з ,,Раша", з якою обов'яз-
КОво і за всяку ціну треба зберігати ,.детант" на 
базі редукції американських видатків на оборо 

"У-
:- Для українців в Америці, громадян З'єдна-
них Стейтів, на задньому пляні стоїть партійна 
приналежність даного американського конґрео 
мена чи сенатора чи кандидата на будь-який 
видатний пост включно з постом президента 
Америки. Для нас єдиним критерієм підходу до 
кожного з таких американський діячів чоловіків 
чи жінок, є їхнє відношення до СССР і .зокрема, 
ЇХ знання проблеми України і їх підхід до цієї 
проблеми. Коли наступник президента Ричарда 
гЧіксон'а Джералд Форд заявив у прилюдній 
дебаті з своїм демократичним суперником 
ржиммі Картером, що ..у Східній Европі нема 
Совєтської домінаціі". він втратив голоси всіх 
виборців, що прибули до ЗСА із Сходу Европи і 
програв вибори. Сьогодні у провідній амери-
Канській верстві 'значно зросло знання Сходу 
Европи та. зокрема, знання суті російського 
комунізму. Але це все ще початки протвере-
Зіння із того часу русофільства, що ним навіяли 
на американську закордонну політику на все 
американське суспільство втікачі з Росії після 
упадку царату, які тут стали професорами най-
видатніших американських високих шкіл і впли-
вали на закордонну політику ЗСА і громадську 
думку широких кіл суспільства, діючи по давній 
лінії так званої царської російської історичної 
щколи. Названі вгорі американські законодавці 
Залежать до тих, які вже визволились з того 
(анахронічного трійливого чаду. Треба їх за це 
иТянуняти. 

У четвер 26-го квітня ц. р. 
Рудольф Гесс, КОЛИШНІЙ 
заступник Гітлера та в'я-
зень альянтів, який перебу-
ває в в'язниці Шпандав у 
Західньому Берліні 37 ро-
ків, закінчив 90 літ життя. 

З цієї нагоди знаний ко-
люмніст „Ню Йорк Тайм-
су" Джеймс Рестон написав 
статтю про Гесса і обстави-
ни його ув'язнення, з якими 
варто познайомитися на-
шим читачам. .; ..;;;-–,;1 

Як відомо, на початку1 

Другої світової. рійіШііресхі. 
сам один прилетів Лг̂ а'коіи' 
до Англії, щоб бути noce– 
редннком між гітлерївЬьг 
кою Німеччиною Й Англією 
і Францією, які виповіли 
війну Гітлерові за його на-
пад на Польщу. 

У 1947 році Гесса суджс-
но в Нюрнбергу разом з 
іншими провідниками гіт-
лерівськоі Німеччини і за-
суджено на досмертну тюр-
му. 

Від 1966 року він є єдиним 
в'язнем в цій тюрмі в Бер-
ліні, збудованій ще в ХІХ 
сторіччі, втримуваній чо-
тирьома союзниками Дру-
гої світової війни — ЗСА, 
Великобританії, Франції і 
СССР - коштом 800.000 
дол. річно. 

Американський Уряд як 
теж західньонімецький ур-
яд в Бонні, запевняють, 
беручи до уваги Гесса дуже 
похилий уже вік, щд його 
здоров'я добре. В останніх 
роках Гесс мав поважні 
приступи плевриту та запа-

Володнмир Душник 

РУДОЛЬФ ГЕСС, 
СИМВОЛ ПТЛЕРИЗМУ 

І В'ЯЗЕНЬ АЛЬЯНТІВ 
лення легенів, та його opra– 
нізм ці недуги переборов. 
Є також відомості, що в 
1977 році він намагався із 
CGfJoK) похінчити. 

За остенніх десять літ 
Америка, Англія і Франція 

-робили заходи.1 щоб .Моск-
' ва 'погодилася на звільнен-
ня Гесса, виходячи з прин-
цип'у людського милосердя, 
але совети рішучо відмов-
ляються його звільнити. 
Альянтська контроля Захід-
нього Берліну має клявзулі, 
що кожний член чотиридер-
жавної контролі мас право 
вето. Користаючи з того 
права, Москва і на дома-
гання трьох західніх союз-
ників ставить своє вето. 

Британці, які переводили 
дуже точну і дбайливу ін-
вестигацію і допит Гессові, 
були в той час переконані, 
що він утік із Німеччини на 
власне бажання , а не за 
намовою чи згодою Гітле-
ра. Гесс знав, казали 
вони, - про пляии Гітлера 
піти війною проти СССР і 
Гесс був певний, що НІМЄЧ-
чина не виграє війни на два 
фронти. Це і було спонукою-
до його втечі. 

Чому ж - совети так 
вперто відмовляються звіль-
нити Гесса? На це склада-

ються різні причини. Уря-
дові чинники Совстського 
Союзу намагаються під-
креслювати на кожному 
кроці, що вони є повноправ-
ним ч л е н о м а л ь я н т с ь к о ї 
контролі в Берліні, чого 
ніхто їм не відбирає ані не 
заперечує. 

Ще інша теорія щодо совє-
тської впертости в цій enpa– 
ві є ця. що Гесс був останнім 
членом прибічників Гітлера 
й його режиму, який ЗНИ-
щив понад 20 мільйонів 
людей в СССР і під час ос-
танньої війни. 

Ще інший здогад збіга-
сться із лінією совєтських 
примушень, що місією Гес-
са було переконати Велико-
британію та її союзників 
заключити сепаратний мир 
з Гітлером і дати йому віль-
ну руку ЗНИЩИТИ СОВЄТСЬ" 
кнй Союз. 

Але навіть якщо б COBCT– 
ські припущення щодо місії 
Гесса до Англії були прав-
диві в сто відсотках, то що 
це сьогодні допоможе COBC-
там чи престижеві Москви, 
якщо вони не звільнять цієї 
людини в такому дуже уже 
похилому віці. 

Колюмніст Рестон не MO-
же зрозуміти ціеїсовстської 
впертости, і пише, що у 

сучасній хвилині, коли сові -
тсько-американські відно-
сини дуже напружені, Моск-
ва не втратила б нічого на 
своєму престижі, якщо б 
погодилася зі своїми полі-
тичними партнерами в Бср-
ліні і дозволила на звіль-
нення Гесса, так як цього 

чхочуть три інші партнери. 
Дуже можливо, що Гесс 

хотів перемовити британ-
ців заключити сепаратний 
мир з Гітлером; дуже мож-
ливо, що він намовляв брв-
танців включитися до „а”и-v 
тибольшевицького xpecro– 
носного походу"; дуже мож-
ливо, що Гесс був прямо 
. .божевільним", коли він 
вірив, що він зможе змінити 
біг історії. 

Проте колюмніст Рестон 
на жаль, не знає про мос-
ковсько-большевицьке трак-
туваиня українців чи.інших 
під'яремних народів СССР. 

Згадаймо хоч би українську 
Вінницю, Катинь і морду-
вання польських старшин, 
брутальне мордування ук-
раїнських жінок в КінгірІ і т. 
п. 

ЬЛц певні, що Америка, 
Англія і Франція будуть на-
далі добиватися, щоб Моск-
ва таки погодилася на звіль-
нення Гесса, за яким стоїть 
не тільки його син і родина, 
але також боннський уряд. 

Чи спроможеться Моск-
ва на цей гуманний крок і 
звільнить Гесса - чи може 
це звільнення прийде ціпі 1-
но? - запитує Рестон. 

Третього травня 1984 ро-
ку сповняється тринадцять 
років від дня упокоєння 
Блаженнішого Владики Іоа-
на Теодоровича, першого 
Митрополита Української 
Православної Церкви в 
Америці й Канаді. По його 
смерті УПЦ в ЗСА вкрила-
ся великою жалобою: за-
кінчив свою земну путь її 
первосвятитель. Церква ще 
тоді переживала Великод-
ню радість і вона допомог-
ла православним українцям 
полегшити їхній сум з при-
воду тяжкої втрати вірою в 
те, що Син Божий Господь 
наш Ісус Христос Своєю 
„смертю сЦерть;; переміг л , 
-Владика їоац жив з глибб^ 
кою вірою ^Володаря жит-
тя і; смерти,': з; відданістю. 
Божій справі; якій нрисвя-
тив усе своє життя,...з твер1 

дою певністю, j що кінець: 
нашого земного шляху, 
пройденого в смиренні, ВІД-
даності Богові й молитві, 
відчиняє OTCJM майбутнього 
віку у Христі. Працюючи на 
ниві церковного служіння; 
знав, що.в житті.і в смерті 
ми в Господній волі; гово- -, 
рив св. апострк:-:.'ПавЛрд,; 
„ Чи живемо ^3-^я' ГРСЙОдії; 
нсйввм^4й'л^"йр.а^^ :г 

., для;:ХІ!С^(Щукі^^йо^-А.' 
;tbtyiiyH.tt^joi: Ч И f̂ M̂ BL–:' 
Сівт Д Щ Й Й Ш Ш д ^ : 
!:Шч^ШШ^гШ;^;":Й 
-. -Задля .іГтеддда;:'яЩ.f. йс; 
Господі упоікоївісл; Бла^ен^^ 
нішйй Владика Іран Теодо-
РОВИЧ. ВІН УВІЙШОВ У НЄЗЛІ-
чениі сонми всіх тих, що 
жили з вірою в Христа, бо 
„Коли ми віруємо, що Ісус 
умер і воскрес, то і помер-
лих в Ісусі Бог приведе з 
Ним"(1 Сол. 4, 14) 

Митрополит Іоан наро-
дився в містечку Крупець, 
Лубенського повіту на Во-
лині, б г̂о жовтня 1887 року, 

о. Степан Біляк 

ПАМ'ЯТІ БЛАЖЕННІШОГО 
ВЛАДИКИ МИТРОПОЛИТА ІОАНА 

в день зачаття св. Іоана 
. Хрестителя. Предки Вла-
дики Митрополита були 
через цілі століття служи-
телями Божого престолу, 
як і його батько. Після за-
кінчення духовної школи в 
Клевані, вступив до Духов-
ної Семінарії в Житомирі. 
столиці Волині. 

