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УКРАЇНСЬКІ ЧИТАЧІ „ДЕЙЛІ 
НЮЗ" ПОВИННІ ВІДГУКНУТИСЯ 

Джерзі Ситі, н. Дж. 
Почнтний серед українсь
ких мешканців ІІІО Иорку 
та довкілля щоденник „Дей 
лі Нюз", який досі в загаль
ному висловлювався про 
українські справи та україн
ців прихильно, дозволив 
собі тепер на лві образливі 
та повні фальшивих і перек
ручених фактів статті, пера 
свого співробітника Лярса– 
Еріка Нслсона. 

Перша з них п.її. „Радіо 
Свобода: оплачуванні! по
датками атисеміти iv" з 23-
го січня ц.р. закидає прог
рамам того раДІО антисемі
тизм та між іншим дає при
клад що українські авдиції 
того радіо пояснювали ни
щення жидів українцями в 
часі Другої світової війни 
тим. що . .багато жидів 
включилося в ряди большс– 
виків". Більшість з тієї пер
шої статті звернена І! першу 
чергу однак проти самого 
керівництва ..Радіо Свобо
да", яка тепер ліг ні. і надзо– 
ром КОЛИШНЬОГО республі
канського сенатора з Ню 
Норку Джеймса Баклі. 

Дж. Баклі негайно зареа– 
гував на усі неправдиві за– 
кйди і лисі його був помі

щений в ,,Дейлі Нюз" з 27-
го січня І985 року. В тому 
самому числі находиться 
також відповідь Л. Нслсо
на. в якій він подасітакі 
нісенітниці, як наприклад, 
що Сімон Візснталь. який 
був у Львові і коли його зай 
нили німці 30-го червня І94І 
року, стверджує що з німця
ми прийшла II Дивізія „Га
личина", а нацисти заклика
ли по радіо, щоб українці 
..не вітали їх квітами, а 
відрізаними жидівськими 
головами". Він також пише, 
шо Візснталь робить заки
ди ..Радіо Свобода" немов 
воно у своїх передачах хва
лить ті з'єднання нацистів, 
які дозволяли українцям 
мордувати тисячі жидів на 
вулицях Львова. 

Ця стаття вимагає широ
кої і негайної протиакції 
українських читачів до ре
дакції „Дейлі Нюз", а зок
рема молодших людей, які 
можуть відповісти в бездо
ганній англійській мові, по
даючи докази підперті істо
ричними даними. 

Адреса редакції: Daily 
News, 220 East. 42d St., New 
York, N. Y. IO0I7. tel. (2I2) 
210-2100. 

Треба негайно писати у 
справі Шевченківської марки 

Вашінгтон. N жовтні 
1984 року тодішній сенатор 
Чарлз Персі вніс був пропо
зицію, щоб поштовий уряд 
видав марку з відзначенням 
Тараса Шевченка. На жаль І 
невідомих причин Громад
ська лорадча комісія непра
ві марок відкинула нропо– 
зкцію СІ и. Ч. Псреі. Bill 
однак не був гнм знеохоче
ний і. навпаки закликав ук
раїнців писати до комісії 
численні лис ги і домагати
ся випущення такої марки. 

Як інформують тепер. 
чергове засідання згаданої 
комісії для розгляду проек

тів нових марок відбудеть
ся в четвер, 28-го лютого 
її.р–. у Вашінгтоні. 

Треба отже негайно писа
ти якнайбільше листів до 
комісії та вимагати від неї 
одобрення цієї пропозиції 
американського політично
го діяча. Як звичайно в та– 
ких'Випаяках, кількість лис
тів в цій справі і сила реак
ції громадян може вилину
ти на рішення у цій справі. 

Писати слід на адресу: Ci
tizens Stamp Advisory Com
mittee. Belmont Faries, c/o 
United State Postal Service, 
Washington, D.C. 20260. 