Революційний рух 1905 
.року, після війни Росії з 

Японїсю, зачепив. і жито-
мирську семінарію. Моло-
диЙ вісімнадцятилітній сту-
дент-богослов, Іоан Теодо-

, рович, що бажав волі своє-
' му українському народові, 
не втерпів, щоб не взяти )гчас-
ти в поваленні царату Росії. 
тієї тюрми народів. За те 
звільнено його з семінарії в 
1906 році, як і сотні інших 
студентів - українських 
патріотів. Та молодий сту-
дент не марнує часу, а го-
тується до учительських 

; іспитів^ переходить їх ус-
ГпіІивд;Кста^учіітЬлем. На 

І Іфф^)І6ьиЩ; Пробув П'ЯТЬ 
; '^ІТ^пІ^^ч6гб'ЗН^ву ДОПУ-
і :ці^но;йоі;'о'.^6;сехішйрії; 
^г:^^Л^б:^іігШ. 1914 
: ̂ ок^.'^пйС^п':^?ОДЙй висв-
''жгмЬ. його'ш яйяк”оіваt а І0-
' то: трабМЯ Ї9"І5; року Єгійс-

коп ТадеЙ -^ на свяшеника. 
Через рік після того МОЛО-
дий о. Іоан Теодорович по-
вдовів. Тоді вже другий рік 
шаліла Перша світова вій-
на. Молодий о. Іван поїхав 
на фронт, де керував від-
ділом Червоного Хреста на 
південнозахідньому відтин-
ку російської армії. На цім 
становищі застала його ре-
волюція 1917-го року.^ш-^штт 

Цього ж року організо-
вано Українську Народну 
Армію. Отець Іоан приєд-
нався до українського виз-
вольного руху і став пер-
шим капеляном Дивізії Сі-
рожупанників. На службі 
Директорії Української На-
родної Республіки о. Іоан 
Теодорович був послідовно 
головним капеляном пра-
вобережного фронту. ХОЛМ-
сьісої, подільської й київсь-
кої груп. Так перебув на 
фронті цілу боротьбу Укра-
іни за самостійність в 1917-
1919 роках. 

Хвиля розвалу українсь-
ких армій застала його нс-
дужим на тиф. Від денікін-
ців чекала його смерть за 
відозву підписану його влас-
ним іменем, підзаголовком 
„До синів українського на-
роду: козаків, селян і робіт-
нйків". Як недужому йому 
дали підводу, щоб втікати 
від денікінців, але, через 
непорозуміння, підвода по-
пала якраз до табору воро-
гів під Брацдавом. Тут від 
омерти він врятувався пря-
мо чудом. Денікінці вважа-
!̂ tf йрго померлим. ограби-
лй зі всього й залишили. А 
тут надійшли брати гали-
чани, що вже були злучнли-
ся з денікінцями. ВЗЯЛИ XBO-
рого о. Іоана до свого табо--
ру, як капеляна, та перевез-
ли до Вінниці, до шпиталю 

Вийшовши зі шпиталю.о. 
Іван Теодорович. утікаючи 
від денікінців, перебрався 
через фронт на польський 
бік. Двічі арештували його 
поляки, але нарешті дістав-
ся до Крем'якця, до Єпис-

копа Діонисія, від якого 
дістав парафію в селі Митнн-
ці, Староконстантинівсько-
го району, де перебував 
півтора року. Звідти о. Іоан 
Теодорович поїхав на єпар-
хіяльний з'їзд до Житоми-
ра, як делегат повітового 
з'їзду духовенства. З Жи-
томира вислано Його до 
Києва, для порозуміння з 
Всеукраїнською Правос-
лавною Церковною Радою. 
Церковна Рада вислала йо-
го з уповноваженням opra– 
нізувати Волинь і Поділля 
для заснування Української 
Автокефальної Православ-
ної Церкви. 

У 1921 році по чотирьох 
місяцях його праці, на до-
нос московського духів-
ництва, арештували його 
большеаики як „петлюрів-
ця" і завезли до тюрми в 
Староконстантинові . Від 
розстрілу спасла його така 
подія: в 1915 році московсь-
кі „солдати" перевели різ-
ню жидів в тім місті. Отець 
Іоан Теодорович, що був 
там в той час вийшов з 
хрестом в руці протилсалда-
тів" та спинив погром-різ-
ию. Староконстантинівські 
жиди тепер пригадали ту 
подію і спасли свого добро-
дія-рятівннка від неминучої 
смерти. 

Визволений з тюрми лн-
ше 'чотири дні перед Bce– з 
українським Православним.. 
Церковним Собором, що . 
відбувся в Києві в 1921 р . ,о ; 
Іоот Теодорович есе таки 
дістався на той історичний 
Собор і брав діяльну участь 
у й4го нарадах. Коли вирі-
шено було обрати Ієрархію 
Української Автокефальної 
Православної Церкви, о. 
Іоан Теодорович був третім 
з черги кандидатом наєпис-
копа. 

(Продовження буде) 

Микола Галів 

Кілька думок до 40-річчя УГВР 
Висловлюю тільки кілька 

думок до' питання 40-річчя 
УГВР, бо в газетній статті 
на ширшу аналізу немає 
місця. Однак варто і треба 
привітати ініціятиву Гро-
мадського комітету, на чолі 
з д-ром Тарасом Гунчаком. 
та поставив собі" за мету 
окремо .відзначити прстан^ 
нч укра їнсько ї Годо^нбТ 
Визвольної Радк(У Г В д а її 
40-річчя низкою імпрез. 
Перщ.ою з черги імпрезоіо 
буде святочна' академія^ "у 
якій візьмуть участь кращі 
українські мистецькі оди-
ниці, що відбудеться у су-
боту, 5-го травня ц. р^у залі 
Купер Юніон, у Ню Йорку. 
А на осінній сезон запляно-
вано наукову конференцію, 
виставку документів і мате-
ріялів з останньої визволь-
ноі боротьби й інше. 

Слід підкреслити, ЩО ІС-
торія — не тільки українсь-
ка, але і світова - не зано-
тувала подібних випадків 
визвольних рухів бороть-
би і формування керуючого 
чинника, якою була Україн-
ська Головна Визвольна 
Рада. Без перебільшення 
можна сказати, що це був 
історичний унікум. Звичай-
но, що із всією повнотою і 
виразністю побачити і exo– 

, пити ЦЮ унікальність все ще 
потрібно більшої перспек-
тиви часу, але навіть з nepc– 
пективи 40-річчя можна по-
бачити цю незаперечну уні-
кальність. У першу чергу 
вона проявлялась у органі-
заційній вітальності виз-
вольної боротьби українсь-
кого народу. Погляньмо, 
яка в той час була загальна 
ситуація українського на-
роду. Якщо ми зрозуміємо 
тодішнє скомпліковане по-
літичне положення, яке нас-
тало в тих часах - тоді 
прийдемо до незаперечного 
переконання, що постання 
УГВР випливало з невід-
кладних потреб боротьби 
визвольних формацій укра-
їнського народу в час Дру-
гої світової війни. Цими 
визвольними формаціями у 
першу чергу. булн,цідпільНа, 
мережа ОУН і а іЛнв^й1ю-
ча Українська Повстанська 
Армія (УПА). Ці формації 
вимагали свого політично-
го і керуючого завершсн-
ням і таким прямим та без-
посереднім завершенням 
стала УГВР. У такій і тіль-
ки такій площині слід роз-
глядати постання УГВР. 
яка мала загальноукраїнсь-
кий-політичний характер, 
що випливало з її основних 
заложень. 

Самозрозуміло, що без ук-
раїнських визвольних форма-
цій.український; народ, без 
актгн^шгб5 Українського. ре-
зист^н^; .й.я^их ^фйрмУваг. 

.̂ ?іеьг4 .рі^і^Щ-.у,ЩР^що,. 
- булоГпр04рв^і^ 'аЧ;Н^ 
чеіінЯ1 виївсі іішіх 'іШґрМь 

Л ЬІ С р о к і в і -наща. ірторїя 
була”б убогою.' ТрерІаібулб 
мати не ̂  абияку відвагук а 
крім того політичну візію, 
щобмїиступити проти двох 
потуг - окупантів України 
- і сказати, що справжнім 
господарем цієї землі є ук-
раїнський народ. І це треба 
було висловити не липі сло-
вами, але боротьбою і ве-
личезними жертвами - ра-

неннх і ПОЛЯГЛИХ-МОЛХїДИХ 
українських патріотів. 

Якщо взяти до уваги ільо 
рифіковані протигітлерів-
ські резистанси на Заході, 
які мали допомогу з боку 
західніх альянтів ,і порівня-

; ти з дійсністю українського 
визвольного руху, то тут 

.немає ні паралелі, ні подіб-
:ностії. Українські визвольні 
формації на чолі зі своїм 
керівним чинником УГВР 
не мали жадної зовнішньої 
допомоги і мусіли спира-
тись виключно на свої сили і 
підтримку загалу українсь-
кого населення. У ситуації 
політичної бсзперспсктнв-
ности український народ 
спромігся на відкриту бо-
ротьбу з окупантами своїми 
повстанськими кадрами під 
керівництвом.УГВР. Це є 
унікальні н неповторні факти 
боротьби українського на-
роду за свою незалежність і 
державність. При ньому ми 
повинні нагадати собі ще 
один факт, тоді краще зро-
ЗуМІЄМО. В ЧОМУ СуТЬ НЄПОВ-
торности боротьби ЦИХ ВИЗ-
вольних формацій. 

Знаємо, що після uporo– 
лошення-вілиовлення укра-
їнської державности 30-го 
червня 1941 року майже 
весь провідний актив ОУН 
на чолі з Степаном Банде-
рою був виарештованиЙ. 
На волі залишилась неве-
лика група осіб а між ними 
Микола Лебедь, який, пе-
ребрав керівництво мсре-
жею ОУН, якою керував до 
Третього Великого Збору у 
1943 році. Це не були легкі 
завдання, брати на себе віл-
повідальність і формувати 
підпільну мережу - україн-
ський резистанс проти лвох 
наїзників України. М. Ле-
бедеві при допомозі М. Ма-
ївського.й інших провідних 
членів ОУН пощастило зор-
гаиізувати визвольні фор-
мації. 