Помер професор І. Паливода 

В. Кравця призначили на 
,,міністра" закордонних 

справ УССР 
Київ. - Київські газети 

повідомили, що Президія 
Верховної Ради Українсь
кої ССР призначила Воло
димира Кравця „міністром" 
закордонних справ УССР. 

В. Кравець, народжений в 
1930 році, українець, член 
КПСС, закінчив факультет 
міжнародних відносин Ки
ївського державного уні
верситету їм. Т. Шевченка, 
має вчений ступінь канди
дата історичних наук. Як усі 
партійні апаратчикн, після 
закінчення навчання викла
дав якийсь час у вищих нав
чальних закладах, а потім 
перейшов на працю в апара
ті ЦК Компартії України. 
В 1967 році був приз
начений радником пос
тійного представництва УС 

СР при Об'єднаних Націях. 
Від 1971 до 1979 року був 
заступником „міністра" за– 
короднних справ, а від 1979 
року постійним представ
ником УССР при ОН. 

Очевидно, на Заході дуже 
мало приділяють уваги так 
званим „міністерствам" ко– 
лоніяльних республік СС-
СР, України і Білорусі, та не 
прислухаються до їхнього 
голосу на форумі ОН, знаю
чи, що цей голос, це відго
мін, копія голосу кремлів
ських представників. Ще не 
було ані одного випадку в 
історії цієї міжнародної ор
ганізації, щоб представники 
УССР і БССР голосували 
самостійно і незалежно від 
Москви. 

Представники КУК зустрілись з 
міністром Дж. Мирта 

Вінніпег, Ман. (КУК). -
В п'ятницю, 7-го грудня 
1984 року, тут відбулося 
засідання представників 
Централі Комітету Україн 
ців Канади та Комітету 
Сприяння Розвитку Україн 
ського Суспільства з мініст
ром багатокультурностн. 
Джеком Мирта. Центра– 
лю КУК представляли пре
зидент Іван Новосад та чле
ни Екзскутнви д-р Петро 
Кондра і суддя Михайло 
Барндюк. КСРУС представ 
ляли його голова Тарас 
Прихітко, члени д-р Лев 
Меловський і Роман Єрн– 
нюк та екзекутивний дирек
тор Мирон Спольський. 

Головною темою диску
сій були субсидії федераль
ного уряду для манітобсько– 
го КСРУС. Після представ
лення д-ром Меловськнм 
звідомлення про діяльність 
комітету та у висліді за
гальної дискусії про діяль
ність комітету, міністер 
Мирта погодився надати 
субсидію на біжучий рік, що 
включатиме організаційну 

працю у зв'язку з провінцій 
ною конференцією україн
ців в Манітобі, яка відбу
деться на початку березня 
1985 року. 

В дальшій дискусії мініс
тер Мирта погодився відбу
ти засідання з представни
ками Централі КУК і КСР
УС в західніх провінціях в 
справі федеральних субси
дій на українську громаду в 
Канаді, на 1985 рік. 

Від двох років Централя 
КУК відбуває річні засідан
ня з представниками феде
рального відділу багато
культурностн. щоб пред
ставити вймрги українсь
ких організацій щодо суб
сидій на головні проекти 
приготовані цими\органЬч х 
ціями. Такі формальні зус
трічі доводять до кращого 
порозуміння між федераль
ним урядом та зорганізова
ним укранїськнм суспільст
вом. Централя КУК споді
вається що буде мати дуже 
добрі взаємини з новим 
міністром. 

ДЖ. КИРКПАТРИК ВІДХОДИТЬ 
У ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ 

Сомереег. II. Дж. У 
середу. 30-го січня 1985 ро
ку, тут помер на 99 ропі 
жнтя колишній міністер ПО
ШТИ і телеграфу в уряді 
у HP. а на поселенні в ЗСА 
довголітній куратор бібліо
теки в Бавнд Бруку. Н. Дж.. 
проф. Іван Снмбнович Па
ливода. 