Боротьба з окупантами 
ставила свої вимоги - ко-
нечність створення збірно-
го політичного і організа-
ційнрго керівництва. 1 в 
наслідок циХ невідкладних 
вимог утворилась Україн-
ська Головна Визвольна 
Рада, до якої входили особи 
з різних територій України і 
були заступлені політичні і 
сошяльно-професійні СЄК-
тори. серед яких не браку-
вало і жіноцтва: тут можна 
назвати мгр Дарію Ребет. 
До УГВР належали теж 
особи і в священичих рясах, 
серед яких можна назвати 
о. архимаидрита Івана Гри-
ньоха, о. Галянта і о Ма-
линовського. Легальний сек-
тор був заступлений В. 
Мудрим. 3. Пеленським, 
проф. Л. Шанковським. М. 
Дужим, Чуйком. З Волині 
був Ростислав Волошин, з 

;!схїдніх земель України, 
І нроф.ївав Вовчук, Йосиф 

ТГбзичанюк, інж. Іван По-
тішко. який живе у Баффа-
лЬ. 5 сторони ОУН слід 
назвати Р. Шухевича, Маїв-
ського, Туроковської и, Ста-
руха,. Кравчука, Арсенича і 
тут живучих на Заході-вже 
згаданого М. Лебедя, Ми-
рослава Прокопа . Павла 
Турулу, О. Логуша... Звн-
чайно, тут не всі названі, але 
вже з цього переліку осіб 

Закінчення наст З 

Богдан Цимбалістий 

ЖІНКА В УКРАЇНСЬКОМУ 
Щ І І і і і і с п 1 , І І Ь С Т В І 

фіи^і^'Й^ІЕІ^^ 
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З тих, що дісталися на Захід жінки вия-
вилися більш охотними та здібними включігтися 
в існуюче українське зорганізоване життя, знайти спільну 
мову з усіма українцями і нав'язати дружні особисті 
віасмини. Вони вільні від ідеологічного догматизму чи 
наполеонських, месіяністичних претенсій їхній ОЧЄ-
вилний патріотизм виходить якось природно. самозро-
зуміло, без зайвого декляматорства, фразерства, а з 
почуттям міри та гідности. 

Цікаво, що навіть наші вороги підмітили силу 
українських жінок. У щоденнику Ґебельса на сторінці 380-
ій американського перекладу, популярного видання 
,.Евордс і Тандем", подано звіт керівника пропаганди в 
Кнсві. колишнього берлінського крайеляйтера Керайна. 
про становище в Україні під час Другої світової війни. 

Він звітував: ,,Українці с приязним народом: вони 
готові до співпраці, якщо їх трактувати справедливо, ^ 
ними можна щось зробити. Жінки с домінуючим слсмсн-
том. Вони охайній здорові. Чоловіки дармують ввесь день 
і потребують твердого та строгого керівництва, шоб їх 
змусити до будь-якої роботи"^ 

До деякої міри домінуюче становище жінки в україн-
ському народі віддзеркалене у звичаях і народних піснях 
Не знаю, чи існують, де у світі народні пісні, в яких темою 
було б, наприклад, контроля безвідповідальної поведінки 
чоловіка жінкою, чи це при допомозі критики, лайки чи 
навіть фізичної сили („била жінка мужика", „Прости мені 
мила, що ти мене била" й інші^ У популярній опері 
..Запорожець за Дунаєм" Одарка мусить лайкою та 

штовханцями вчити розумної поведінки свого чоловіка і 
п'яного Карася. Жінка виступає тут як сторож певних 
моральних норм й родинного життя. Не диво, йю, мабуть, 
ніде в світі постать матері не є так возвеличувана як в 
українській поезії, оповіданнях чи життєвих спогадах 
багатьох українських людей. 

Для контрасту вкажемо тепер на становище жінки в 
західніх народів. У W i l l столітті Вілліям Блакстон 
опублікував в Англії відомий твір про англійське законо-
давство. в якому він підкреслював правну меншовартість 
жінки. Коли жінка виходила заміж, вона тратила правне 
існування як окрема особа. Вона не могла мати опіки над 
дітьми, ані посідати окремої власности. Подружжя 
вважалося одною особою перед законом і тією особою був 
чоловік. Цю теорію Блакстона прийнято також в ЗСА і. 
вона була застосована аж ло половини ХІХ століття.' 
Подібні погляди існували й в інших західніх державах. 
Такі дискримінуючі закони га звичаї були лише виявом 
принизливої настанови до жінок, як менше цінних 
людських істот. Цей стан призвів до постання жіночого 
руху. В 1848 році кількасот американських жінок та 
прихильних чоловіків з'їхалнея у Сенека Фоллс, Н. Й.,на 
конвенцію і видали заяву, яка вважається найважливішим 
документом раннього жіночого руху. В цій заяві вирахо-
вусться всі несправедливості та кривди, що їх терпіли 
жінки „під тиранією, чоловіків" та схвалюваних ними 
дискримінуючих закЬнів. Зокрема вони протестували 
проти заборони брати участь у голосуванні, мати доступ 
до усіх шкіл, до різних професій з вимогами рівної платні. 

Нагадаймо знову, що кілька років раніше ще могут-
ніший протест проти кривд жінок підніс наш поет Тарас 
Шевченко, чи не єдиний так потужний голос у світовій 
літературі того часу в обороні покривджених. упослідже-
них. між якими були жінки, сироти, кріпаки. 

Спочатку жіночий рух концентрувався на вимогах 
участи в голосувати з фрашгузької мови „суфраж". Тому 
активістів того руху звали суфражистками..Як воно дивно 
не виглядало б, в таких демократичних державах як 
ЗСА, жінки дістали право голосування щойно в 1920 році (в 
деяких стейтах дещо раніше), а в Англії - в 1928 році (Як 
було згадано, конституція Української Народної Республі-
ки забезпечувала рівні політичні права жінки уже в 1917 
році). ' 

Хоч жінки на Заході вкінці здобули право голосуван-
ня, дискримінація далі продовжувалася в інших ділянках. 
Тому в i960 роках феміністичний рух в ЗСА віджив з 
метою осягнути рівні права для жінок в інших ділянках 
.життя, зокрема змаганняАдеза доступ до різних професій, 
до адмшістратиапих постів;на вищих щаблях, за рівну 
платин), за допомог^ првцнзіочим матерям тощо. 

В інших! країнах ситуація жінок була ще гірша. 
Наприклад, уПортуталіїщрйно в 1976 році знесено закон, 
згідяоз,я:кнМ чоловікмав праволегально відкривати листи 
адресовані до жінки. Щойно в 1978 році введено закони, які 
дозволяли заміжній жінці мати власне банкове конто, 
голосувати, перевозити дітей через кордон без окремого 
дозволу чоловіка. 

Коли поріняти становище жінки в староруському 
праві в середніх віках, Закони про рівність жінок в 
українській державі 1917-20 років, зі законами та івичаями 
західніх країн, тоді можна зрозуміти оцей парадокс, яким 
було виникнення жіночого руху в українському суспіль-
стві, яке не виявляло тенденцій їх дискримінувати. Поява 
українського жіночого руху є одним з наслідків недержав-
ного стану України. Україна не була сама собою, не 
керувалася власними законами. Українські землі були 
інкорпоровані в чужі держави з їхніми законами, які так би 
мовити, були органічно чужі думанню українців. В ХУИ 
столітті чужинці підкреслювали поширену грамотність в 
Україні, навіть серед жінок, а в ХІХ столітті (1892р.) 
українські жінки -мусіли організувати віче з домаганнями 
вільного доступу до вищих студій для жінок. 

Якщо зрівняння жінок у всіх правах не буде йти впарі 
зі занедбуванням, а то й заперечуванням ними самими їх 
специфічної й дуже відповідальної ролі як матерів, як теж 
певних форм діяльности, зумовлених їх природою, 
рівноправність була б не лише актом справедливости але 
принесла б збагачення для людської спільноти та її 
культури. 

Нещодавно в „Ню ИоркТаймсі" (за4-го лютого 1984) 
появилася стаття Владіміра Шляпентока із СССР, п. н. „В 
Совєтвх, жінка стоїть више^. Автор доводить, що в СССР 
жінки не лише в щораз більшій пропорції (52 відсотки) 
здобувають вищу освіту, але виявляються здоровішою й 
якіснішою частиною суспільства. Не зважаючи на свої 

Закінчення на ст. 4. 
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4 82. СВОБОДА, СЕРЕДА, 2-го ТРАВНЯ 1984 

В Чикаго відбудеться виставка 
праць 7. Гомотюк-Зелик 

Чикаго, Ілл. Із цього-
річної серії мистецьких 8ИС-
тавок, що їх влаштовує 12-
ий Відділ Українського Зо-
лотого Хреста (УЗХ),місце-
ва українська громада ма-
тиме змогу вперше иобачи-
ти виставку картин відомої 
мисткині Ірини Гомо'пок-
Зслик. яка прибуле сюди з 

Коннеггикат. 
Відкриття виставки цієї 

малярки відбудеться в п'ят-
ницю, 4-го травня ц.р., о 
годині 7:30 вечора, в залі 
Сеньйорів; у суботу 5-го і не-
діліо. 6-го травня, виставку' 
можна буде оглянути віл 10-
ої гол. ранку ло пізнього вс-
чора. 

„Листи миіачів" повинні були ' ие^ІНоаидц і̂мг одна 
сторінка маиїнноинсу, лрукойана через'два інт'ерва-
ли Л иос повинен торкатися тем. порушених тільки на 
сторінках ..Своболн". Реагувати слід до десятій днів 
після опублікування матеріалу. Я кіно лист пишеться 
рукою, то. сліл писати йото чітко і виразно і також з 
великими відступами поміж рядками. Редакція засте-
рігае'за собою право скорочувати листи н винравля-

ги мову, як і скреслювати ріткі вислови. 

: 

: 

і 

S 

АФРИКАНЦІ ТАК ЗВАНОГО „переднього фронту" 
зібралися в неділю, 29-го квітня, на дводенну конференцію 
в Аруші. Танзанія, щоб обговорити майбутнє їхнього 
,,лередиьонрроитового руху" проти апартеїду Південної 
Африки. До цього „фронту" належать досі шість чорних 
африканських країн але нещодавно дві з цих 
країн, Мозамбік і Анголя, несподівано для решти підпнса-
ли окремі договори з білою Півдснн'о-Африканською 
Республікою, так що на конференції розглядали їхню 
поведінку представники Танзанії, Ботсвани. Замбії та 
Зімбабве. Обороняючи свої договори,президент Мозамбік 
ку Самора М. Махель і президент Хозе Едуардо дос 
Гантос із Анголі впевняли, шо ці договоризбільшать, 
стабільність на півдні ,афрйкансЦКОРо кЬ^ШІкфШ^1^ 
пошкодять справі ч.ор'тї Афр^н,:лцс дьог^о^іоЙіоються . 
іншіі президенти країн; ч^ейтвїцаатлї чиіЬ'рЄлііьм'о^фро'Н)^л-; 

': і v ; . ' r -, :'– :”'-У:їДЛ-, S у ^ Л ^ І ^ з д ^ М ^ 

Авт.орн.книжок і видавництва, які ба.жаїать^ шрб про 
їхні книжкові внлання'булн в іцоденшіку помішені 
бібліографічні нотатки, вістки та огляди, повинні 
присилати разом з двома примірниками даного тао-
ру до редакції ..Свободи" також адресу, де таку иуб-

лікацію можна набути, та її ціну.. 