Панахида буде відслуже
на в п'ятницю. 1-го ЛЮТОГО, 
в похоронному заведенні 
Конроя. 21 Іст 2-га вулиця в 
Бавнд Бруку. Н. Дж.. 6 гол. 
7:30 вечора. Заупокійна Лі

тургія - в суботу. 2-го лю
того, о год. 9-ій ранку в 
церкві-пам'ятнику св. Анд
рія Псрвозваниого, а опісля 
похорон на українському 
православному цвинтарі в 
Савт Бавнд Бруку. 

Св. п. Іван Паливода за
лишив невістку Ларису, вну 
ків Андрія та Наталію. 

Замість квітів родина про 
\ас складати пожертви на 
муз єй церкви–па м"ятннка 
СВ. Андрея в Савт Бавнд 
Бруку. 

Влаштовують лещатарські 

Ню Йорк. - Карпатсь
кий Лещатарськнй Клюб, 
що саме в тому році відзна– 
чус 60-річчя від часу засну
вання йото на західніх укра
їнських землях, влаштовує 
при співпраці спортового 
товариства „Сокіл" у Сира– 
кюзах міжкрайові лещатар
ські змагання за першість 
УСЦАК в суботу, 2-го бе
резня 1985 р. 

Змагання ідуть за манд
рівну чашу сл. п. д-ра Миро
слава Орловського, яку 
уфундувала його дружина. 

Старші пластуни в Ню Йорку 
оживлюють свою діяльність 

Учасники Надівіїчаііних загальних зборів старшого пластунства в Ню Йорку. 
(Фото: пл. сен. Володимир Корчага) 

Ню Йорк. Після дов
шого часу нсактивностн 
Осередку Прані старшого 
пластунства при Пластовій 
Станині в Ню Иррку, в п'ят
ницю. 25-го січня ц.р. відб)-
лися Надзвичайні загальні 
збори, які зібрали більше 
число активістів, ЩО ЇМ ЛС? 
жить на серпі зорганізуиан– 
ня і спільна праця старшо
го пластунства в Ню Йорку. 

Після слова станичної пл. 
сен. Ольги Кузьмович, яка 
представила існуючу ситуа
цію, збори під проводом ст. 
пл. Олега Даннлюка і ст. пл. 
Олі Стасюк та ними підго

товані, пройшли незвичай
но продуктивно. Учасники 
дискутували живо і, поді
лившися на дві дискусійні 
лави,вйсунули аж ЗІ пропо
зицію, в який спосіб закти– 
візувати старше пластун– 
ство. 

Серед пропозицій були 
і акі як включення в громад 
сі.ке і студентське українсь
ке життя, більша наполег -
дива праця в Пластовій Ста 
нині, контакт з сусідніми 
пластовими станицями, то
вариські та спортові імпре
зи тощо. 

Присутні обрали новий 

провід Осередку Праці 
УПС. який очолив ст. пл. 
Олег Данилюк. ст. пл. Оль
га Стасюк є його заступни
ком, ст. пл. Таня Оберишин 
секретарем, ст. пл. Андрій 
Данилюк координатором 
неоформлених членів, а ст. 
пл. Роксана Хсмнч та Люба 
Вижницька - членами уп
рави. 

Запляновано діяльність 
на найближчі місяці, про 
яку будуть повідомлення в 
Пластовому Домі та пош
товою дорогою до пооди
ноких членів. 

змагання 
та є запляновані в двох 
конкуренціях: крутобігу і ве
ликому крутобігу. В обид– 
вох конкуренціях можуть 
змагатися чоловіки та жінки– 
сеніорн. юнаки і юначки у 
віці 14-18 років та хлопці і 
дівчата у віці 9-14 років. 
Змагання розпічнуться в 
суботу о год. 8:30 ранку на 
лещатарськнх з'їздах Song 
Mountain, Tully. N. Y. 