Ь ^HJeCLfO Ч (JDcep^o^au,i ^ ^ р ^ 
Сі', ^1(С^?^Р^ос^ласт^нсгпЬау 

^anpoiuyeUJac па ЬиспшЬІ^и 

ііїитми—у 
о акЬарсль пиг^оліатг)Скештин^ 

югаана JlluniAu^ -̂  
11,І2іІЗтраЬня,И)М І 

суоотгш, 12 траЬня, ІОрпно - 4 norm і. 
-НЄЙІЛЯ, ІЗтраІмрі, ІОпсшо-2 ПОПОА 

X "^J^ba L срлоаЛ^е^ 

длoho проїла(спщіЬІ ст. ПА CftjmaФіпег^а, JJHA 

тол, І J 

Кілька... 

Закінчення зі ст. 2. 

можна мати уяву, що це був 
неоднорідний зб ір , який, 
однак мав суто демокра-
тичне підложжя. У тих об-
ставинах створити керів-
нпитво такого формату на-
лежить до непересічних ДО-
сягнень. Ці члени УГВР, які 
залишились в Україні, всі 
загинули у боротьбі з воро-
гом або на засланні. Ті чле-
ни, які виїхали з доручен-
ня за кордон тут на Заході 
вести визвольну боротьбу, 
деякі ще залишились при 
житті. 

Сорокріччя УГВР нале-
жить до світлих моментів 
боротьби українського на-
роду, яке належить гідно 
відзначити та глибоко ос-
мислити. 

Н Нг ' f ^ ^ ^ 

ї Церкви в вільному'світі, більше число релігійних;11 

5 передати наступним поколінням багатство иащоі; 
-– - v І ; І , Ь м ^ Ь Т і Ш ф Ш і 

-: І .; ' ,л; к^Жшї Щ 

УВАГА! 
ДО ВСІХ УКРАЇНЦІВ У ВІЛЬНОМУ СВІТІ! 

МИ ПОТРЕБУЄМО ВАШОЇ ПОМОЧІ— 
Це наше тисячоліття 

988 -1988 
Тисяча років тому, ми українці стали християнами під проводом нашого великого ( питої п, м т і я Ндаодн-
мира Великого. Це й причина великого святкування. Ми не можемо позвог іти, щоб ця подій була гюмйнена, 
зменшена або усунена: Гі ” ' f ' 

ЦЕ НАША СПАДЩИНА. 
Ми українці були наділені багатою релігійною і культурною спадщиною. Цс 
не прийшло нам легко. Наші предки, наші родини, мусіли за це боротися, 
вони віддали за це своє життя. Для нас українців не остає нічого іншого, як 
живучи в вільні країні практикувати свою релігію і тим самим спричинитися 
ло збільшення цеі спадщини для наших дітей і грядущих поколінь. Секретаріят 
Тисячоліття бажає розвинути й зберегти цю спадщину. Та ми потребуємо 
вашої помочі. 

ЦЕ НАША КУЛЬТУРА 
Ми є гордовитий нарід. Ми гордимося нашою кудьтурою-співаємо, таішю-
ємо. Наша пожива неперевегтшенна. Ми маємо великих артистів, великих 
мислителів. Тепер коли то приходить хвилина ралости й віднови, стараймося створити різ ні. твори, щоб 
прославляти дари Божі зглядом нас. Секретаріят бажає замовити артистів, щоб змалювали гарні ікони. 
Повинна бути написана опера, що представляла б хрещення українського народу. Треба б написати історію 
християнства в Україні, історію Української Католицької Церкви в вільному'світі, більше число релігійних 
творів у відношенні до Тисячоліття—все 'це для того, щоб 
спадщини. Та ми потребуємо вашої ггомОчі. 

ЦЕ НАША РЕЛІГІЯ. .; ) - ' ” 
Його Святість, Папа Іван Павло П, ОСЬ так уписав цю велику подію у своєму'Листі де К^рДвн^а:;

:Йййсифа'-
Сліпрг^дпр^ наюлі оголошення тнсячфц'Ітя: 

Так приходимо ло року 988, коли князь Володимир, внук блаженної 
Ольги, почав поширяти християнську віру серед усього населення 
своїх горолїмі він теж зарядив, щоб усі мешканці його столичною 
городу перед ним, його родиною і грецьким духовенством публично 
і спільно охрестились в ріці Дніпро. Таким, отже, чином почав 
він поширення віри, найперше в межах свого князівства, а потім 
аж до крайніх місцевостей своєї країни "Русь^. 

Приходить час великого святкування, а ше більше час духової обнови. Найважливіше завдання Секретаріяту 
Тисячоліття це помогти українському народові в цій духовній обнові. Секретаріят бажає помагати парохіям 
планами, пропозиціями, і всякою літературою, щоб зміцнити духові сили. Вложено окремий Молебень, і 
ювілейний гімн появиться вневдовзі. Та ми потребуємо вашої помочі; 

З 'ЄДНАЙМОСЯ РАЗОМ! 
Допоможіть нам зробити це Тисячоліття славним для українців де б вони не були. Ми звергаємося з npocb– 
бою до кожної родини в вільному світі, щоб вона своєю жертвою причинилася до відсвяткування Тисячо-
ліття; не .станеться, коли піддержимо Центральний Ювілейний Комітет уіля збереження української спадщини. 

РАЗОМ МОЖЕМО ВЧИНИТИ ЩОСЬ ВЕЛИКОГ О! 
ПОДБАЙТЕ ВИКОНАТИ ТАКІ ЗОБОВЯЗАННЯ: 

1. Подбайте, щоб стати членом, шо підтримує Центральний Ювілейний Комітет. Членська пкми.о.-а 
виносить 25.00 на 1984, 1985, 1986, 1987 і 1988 р . Платити можна по 25.00 кожного ріжуі а б и Щ ф 
латити одноразово суму І00.ІЮ. 
Старайтеся продовжати свою духову й'культурну працю в своїй нарохії приготовляючись д о Тиея; 
чоліття. ;' і 
Притягніть свою родину й приятелів до праці повязаної з Тисячоліттям. Вашої помочі потребує 
Центральний Ювілейний Комітет як також Епархіяльний Комітет. 

4. Заохочуйте інших, щоб підтримували Центральний Ювілейний Комітет. 
Золота Членська Карта буде видана всім відданим членам з йлагословеи-

--':.'^zr"" ням Високопреосвященнішого Митрополита Максима Гермаиюка, ЧНЇ. , 
-4^ :jljggssi-r ш о с головою приготувань Тисячоліття, як також з підписами преосв. 

t - ^ S ^ ^ ^ r ^ ^ M D Михаїла 1 ринчишина, ЧНІ. , Генерального Секретаря ювілейних при-
gib^zZ'–^^" ' готувань Тисячоліття, та впр. о. І . Кравчука, ЧНІ. , Помічника 1 енераль-

иого Секретаря приготувань до Тисячоліття. 
Приготовляйтеся тепер до Ювілею Українського Тисячоліття, 1988, 

Не відкладайте! Виповніть і вишліть цю форму, щоб стати членом, що підтримує Центральний 
Ювілейний Комітет. 

2. 

3. 

П Р О Х А Н Н Я , ЩОБ С Т А Т И П І Д Т Р И М У Ю Ч И М Ч Л Е Н О М 

Імя 

Адреса 

Парохія „ - - : - - - : - , , . - - - - - - - - - - - - - - – - – - - - - - - - ^ ^ „ - ^ ^ - , „ - „ -

Сума — ;— Замітка: Офіціяльнмй рсиит—роіписка бум внланнй для вжиття при плаченню дохоловою податку 

Проситься висилати до: Millennium S e c r e t a r i a t " C e n t r a l Jubilee Committee, 
233 Scotia St ree t , 
Winnipeg r Man., Canada R2v 1У7 

- її i"" П Пі ^ .м , w.. . . . . J tL– 

Нові успіхи Йорк університету 
В Йоркському універси-

теті в Торонто вже від років 
успішно ведеться курсукра-
їнської мови та літератури, 
які викладає д-р Романа Ваг ” 
рій-Пікулнк. 

В 1981 році тапочаткова-
но пробну трирічну nporpa– 
му української історії та 
політичних наук. Виявило-
сл. ціл) студенти дуже заціка 
вилися ,fjcK)' новою проб-
'і^^:щкі^^іі^^1^^і^^^^ 
щ На викладах Ьотронюся̂  
Йс тільки цс. українські сту-
дії набрали популярности 
та наукового признання і в 
академічних колах універ-
ситсту. завдяки понадпляно 
ким викладам, виставкам 
тощо. 

На підставі цих досяг-
нень Провінційна Рада Он-
таріо Комітету Українців 
Канади нав'язала нові nepc– 
говори з деканом факульте-
ту, шоб українська історія 
та політичні науки стали 
постійною програмою уні-
верситсту. Йоркський унівс 
рситст на це радо згодивсяГ 
якщо буде вплачена фінансо 
ва база для студій в сумі 
100.000 д о л . - на перших 
три роки. Як повідомляє уні 
верситет, після трьох років 
він перебирає на себе всі фі-
нансові зобов'язання. 

Ми знаємо, що пересічне 
втримання університетської 
катедри коштує переважно 
800.000-1,000.000 долярів 
річно. Тож сума 100.000 
д о л я р і в - д і й с н о мініма-
льна, тим більше, що це 
на три роки.- Ми мусимо 
радіти, що Йоркський уні-
верентет так щедро нашу 
ідею підтримав. Крім цього. 
Інститут Українознавчих 
Студій в Едмонтоні обіцяв 
покрити половину цих КОШ-
тів. 