Ці лещатарські терени 
знаходяться на південь від 
Снракюз, доїзд до них ав– 
товою дорогою ч. 81 до 
виїзду 14. Біля з'їздів, де 
відбудуться змагання, зна
ходиться готель North way 
Best Western Inn Hotel, Tul
ly, N. Y. tel.: (315)451-1511. 
в якому зарезервовано кім
нати для учасників. При 
замовленні кімнати члени 
українських спортовнх клю 
бів дістають знижку. Зго– 
лошення до змагань прий
має провідник ланки леща– 
тарства КЛК Юрій Попелі., 
телефонічно або писемно 
до 23-го лютого з оплатою 
15 дол. Адреса його с: 68 
Meadow Ave.. Franklin Park 
N.J. 08823. tel.: (201) 297-
0786. 

Якщо буде досить охочих 
плянусться винаймити ав
тобус з Ню Йорку. що від'ї
хав би в п'ятницю. 1-ГО 
березня о год. 7-ій вечора з– 
під Пластового Дому, при 
144 Друга авеню. 

В суботу, на закінчення 
змагань, відбудеться свя
точна вечеря і роздача наго
род в приміщеннях готелю. 

РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ 
УЧНІВ 

Ірвінгтон, Н. Дж. Ук
раїнський Музичний Інсти
тут в Нюарку-Ірвінгтоні 
влаштовує в п'ятницю. 1-го 
лютого ц.р.. о год. 7-ій вечо
ра Різдвяний концерт учнів 
кляс Д. Каранович, Т. Бог– 
данської і М. Мацькевич. 
Концерт відбудеться в залі 
Українського Народного 
Дому, при 140 Проспект 
авеню. 

Вашінгтон. — Амбаса– 
дор З'єднаних Стсйтів Аме
рики до Об'єднаних Націй 
Джін Киркпатрик, після ще 
одної зустрічі з президен
том Роналдом Рсгеном в 
середу. 30-го січня ц.р., зая
вила кореспондентам, що 
вона покидає свій пост в ОН 
і відходить у правитне жит
тя, а зглядно на позицію 
професора політичних наук 
в Джорджтавнському уні
верситеті. 

На запитання кореспон
дентів Киркпатрик відпові
ла, що вона не є розчарова
на розмовою з Президен
том і тією обставиною, що 
він не зміг приготовити для 
неї відповідного посту в 
Уряді. Вона відмовилась 
також відповідати на запи
тання чи Р. Реген пропону
вав їй якийсь інший пост у 
своїй Адміністрації в другій 
каденції. „Тепер я прийшла 
до висновку, що служитиму 
корисно президентові Р. Ре– 
генові і тим ідеям, які ми 
обидвос поділяємо від яко
гось часу, якщо я піду у 
приватне життя, викладати
му на університеті і писати
му спогади", — заявила Дж 
Киркпатрик зацікавлених 
кореспондентам, які у вели
кому числі зібрались були у 
Білому Домі знаючи, шо 
така розмова між нею і 
Президентом мас відбутися 
а цьому дні. 

Реченець відходу Дж. 
Киркпатрик з посту амбаса– 
дора ЗСА до ОН кінчиться 
1-го березня ц.р., або скорі
ше, якщо Президент назна
чить на цей пост іншу осо
бу. Поінформовані особи в 
Білому Домі кажуть, шо 
найбільші вигляди на цей 
пост мас Всрнон Волтерс. 
емеритрваниЙ генерал і ко
лишній заступник директо– 

Джін Киркпатрик 

ра Сі-Ай-Ей. Формальна но
мінація повинна наступити 
на протязі кількох чергових 
днів. В. Волтерс служив від 
1981 року в Державному 
депар га менті на пості амба– 
садора ;іля спеніяльннх до
ручень і від того часу вико
нував так звану „тиху" дип
ломатичну службу, дуже 
часто заступаючи самого 
державного секретаря. 

Немає сумніву. кажуть 
політичні спостерігачі. -
що консервативні кола в 
обндвох палатах Конгресу і 
поза ним. не задоволені 
відходом Кнкрпатрик, не 
зважаючи на те, шо вона 
формально все ще залиша
лася зареєстрованим демок 
ратом. Консерватистн хоті
ли бачити її на високому 
урядовому пості, але сама 
амбасадорка заявила, шо 
вона не зацікавлена підряд
ним постом в Державному 
Департаменті, бо тоді її не 
було чого резигнувати з 
посту амбасадора в ОН. 
Цуже, до речі, престижевого 
і важного становища. 

У СВІТІ 
N 

ОФІЦІЙНІ РЕЧНИКИ японського уряд\ ПОВІДОМИЛИ, що 
Совстськнй Союз систематично збільшує число своєї 
повітряної фльоти у В'єтнамі і тим самим він не тільки 
зміцнює свою військову силу на Пацнфіку але загрожує 
тією силою сусіднім з В'єтнамом державам. Крім того 
совгтське командування морської фльоти збільшує також 
свою морську фльоту. Як відомо, головною базою 
совстської морської фльоти на Пацнфіку є Владивосток. 
Збільшенням совєтської повітряної і морської фльоти 
незадоволена також Китайська Народна Республіка. 

АВСТРІЙСЬКИЙ МІНІСТЕР оборони Фрідгельм Фрі– 
ШЄНШЛЯґер публічно вибачився перед австрійським 
народом і своїми колегами в уряді за те. що він. бет 
порозуміння з канцлером Фрсдом Сіновацом. брав участь 
у зустрічі-привітанні колишнього командувача есесівських 
частин в Італії, які допустились численних злочинів над 
цивільним населенням. Як відомо, Вальтера Редсра, 
засудженого італійським повоєнним судом в 1945 ропі на 
доживотню тюрму за доконані під час ВІЙНИ ЗЛОЧИНИ, 
Звільнено з ув'язнення зі здоровельних причин 

ПРЕЗИДЕНТ РОНАЛД РЕГЕН прийняв запрошення від 
урядів Західньої Німеччини і Еспанії й пляну( Відвідати ці 
країни в травні ц.р., після закінчення нарад голів сімох 
індустріяльннх держав. Заступник пресового секретаря 
Білого Дому Леррі Спікс заявив, шо Прешлент плянує 
відвідати також Португалію в тому ж часі, а іакож 
Австрію і Югославію, якщо не зайдуть якісь зміни у сни і. 
які вимагали б присутности президента Р. Реї єна у 
Вашінгтоні. 

МІНІСТЕР ОБОРОНИ в ізраїльському уряді їцак Рабін. 
після зустрічі з президентом Роналдом Регеном, держав
ним секретарем Джорджом Шулцом і секретарем Депар
таменту оборони Каспаром Вайнбергером заявив корес
пондентам, що він надіється на збільшення військової 
допомоги ЗСА для Ізраїля в цьому ропі на приблизно 400 
МІЛЬЙОНІВ долярів. В загальному військова допомога для 
Ізраїля становитиме 1,8 більйона долярів \ фіскальному 
1985-86 році. 

ГЕЛЬСІНКСЬКІ РЕЧНИКИ повідомити що їм вдалося 
віднайти частини з розбитої совєтської ракети, яка. 
перелетівши територію Норвегії, впала і розбилася на 
території Фінляндії. Фінляндське військо герметично 
замкнуло місцевості, у яких знайдено частині! ракет і 
ПОВІДОМИЛО про „знахідку" Москву. З Москви до Фінляндії 
виїхали спеціалісти, які спільно з фінляндцями будуть 
шукати за рештою ракети. Москва свого часу перепросила 
формально Норвегію і Фінляндію за цей випадок, 