І тут саме голос за нашою 
громадою. Треба або меце-
ната. або 50 осіб-тисячннків 
або лише 500 осіб по сто 
долярів і історія та иолітнч-
ні науки в університеті Йорк 
забезпечені! Тож жсртвуй-
мо по змозі іЧю розумінні 
справи. ^ 

Історяоі політичні науки у 
Йорк університеті успішно 

.аизаіадагвдд 1981 рожу .модо., 
дйй надійний науковець д-р 
Орсст Субтельний. Усміхнс 
ний пластун, оптиміст. яко-
го студенти люблять та по-
важаЮть. Він не замикаєть-
ся у своїм кабінеті, а вважає 
своїм, обов'язком снівпра-
цювати ^ громадою і так 
своїм знанням практично 
помагати у збереженні та 
поширенні українськоїсамо 
свідомості. Для д-ра Субте-
дьного україністика - це не 
предмет викладу, це стиль 
життя. Він співпраиюс з сн-
Ціїклопедією україпознавс-
тва. Виготовив.для і1Ікіль-
ноі Рахш -міста Торонто!; 
-курс для середніх шкіл про 
.;^ОЛОЛІ933 ГІОКУ. ВІЙ Є ІЄТ9" 
:^ИЧЙиМіДО^ЛчНКОІйуфф^ 
.'̂ сі̂ їро ерпод if?fa,ji .дорад-
:й̂ к̂ м у satipô KTOBaному 
,.філ̂ Мі''про:Мазепу. За пих 
два роки, що проф. Субтель-
ний є в Канаді, він виголо-
сив 12 доповідей для україн-
ської громади. 

Ми чули його доповідь на 
святі державності! в Торон-
то в 1983 році, і в Гамільто-
ні ц.р. Проф. Субтельний бс 
ре участь у наукових конфс-
ренціях як. наприклад, про 
ді-пі. іміграцію, українсько-
польські відносини, на кон-
ференції українських історії 
ків. Д-р Субтельний багато 
часу присвячує дослідам, 
особливо історії українсько 
російських відносин. Нсдав 

:но Появилася йогомоногра-
фія про мазепинців. за яку 
пін ліс гак ..Нагороду AHTO– 

;н0вичів7. за найкращу укра^ 
-. їжіьку іЦукбву працю в: 198 h 
” 1982. В наступному році має 
появитися книжка ..Порів-
няльна аналіза імперіяліз-
му: в Східній Еврогіі.м 

; , Я мала приємність noro– 
ворйти з д-рам Субтельним 
і переказати читачам кілька 
його цікавих думок. 

Питання: Які ваші загаль 
ні враження з перебування у 
Йорк університеті? 

Відповідь: Надзвичайно 
позитивні. Попершс. заім-
понувало мені наставлення 
адміністрації університету 
до українських студій в зата -
льному. В часі, коли універ-
ситстські фонди дуже ООМС-
жені, Йорк не пошкодував 
поважних коштів, щоб заан 
гажувати викладача україн-
ської історії. Це дуже рідке 
явище в північно-американ-
ському університетському 
середовищі. Я бачив на кож 
ному кроці щире зацікавлен 
ня університету в поширен-
ні і розбудові українських 
студій. 

Хочу додати, шо до моїх 
гарних вражень з Йорку 
багато причинилася спів-
праця, дуже корисна і лруж-

ня. з моїми українськими ко 
лсгами в університеті, проф 
Романою Багрій-Пікулик. 
яка вже майже Десять років 
дуже успішно провадить ку-
рси української мови та 
літератури, і проф. Юрієм 
Даревичем, який, хоч фізик 
по фаху, багато зробив і 
роби 11, для українськоїспра 
ви в університеті, як і поза 
ним. 

П.: Який ваш пілхідлоук 
раїнс ьк нх студій? 

В.: Я вїрю. шодоукраїнсь 
ких студій треба застосува-
ти ті самі критерії, які існу-
ють в інших наукових ділян 
ках. Я постійно підкрес-
люю. що українська тсмати 
ка є сама собою цікава і 
важлива. Наприклад, вивча 
ючи історію Україниможна 
багато зрозуміти не тільки 
про Україну, але й про сусід 
ні народи, як і про хід історії 
в загальному. Все пробую 
пов'язати універсальні по-
няття з українською темати 
кою. Праця в цій ділянці 
повинна не тільки поглиби-
ти наше знання про Україну 
але і поширити наш світо-

"гляд. Люблю вчити і раде 
нав'язую контакти зі студен-
тами. . ' - ' 

П : Як вам працювалося 
в Йорку? 

В.: Виклади з української 
історії пройшли дуже успіш 
но Число студентів у вечір-
ніх курсах новітньої україн-
ської історії подвоїлося. В 
курсах загальної українсь-
кої історії і культури потрої 
лося. Цього року у мене 
було понад 30 студентів на 
тих курсах. Крім того, ми в 
1982 році зорганізували ус-
пішну виставку і виклади 
про У ПА. а в 1983 році ціло-

тижневу виставку - і серію 
доповідей про голод 1933 
року. В НІМДруГІМ- -ГОЛОВ-
на заслуга проф. Р.Багрій-
Пікулик. 

П.: Ваші пляни на майбут 
нє? 

В.: Хочемо зорганізувати 
при Йорк університеті пості 
йні літні курси для учителів 
шкіл українознавства. Мс-
тою згаданих курсів є 
познайомити учителів з най 
новішими мат ері ялам и і по-
МбіІіі^м^ ^-flT^kî gcfjbpiî UQB^ 
україністики. Також плян^ 
ється запросити фахових 
учителів, щоб обговорити 
Найбільш модерні та ефекти 
вні методи навчання. Хоче-
мо також створи-
ти чисельну збірку прозірок 
і фільмів, які будуть корисні 
для викладів у різних ділян-
ках україністики. Прозірки і 
фільми будуть позичатися 
школам українознавства. 
Плянуємо також запровали-
ти нові курси викладів з 
історії українського посслс-
ПНЙ в Канаді і Америці, як і 
семінари над вибраними тс-
ма,мн з.україпєької історії. 
:^. Дякую ДгрСві Субтельно-
^i^;tdcfrf;ayMifH. а він ще: 
Дода^-,Ца ,зйкінчення: ..Хочу^ 
нодйк^ваІЙПровінімйнгй 
Раді Онтаріо КУК. а особ-
ливо д-рові Глібовичові за 
жертвенну підтримку укра-
їнських стулій при Йорк уні" 
верентеті. Надіюся, що вда-
сться Комітетові Українсь-
кн.х Студій при Иорк універ 
ситеті зібрати потрібні фон-
ди на цей проект. Можливо-
сті і нагода для розбудови 
україністики при Иорк дуже 
великі і треба їх впкориста-
ги. 

І я також вірю, що україн-
ська громада, установи і 
одиниці, як завжди, щедро 
відгукнуться, і наша молодь 
в Йорк університеті зможе 
продовжати розпочаті сту-
дії української історії ти пдгг 
літйчних наук. Пожертви 
слідвисилати до ПРО КУК 
і лістанетеїіосвідку на звіль 
мення від державного иолат 
ку. 

Тут цікаво ще згадати, 
шо університет- Йорк знає 
українську громаду і paxyc– 
ться з її думкою. От, для 
прикладу, цього року закін-
чується каденція президсн-
та Йоркського університету 
У звязку з цим університет 
звернувся ло Провінційної 
Ради Онтаріо КУК за нора-
лою у виборі нового прсзн-
дента. 

Підтвердім же ж цю доб-
ру думку університету про 
нас. Забезпечім українські 
студії для нашої молоді! 

12-го травня ПРО КУК 
влаштовує у Йорк універси-
теті бенкет, на якому має 
передати обіцяний чек ире-
зидентові і тим затвердити 
існування української істо-

Й
ії та політичних наук в 
іорку. а при цій нагоді 

також відзначити 200-ліття 
провінції Онтаріо 

Прийдім спільно відзна-
чити ці дві радісні події! 

Оксана Бризгун-Соколнк 

Китай... 
Закінчення зі ст. 1. 

відоув ра ІОМ ВІСІМ юдин 
нарад на наЙвиіному рівні 
і наіівпншмн лідерами Ки-
іаю. де було розв'язано або 
значно ном'яі іиепо иіл-
ИО з рапортом асистенпв 
Президент а принаймні 
два гузинн дуже важливих 
їдя обох.сюрін справ. І хоч 

не всі з пих справ вирішено, 
проте зроблено ВІДПОВІДНИЙ 
поступ для їх продовження 
незабаром. Преш ІЄНІ, як 
ніко iii– перс І ПІМ. ІМІІПІПИ 
своє переконання и гому. 
т о більйони амсрикансь-
кич доларів для різних І1І-
вестимііі н Китаї іа горгівлі 
і ним мають стояти огво-
ром ц я КНР. 

У вівторок Президент і 
Перша Лсіі.іі Америки від-
летіли до Феіірбенксу на 
Алясці, де бачилися з Па-
пою Іваном Павлом 11. шо 
якраз летить у свою ноло-
рож до Південної Кореї і 
далі. 

Найголовніша ж диидо-
ма пічна мета поїздки Пре-
зидента до КНР полягала в 
тому, щоб дістати від Ки-
гаю більше фоіуміння .цтя 
Реіенових акцій проти со-
вс гської агресії в Неп і раль 
Ній Америці, на Cepe.nii,o– 
му Сході іа скріп, по світі. 
Але чи ця піль осяі нена 
покаже не:иілске вже маіі-
бутне. 

У КИТАЇ , ВІДКОЛИ помер Мао вісім років тому, 
наступили великі зміни, зокрема в економічному житті. 
Найголовніша ж зміна та . шо сільськогосподарські 
комуни, які за лідере і ва Мао Дзе-доша були повсюдною 
печаттю маоїстської республіки, тепер розпущені, а весь 
Китай піддано радикальній перебудові, щоб людям було в 
першу чергу достатньо харчів. Дснг Шіяо-іііні. теперішній 
,.нскоронбваний король" Китаю, вірить, що люди більше 
продукують, якщо їх заохотити різними матеріяльними 
нагородами до гою. Без ,.апокаліптнчних зрушень і 
голосних фанфар, беї підступного ворогу вапняна верхах і 
кривавих чисток на низах, Денг. разом з його колегами 
добився ..найбільш ладекойдучих реформ, які будь-коли 
й будь-де були проведені в житія під прапорами 
марксизму . пише журнал „Тайм" з 30-і о квітня. -- Ці 
реформи цілковито перетворили агрикультурну систему 
країни, пробудили з лстарту культурне жн і і.я і збільшили 
вп'ятеро доходи мільйонів селян". 

НАРЕШТІ КИТАЙ ПО-ІНШОМУ ставиться до своїх 
закордонних сусідів h західним о світу, про шо вимовно 
свідчать такі числа, у Китаї в його економіці під цю пору 
працюг 1,600 чужинецьких найкращих спеціялістів: 128 
американських фірм мають свої бюра в Пекіні; торгівля з 
Америкою зросла в п'яіь разів, порівняно з 1972 роком, 
коли тодішнііі американський президент Рнчард Ніксон 
відкрив перший ..браму Америці до Китаю". Десять років 
гому майже ніхто не мав права з китайців подорожувати 
закордон; сьогодні 10.000 китайських студентів навчають-
ся в З'єднаних Стейтах Америки. 15 років тому лише 
єдиний китайський амбасадор мав своє бюро поза межами 
Китаю (в Каїро. Єгипет). Сьогодні амбасали й консулятн є 
в 128-ми країнах світу і. згідно з твердженням прем'єра 
Китаю Чао Цу-янга під час його тріюмфальної поїздки по 
Америці в січні цього року: „Китай відкрив свої брами і 
ніколи більше не закриє їх". 

З мликим смутком ділимося сумною Віс .-кою 
з Родиною, приятелями і Знайомими, 

що у неділю, 29-го квітня 1984 року, по довгій й важкій 
недузі на 50-му році життя відійшла у Вічність, 

прийнявши Найсвятіші Тайни 
наша Найдорожча 

ДРУЖИНА, МАМА. ДОЧКА І СЕСТРА 

бл. п. 

ОЛЬГА МАРШАЛОК 
З дому САРАХМАН 

ПОХОРОН - в середу, 2-го травня 1984 p., о год. 9-ій ран-
ку х українсько! католицько! церкви св. Духа в Честері, Па. 

Горем прибиті: 
чоловік - ЕВГЕН 
син - ОРЕСТ 
мама - АННА САРАХМАН 
сестра - СТЕФАНШ з мужем 
Ближча й дальша Родина в Америці й Україні 

И" 
Ділимося сумною ВІСТКОЮ 

а Рідними, Приятелями та Знайомими, 
що 17-го квітня 1984 р. відійшов від нас. несподівано. 

на 73гму році життя. 
Найдорожчий МУЖ, БАТЬКО й БРАТ 

бл. П. 
Льонгин Зелінський 

народжений в Рудні близько Львова. 
ПОХОРОН відбувся в суботу. 21-го квітня 1984 р. н 

українському католицькому цвинтарі у Факс ЧейсІ. 
а 

У СОРОКОВИЙ ДЕНЬ ЙОГО СМЕРТИ, 
і суботу, 26 травня 1984 p., о год. 8-ій ранку 

буде відправлена 

СЛУЖБА БОЖА з ПАНАХИДОЮ 
в церкві Христа Царя у ФІлядельфП, Па. 

Горем прибиті: 
СТЕФАНІЯ - дружина 
ОРЕСТ - син з дружиною 
ІРИНА КУШНІР - сестра 
ОЛЕКСАНДЕР - брат з родиною 
та ближча І дальша Родина 

. Об'єднання Українських Лісників 
І Деревників 

ділиться сумною вісткою, шо в суботу, 28-го квітня 1984 р. 
на 82-му році життя відійшов у Вічність 

ІНЖЕНЕР-ЛІСНИК 

t 
бл. п. 

ОРЕСТ КЛЮФАС 
В ГамтерІ. Н. й. 

ПОХОРОН - у вівторок, 1-го травня 1984 р. на цвинтарі 
Elka Park, Hunter, N. Y 

Щ 

Дружині 1 Родині ПОКІЙНОГО засилаємо глибоке співчуття. 
^ У п р а я а і Члени ОБУЛіД-у 



С В О Б О Д А , СЕРЕДА, 2-го ТРАВНЯ 1984 Ч. 82. 

w i r v w ^ w i r w w o w w ^ w w o i p ^ ^ ^ 

З В Е Р Н Е Н Н Я 
ДО УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ 
УКРАЇНЦІ ! 

П ідтримайте законопроект ч. 4459, що його 
внесли 60 конгресменів. Цей закон створить К о -
м іс ію , оплачувану державними ф о н д а м и , для 
д о с л і д ж е н н я причин і насл ідк ів голокосту 8 
Україн і в 1932-33 роках. 

Організація - Американці в"Обороні Л ю д -
с ь к и х Прав в Україні (АОЛПУ) - започаткувала 
масову а к ц і ю листами до американських з а к о -
нодавц ів у цій справі. Включ іться в це д іло. Ва-
ша фінансова, або активна участь необх ідна . 

'- Посилайте Ваші пожертви та звертайтеся 
за інформаціями до: 

AMERICANS FOR HUMAN RIGHTS 
IN UKRAINE 

4 3 Midland Place ш Newark. N.J. 0 7 1 0 6 
ьльшштітакттшш^іьш^л^яь^Лі 

У К Р А Ї Н С Ь К А СВІТЛИЧКА Д О П О М А Г А Є 
R A T b K A M В И Х О В У В А Т И Д І Т Е Й . 

Окружні Комітети Відділів УНСоюзу 
Стейту Ню Джерзі 

Нюарк, Джерзі Ситі, Перт Амбой 
і Пассейк 

- влаштовують 

Б Е Н К Е Т 
з нагоди 90-річчя 

Українського Народного Союзу 
в нед ілю , 20-го травня 1984 p., о год . 3- ій по пол . 

у залі Українського Н а р о д н о г о Дому 
„Кристал Б о л р у м " 

при 90-96 Фліт вул.. Д Ж Е Р З І С И П , Н . Д ж . 

У П Р О Г Р А М І : 

Доповідь - д - р а ІВАНА Ф Л И С А . головного предсідника У Н С 
Виступ А н с а м б л ю . . Г О М І Н " під мистецьким керівництвом 

маестра В О Л О Д И М И Р А Ю Р К Е В И Ч А 

Доб ірний обід з напитками ' Інші несподіванки 

Д о численної участи запрошуємо Членів У Н С о ю з у і усе наше 
Громадянство 

Квитки вступу S17 50 від особи, які м о ж н а набути у місцевих 
секретарів Відділів найдальше д о 12-го травня 1984 р. 

С В Я Т О Ч Н И Й К О М І Т Е Т 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ 
влаштовує 

ВІСІМНАДЦЯТІ 
КРАЙОВІ КРУГОЛЬНІ 

ЗМАГАННЯ 
в суботу і неділю, 

26-го і 27-го травня 1984 р. 
в Чикаго, Ілл. 

Гарантовані нагороди для мужчин і жінок 
Д л я мужчин - і - ш е місце S75000 - 2-ге місце - S 5 0 0 0 0 
Д л я жінок - 1-ше місце S500 90 - 2-ге місце - S250.00 
Д а є м о щонайменше одну нагороду на кожних 10 виступів гри. 

Т У Р Н А М Е Н Т 
І 

Щ о б брати участь у змаганнях мусить бути членом УНСОЮ-
зу. або громадяни сеньйори УНС понад 62 р залрошу-
еться всіх членів УНСоюзу в ЗСА і Канаді 

Правила Турніру за A B C і W1BC Moral Sanction і висліди бу-
дуть перевірені. 

Реченець зголошень на всі імпрези 1-го травня 1984 p. T o w n 
and Country Bowl. 141 w North Avenue. Northlake. ill. 
60164. Tel.: 3127562-0520 

С І Н Ґ Л І і Даблі - субота, 26-го травня Дружинові змагання, 
неділя. 27-го травня 

Аплікаці ї можна дістати від всіх секретарів УНСоюзу . ' 

Т О В А Р И С Ь К А В Е Ч І Р К А в С У Б О Т У В Е Ч Е Р О М - 15 00. 

БЕНКЕТ — Неділя , 27-го травня, год. 7 ЗО веч. 
25 00 дол від особи 
Garden Manor. 4722 W. Armitage Ave , Chicago 11! 60639 
Роздача нагород буде під час бенкету 
Зголошуйтесь своєчасно на обід перекуски і забаву 

BOWLERS HEADQUARTERS - Country Club Motel 8303 W North Avenue 
Melrose Park, ill 60160. Tel: (312) 345 8300 

For further information write or call: 

Dan Bardyjula Chairman. 4940 W Parker St Chicago ill 60639 
Tel (312)622 6639 

Helen Olek Scott. 7644 W Rosedale Ave Chicago ill 60631 
TeL (312) 631 4625 

UKRA1N1AN NATlONAL ASSOClATlON. P О BOI 17a ЗО Montgomery Street. 
Jersey City. N J 07303. Tel (201) 451 2200 

aEjBjBji jHaBjBjMBjH 
ВОЛОДИМИР 6АРАГУРА 

КАЛИНОВИЙ МІСТ 
ібірка споминів - роїпошидвй із 
дитячих років у Нвмирові. її иситтж 

учнів Яворітсьиоі пммаїП 
В 1922 29 pp. 

Мнсіїчіьое ,,формпемми 
З.новія Онииікввмчв 

?20 сюр шна St? 00 -орто St 00 
' м^квнц ів c ienw ' "о Джчрзі Ї О 
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Замовляти 
SVOBODA BOOK STORE 

30 Montgomery Suoet 
Jersey City N J 07302 
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ЛІТЕРЛТУРНО-
В О К Л Л Ь Н И Й ВЕЧІР 

В Ч И К А Г О 

Чикаго. Старанням 22-
го Відділу СУЛ у суботу. 5-
го травня ц.р., в 6-ій год. 
вечора тут відбудеться літс-
р а т у р н о - в о к а л ь н и й вечір 
під назвою ,,Сантименталь-
на мандрівка у м и н у л е " , 
Вечір, в якому виступати? 
муть письмснниня Іванна 
Савицька-Павліні і співачка 
Христина Карпсвнч. відбу-
деться у залі собору свв. 
Володимра і Ольги. 

ПРИЙМЕМО НА ПРАЦЮ 

ІВМ System 34, 
System 36 operator. 

Досв ід побажаний . Прийнятий на ц ю працю 
перейде вишк іл . 

З голошення : 

Український Народний Союз 
(201) 451-2200 
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Now 
available: 

additional copies of 
The Ukrainian Weekly's 
special issue on the 

GREAT 
FAMINE. 

Order by writing 
і or calling 

The Weekly 
at (201) 434-0237. 

ЛІТН І К У Р С И , ТАБОРИ 
HA CO Ю З ІВ ЦІ 1984: 
ТЕНІСОВИЙ ТАБІР - 24-го червня - 3-го липня 

Для хлопців і дівчат у віці 12-18 р. 
Прохарчування і нічліг: S170 (члени УНСоюзу) 

S200 (не-члени) 
Оплата за навчання: 560. 

ХЛОП'ЯЧИЙ ТАБІР - 30-го червня - 14-го липня 
Розваговий табір для хлопців у віці 7-12 р. 
Прогульки. плавання, різні гри, навчання співу 
українських пісень й українського народного по-
буту. 
Тижнево: S100 (члени УНСоюзу) 

3120 (не-члени УНСоюзу) 

ДІВОЧИЙ ТАБІР - 15-го - 29-го липня 
Програма і ціна така сама як для хлопців. 

КУРСИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ТАНКІВ -
29-го липня - 11-го серпня 

Навчання традиційних народних танків для по-
чаткуючих й заавансованих танцюристів. Число 
курсантів ограничене до 60 учнів. Прохарчування 
і нічліг: S195 (члени УНСоюзу), S205 (не-члени), 
оплата за навчання: 560. 

КУРСИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА 
- 11-го - 25-го вересня. Для доростаючої молоді 

Практичні лекції з різних ділянок українського 
народного мистецтва: різьба, ткання, вишиван-
ня, писання писанок - під керівництвом досвід-
чених інструкторів. S200 (члени УНСоюзу). 

-. 5220 (не-члени). 

КУРСИ МІЖНАРОДНОГО Й УКРАЇНСЬКОГО КУХО-
ВАРСТВА - 30-го вересня - 5-го жовтня. 
Для чоловіків і жінок. Навчання печення; варен-
ня страв із м'яса й риби, інструкції здорового xap– 
чування. 5225 (члени УНСоюзу), 5250 (не-члени). 

SOYUZivKA UNA ESTATE 
Foordemoore Rd., Kerhonkson, NY. 12446 

(914) 626-5641 

УПРАВА УКРАЇНСЬКОГО Н А Ц І О Н А Л Ь Н О Г О ЦВИНТАРЯ-ПАМ ЯТНИКА 

4111 Pennsylvania Avenue. S Е . Washintfon. DC 20746 
пропонує усш українцям, їж рщнин і приятепям 

. СТАТИ БУДІВЕЛЬНИКАМИ-ВЛАСНИКАМИ 
У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Н А Ц І О Н А Л Ь Н О Г О П А М ' Я Т Н И К А 

М А В З О Л Е Ю 
ЗАКУПОВУЮЧИ ЗАЗДАЛЕГІДЬ КРИПТИ НА ПОХОВАННЯ 

j Прошу приспв'и Щ І И І bfjtouifot)"' ао”папміии імформац 
' -Ш УяраімСь'Оиу ИіціО"4ГИ."ОМу Ц і я м ц р . f l jM ятии”у 

і я Маїїоло”С ш х н и 

І Оту 
І 
І Теївргюпе Area СоОв 

L ^ 

State г р 

- В Д р у г о м у 1 Третьому Я р у с и 2 7 5 0 дол . 

(Ціни в к л ю ч а ю т ь вічний догляд) 

' М о ж н а надбати місця поховання в землі і передплатити 
всі обслуги , бетонні крипти, пам'ятники і т п заздалегідь 
або у випадку потреби 

' О д н е м ісце в землі - 7 2 0 д о л . (Включає вічний догляд) . 

По д о к л а д н і ш і інформації , без жодного зобов'язання, npo– 
симо виспати купон на адресу 

UKRAINIAN MEMORIAL, INC. 
Р О Вві 430 m Ounkuk. Mrf 20754 

або телефонувати на наш кошт (копект) (301) 568-0630 від 
вівтірка д о суботи, від год 10-оі вранці д о 2-ої по пол. 

швтшяшшшшшшшшюштшшяавшж 

,, Безсмертною є земля українська^ 
безсмертними є її мужі" 

(Німецькі наукові кола відзначили 75-ліття Ю.Бойка) 
член Акадсміої Наук і Літе-
ратури Майнцу та член Ні-
мецької Академі ї Наук і 
Літератури, видатний фахі-

У неділю. 25-го березня 
ц.р.. сповнилося проф. Ю. 
Бойкові-Блохинові 75 років 
з дня народження. Саме в 
цей день в одному з фешене-
бельних ресторанів Мюнхс 
ну відбулася святкова юві-
лейна зустріч, в якій взяли 
участь представники адміні 
страції. Людвіг-Максімілі-
янс-університету, провідні 
німецькі професори різних 
факультетів, члени Баварсь 
кої Академії Наук, з якими 
п р о т я г о м б а г а т ь о х років 
ювілят мав ділово-наукові 
і товариські зв'язки. Кож-
н и й . з п р и с у т н і х склав у 
стислій , ваговитій ф о р м і 
щирі, теплі привітання з по-
дяками і побажаннями на 
майбутнє. 

Несподіванкою для проф. 
Бойка був спеціяльний стіл, 
завалений багатьма різни-
ми цінними подарунками. 
ССрСД ЯКИХ ОСОбЛИВО 8ИДІЛЯ-
лись найновіші наукові ви-
дання присутньої німецької 
еліти. 

Проф. д-р Роже Бауер. 

вець порівняльного літера-
турознавства. німецької мо 
ви й літератури, видавець 
„Euphorion". „Revue d'Alle– 
mange" і журналу ,,Arkadia' 
подарував ювілятові свою 
книігу „Die kritischen Frbsch 
in Prcussen und Sachscn". 

Професор доктор порів-
няльного літсратурознавст-
ва і нової німецької літера-
тури, дійсний член Дослід-
чої Ради Товариства Йога-
на Ґотфріда Гсрдера" Гель-
муя М о т е к а т . присвятив 
ювілятові свою книгу „Ost– 
prcussische І Literaturgcschi– 
chte, а визначний знавець E.T 
А. Гофмана проф. д-р Клаус 
К а н т и подарував виданий 
ним науковий текст драма-
тичного твору Г. Ф. Кляйс-
та ..Prinz Fricdrich von Н о т 
burg" 

Після повторних тостів 
..на мног і ї л іта" д -р Ю. 
Бойко виступив з короткою 

Жінка... 
Закінчення зі ст. ?. 

професійні зайняття та родинні обов'язки, вони знаходять 
час, щоб ходити до музеїв, до театрів, на концерти, читати 
книжки, займатися філантропією. Совєтський інженер-
жінка - , писав автор - присвячує три рази більше часу на 
задоволення культурно-мистецьких потреб, ніж ЧОЛО-
вік-інженер. Зате чоловіки шукають розради в алькоголі. 
Згідно автора статті, багато жінок в СССР рішають не 
виходити заміж тому, що не можуть знайти рівних їхнім 
культурним зацікавленням. Вони також виявляють більшу 
громадянську відвагу, бо в більшому числі продовжають 
вдержувати взаємини з тими, проти яких виступає 
совєтська влада (тобто дисидентами). 

Автор статті підкреслює, що подібні прояви „вищос-
ти" жінок помітні і в інших країнах. В Совєтському Союзі 
їх видно тільки виразніше. На думку автора, такі прояви 
вищости жінок є позитивним явищем саме в наш часхоли 
нидіють традиційні моральні та суспільні вартості,, які 
нормували дотепер життя спільноти. Роля жінки як 
сторожа тих вартостей стає тому більш очевидною й може 
бути спасенною для майбутньої долі, народів. 

Про особливу ролю і місце українських жінок в 
дисидентському русі в підсовєтській Україні вже була 
мова. їхня діяльність й їхня постава, громадська відвага є 
хіба підтвердженням повитих тез Владіміра Шляпенто-
ка. Та і в нашій громаді в ЗСА можна завважити, що наші 
студентки пильніше вчаться, більше їх число кінчає 
високі школи, тоді коли студентам-хлопцям якось не стає 
терпеливости і витривалости. Студентки є активніші в 
українському студентському житті, та в різних групах 
оборони політичних в'язнів та нав'язуванні контактів з 
американськими політиками. Від них також можна почути 
нарікання, що їм важко знайти відповідно освічених та 
„цікавих" українських хлопців, щоб в'язати своє життя з 
ними. 

Маємо враження, що українські жінки.у вільному світі 
мабуть, також у більшому числі ходять до музеїв, театрів, 
творять клюби книголюбів, служать добровільцями в 
школах українознавства, світличках для малих дітей, в 
Українському Музеї, приготовляють перекуски після 
різних імпрез і тим самим підтримують якесь товариське 
життя між^українцями. Як мало є охочих міжукраїиськи-
ми чол^Овікатуи працювати як добровільці хоч би в 
бібліотекахунаших наукових установ, в Українському 
Інституті Америки, в Українському Музеї, в школах тощо. 
Вони радше воліють проводити свій час на безплідних 
балачках, політичних суперечках чи на якихось розривках. 

Кожний спостерігач нашого життя в ЗСА погодиться, 
що Союз Українок Америки вже від років є нашою 
найдинамічнішою, найуспішнішою і найбільш конструк-
тивною організацією. СУА потрапляєоб'єднувати 
українських жінок різних поколінь, різного походження, 
різного віровизнання, та різних політичних орієнтацій. 
Всякі внутрішні розходження вони вміють пола годжу ва ги 
компромісово, не розбиваючи організації. Тому, що ніхто 
інший не виконує певних важливих загальнонаціональних 
завдань СУА почувається до обов'язку брати їх на себе. 
Вже понад 10 років рік у рік біля 250 українських убогих 
дітей у Бразилії мають змогу здобувати середню або вишу 
освіту завдяки допомозі, яку зорганізувала Суспільна 
Опіка СУА. Поправді, допомогою молоді, зокрема 
студіюючій повинна займатися якась загально-громадсь-
ка організація чи комісія, щось на зразок КОДУС-у, що 
існувала від 1941 року і досі,мабуть.діє в Европі. 

Десятиліттями говорилося та дискутувалося про 
потребу музею української культури в Ню Иорку, центрі 
усього світу. Ми були б не вийшли поза стадію балачок та 
побожних побажань, якби до діла не взявся СУА. Без 
зайвих слів, але ділово та успішно українські жінки 
створили Український Музей, передали Його під опіку 
всього громадянства, не перестаючи його підтримувати 
своїми пожертвами. 

У багатьох містах відділи СУА є чи не головними 
осередками і промоторами культурної, харитативної, 
громадської і товариської діяльности. Не було б їх, не було 
б мистецьких виставок, доповідей, авторських вечорів, 
збірок на жертви повені, землетрусів, на політичних 
в'язнів, сиріт, бабусь, та інших наших людей в потребі. 

Треба подивляти сенс самодисципліни, відповщаль-
ности в усіх наших жіночих організаціях, чи це будуть 
сестрицтва в церквах, чи СУА чи інші. СУА видає свій 
місячник „Наше Життя" вже 40 років. Об'єднання Україн-
ських Православних Сестрицтв видає також місячник 
„Віру”вже понад дев'ять років. Видавання журналу, 
безперебійно, кожного місяця вимагає не лише витрива-
лости але й доброго адміністративного хисту. Видно, 
українські жінки також його мають. 

Це тільки приклади на те, як наші зорганізовані жінки 
збагачують життя нашої спільноти, можна б сказати, 
втримують його і розвивають, виховуючи молодші 
покоління для продовжування його в майбутньому. 

У 100-річчя українського жіночого руху важливо 
усвідомити собі оцю вийняткову і так позитивну роботу 
українських жінок. Жидівські соціологи, виховники, 
громадські діячі постійно підкреслюють, що основою 
збереження жидівства були жидівські родини. Так само 
можна сказати, що найбільшим заборолом всяким 
спробам знищити українських нарід були та є українські 
жінки-подруги, матері і бабусі, які передавали і далі 
передають молодшим поколінням моральні засади, 
українську побутову культуру, вірність своїм традиціям і 
вірність собі. Завдяки їхнім зусиллям зберегти фізичну та 
моральну субстанцію народу Україна могла пережити 
найбільші лихоліття. В умовах свободи — це українські 
жінки викликають подив своїх та чужих, своєю здібністю 
достосуватися до нових обставин життя і використати їх 
для росту та збагачення нашої суспільности і нашої куль-
турн. 

промовою-подякою. у якій 
згадав померлих своїх про 
текторів професорів Люд-
віг-Максіміліянс-універси-
тету. славістів Е. Кошміде-
ра. А. Шмауса. декана латі-
ніста К. Беккера. славстно-
го романіста Г. Райнфельде 
ра й інших; висловив вдяч-
ність усім за ювілейне вша-
нування та підкреслив своє 
признання і тим, хто не зміг 
прибути на цей вечір, а надіс-
лав свій зворушливий прн-
віт у письмовій формі. 

В ході розмов виникло пи 
тання про методи творчого 
наукового процесу ювілята 
в порівнянні зі способами 
прані присутніх колег щодо 
шукань і відкриття ними 
наукових істин. Створилась 
творча, жива атмосфера 
товариської безпосерсдньо-
сти. Під час закусок з добір-
ним вином і гарячими стра-
вами час промайнував ско-
ро. непомітно. На нрощан-
ня присутні колег и шо і шс 
раз бажали ювілятові твор-
чих здобутків, здоров'я, 
щастя і життєвих благ. 

До ювілею'проф. д-ра 
Юрія Бойка надійшли при-
вітання не лише з німецько-
го мюнхенського універси-
тсту, але з різних кінців 
Західньоі Німеччини, ба й з-
иоза неї, як також не забули 
Про НЬОГО І НІМСиЬКІ ПОЛІТИ-
ки. Тому ШО ЦІ ЛИСТИ СВІД-
чать про ставлення чужин-
ного наукового світу д о 
ювілята, то не зайвим буде 
запитувати деякі з них. або 
точно, відтворити їхній ляйт 
мотив. 

Президент Людвії-Максі 
міліянс-унівсрситсту проф. 

д-р Вульф Штайнман прнві-
тав Ю. Бойка як в імені всьо 
го університету, так і особи-
сто від себе. „Цей день,— 
пише президент. - дає нам 
нагоду з повнотою вдячнос 
ти згадати вашу багаторіч-
ну діяльність, яка триває і 
тепер у дослідах і викладах 
у нашій alma mater". Закін-
чус він лист щирими поба-
жанНями на майбутнє. Ду-
же прочулено звучить поздо 
ровлення проф. д-ра Клявса 
Вільке. декана філософсько 
го факультету: „тому, що 
ви плили „Проти течіГ (наз 
ва одної із книг проф. Бойка 
- І . Ч. ). мусіли ви залнши-
ти свою батьківщину, Якшо 
хтось пробував у іншій кра-
їні, серед іншої культури і 
мови стати твердою ногою, 
той може уявити собі, що ЦС 
значить. Ми надіємося, що 
Мюнхен і названий факуль-
тет став для вас чимсь поді-
бним на Другу батьківщину. 
Щоб і надалі так лишилося, 
від усього серия бажаємо 
вам доброго здоров'я і нез-
ламної творчої сили" 

Керівник Мюнхенського 
С л а в і с т и ч н о г о Інституту 
проф. д-р. Й. Гольтгузен сс-
ред ряду побажань на новий 
ВІДТИНОК ЖИТТЯ ЗИЧИВ „ТВОР-
чої радости" в дальшій нау-
ковій праці. 

Президент Об'єднання 
Університетських Профссо 
рів Славістики З а х і д н ь о ї 
Республіки й З а х і д н ь о г о 
Берліну проф. д-р Ф. Шольп 
привітав Ю. Бойка віл іме-
ни Об'єднання, як і від себе 
особисто, прилучивши д о 
привіту'ще й розкішну КИТН-
цю квітів з далекої Півночі. 
Притому він повідомив, т о 
свою шевченкознавчу пра-
цю ,.Der Dichter als Barde" 
він у друкові наділив спеці-
яльною присвятою в, честь 
75-ліття Ювілята 

Особливо дружнім визна-
нням насичені рядки святоч-
ного листа проф. д-ра Фелік-
са Карлінгера. колишнього 
керівника Інституту романі 
стики в Зальцбурзькому -
університеті. „Я гратулюю 
вам за ваші науково такі виз-
начні видання, які ви здійс-
нили, не зважаючи на cynpo– 
тивні обставини й численні 
перешкоди. Я завжди шану-
вав вас за вашу мужність у 
зусиллях і подивляв широ-
ту ваших знань. Hac– 
лідки ваших дослідів вийня-
ткові і для німецького науко 
вого світу мають величезне 
значення... Я обіймаю вас із 
сердечним привітом, СПОВ-
н е н и й п о ш а н и , в і д д а н и й 
вам Фелікс Карлінґер". 

Славіст проф. д-р Г.Рьосл 
(університет Мюнстер) при-
святив ювілятові ПОВНІ ГЛИ-
бокої пошани слова: „...для 
в ашої натепер стражденної 
нації створили ви чудові 
розвідки, чим ви перед нею 
видатно заслужилися. Але 
разом з тим ваше ім'я в анна 
лах вашої країни знайде 
стале місце, „immertalis est 
terra Ucrainica—immorta!is 
sunt viri ejus ". 

Гарні привітання надійш-
ли від колеґ з Мюнхену, з 
Марбурзького університету 
(проф. д-р Г. Шаллер), від 
президента університету Па-
ссав проф. д-ра К-Г Полло-
ка.- також не забули нашого 

ювілята визначні німецькі 
політики, надіславши теплі 
слова привіту. 

Підсумок привітань з ук-
раїнського боку буде зроб-
лено пізніше. 

Іванна Чорнобривець 

НЕ ВЕБСТЕР, А КЕЙСІ 

У редакційній статті п. 
юі . „Фарс crip;iBe.UHRoi:– 
ти" („Свобода" ч. 81 ч вівтір 
ка. 1-го травня п.р.) дн-
ректором Сі-Лй-Еіі подано 
Віддіяма Вебстера. який, є 
директором ФБ!. Днрскто-
ром Сі-Ай-Ей С Відліям Кей-
сі. 

48 East 7th St 
Те'. GR 3-3550. New York. 10003 

М О Д Е С Т М Е Н Ц І Н С Ь К И Й 
світової слави наш тенор на 
платівках. Альбом: 2 дов гогран-
ні платівки 515 00: пересилка 

' ' - " " " - . і s i s o ^ ^ ^ ^ - : . г : - , 

Володимир Барагура 
МЕЧ і КНИГА 

ілюстрації П. Андрусева 
І М . М и к а л м и ч в . 

Ціна 7 00 доп з портом 
Мешканцю ст^м;у Ни4 Дж^рл 3'"s6o-

в'йзус 6S cf:"oaoro n.jflati'y 
S V O B O O A BOOK STORE 

30 Montgomery Street 
Jersey City N J 07302 

BUSINESS 
Ф OPPORTUNITIES Ф 

-MINERAL i c r 
Натуральна мазь для терплячих ma 
болю - ревматичних, мускульних 

"і суглобних запалень УсувЛ болі 
лагідно і швидко Чек на S13 9S за 

і фунт висипайте до 
"M1NERAL". 2103 N.les Coflland Road 

Warren. Ohio 44484 

Ф Д О В І П І А П М У ф 

5 КІМНАТ ДО ВИКАЙМУ 

в Нюарку , Н. Дж . близько 
Мейплвуд, Н. Д ж . Про 

ближч і Інформації тел. 
(201)375-6080) 

” REAL ESTATE Ш 

ROMAN RYCHOK 
REAL ESTATE 8. lNSURANCE 

1339 Springfield Avenue 
lrvington. N.J. 07111 

АСЕКУРУЄМО 
ABTA - БУДИНКИ - БІЗНЕСИ 

інформації подлсгь 
ПЕТРО РИЧОК 

забесп. аґеит-брокер 
(201) 373-6434, 6453 

Різне 

ПАМ'ЯТНИКИ 
з різних гранітів, ставимо 
на цвинтарях св. Андрія в 
Бавнд Бруку і св. Д у х а -

відома солідна фірма 

CYPRESS 
H l L l S M O N U M E N T S 

В Б І Л Я Н С Ь К И И 
WAITER BIELANSKI 

к м К А Р Д О В И М 
C0NSTANT1NE М KARDOviCH 

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

Відкрито а кожний день, a cy– 
боту. включно, від 9 5 по пол . 

в неділю 10 4 по пол 

Miami . F la : ( 3 0 5 ) 6 5 3 5 8 6 1 
На бажання і для вигоди клісн-
тів. радо заїдемо до Вашого 
дому з проектами і порадами. 

^ FUNERAL D1RECTORS ^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 

в BRONX, B R O O K L Y N . 
NEW YORK і О К О Л И Ц А Х 

К О Н Т Р О Л Ь О В А Н А 

Т Е М П Е Р А Т У Р А 

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

(212) 674-2568 

LYTWYN S LYTWYN 
, UKRAINIAN 

FUNERAL D1RECT0RS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щ И Р А і Ч Е С Н А . 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 
Також займаємося noxopo– 
нами на цвинтарі в Бавнд 
Бруку і перенесенням Тп ін -
них Останк ів з різних країн 

світу. 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 

(comer Stanley Terr.) 
UN10N. N.J. 07083 

(201) 964-4222 