Б Р И Т А Н С Ь К И Й УРЯД зацікавленні! \ співпраці з 
Крайовою адміністрацією для міжпростірних полетів 
ЗСА і буде старатися схилити до такої співпраці інші 
європейські країни. Для цього трапилася добра наї ода, бо 
в кінці нього тижня в Римі відбудеться нарада представ
ників EGA; європейськоїаґеніщміжпросі ірнн,х полетів^ на 
якій будуть обмірковуватись справи тіснішої співпраці і 
запрошення президента Роналдар Регена ДО спільних 
полетів в майбутньому 

ПАПА ІВАН ПАВЛО II продовжує свої успішні відвідини 
в країнах Південної Америки і під час кожного СВОГО 
виступу перед масами вірних він стає в обороні бідних і 
покривджених та домагається поширення соціяльної 
справедливості! у цілому світі. Папа дав до зрозуміння, що 
він в тому випадку говорить не тільки про ' 
Венесуелі, чи в Перу, але у цілому св ій , зокрема В 
Латинській Америці і країнах Третього світу. 

ВИМАГАЮТЬ ГОСТРИХ КАР 
ДЛЯ ВБИВНИКІВ 

Торунь. Польща. Суд 
над вбивцями священика 
Єжи Попелюшка, який три
ває вже більше місяця, наб
лижається до кінця 

У вівторок. 29-го січня 
ц.р„ прокуратор Лєшек Пєт– 
расіньскі. виступаючи на 
суді вбивць, сказав: „Цей 
злочин представляв собою 
без"ГфсцїДетгптнй--акі.діолЬ^ 
тнчної провокації Підсудні 
свідомо розраховували поз
бавити священика життя 
Вони плянувалн це з самого 
початку. Я вимагаю засуди
ти Гжеґожа Пйотровского 
до смертної кари, а Л стека 
Пенкалю, Вальдемара Хмє– 
лєвского і Адама Петруш
ку - до тюремного ув'яз
нення на 25 років кожного". 

Обґрунтовуючи пю внмо 
гу щодо А. Петрушки, про
куратор підкреслив, шо він 
був прямим співучасником 
ЗЛОЧИНу, знав про плян вбив 
егва священика і заохочу
вав інших підсудних до зло
чину. Щодо Пйотровского. 
то, будучи керівником гру
пи виконавців цього пдяну. 
він наперед приготовив в 
міліційському авті. яке по
винно було бути викорис
тане при викраденні свя
щеника, такі предмети, як 
наручники, шнурок, шмати 

для кляпи і мішки з камін
ням, один з яких потім був 
використаний як вантаж, 
коли тіло священика вбивці 
кинули у водозбірник. 

В той же час у них в авті 
не було жадних засобів пер
шої допомоги, які могли б 
снасти життя безпощадно 
катованому, зв 'язаному і 

..наш вза душеному священи
кові, підкреслив прокура
тор. Ці люди зробили все. 
що було в їх силах, щоб 
священик вмер. Попасти на 
слід вбивць допомогла та 
непередбачена ;іля них об
ставина, що шоферові свя
щеника В. Хростовскому 
вдалося викинутися в пов
ному русі з авта викрадачів і 
дати знати владі про скоє
ний злочин". 

Але прокуратор здивував 
відтак присутніх на суді, 
коли він гостро скритику– 
вав о. Попелюшка за його 
„екстренні протидержавні 
погляди" як також Като
лицьку Церкву в Польщі, 
яка не іуміла „заткати ро
та" о. Попєлюшкові і йому 
подібним священикам. Він 
сказав, що мотиви вбнвни– 
ків і їх жер і ви були однако
ві підважити довір'я на
роду до уряду. 

Негритянські організації Ню Йорку 
вимагають високої кари для Б. Ґеца 

'Ню Йорк. - Негритянсь
кі організації, політичні та 
релігійні, міста Ню Йорку є 
глибоко обурені тим, що 
суд не обвинувачує Бернгар 
да Ґеца за постріли до чоти
рьох молодих негрів, які 
напали на нього у підземці 
в грудні минулого року. 

Після двогодинної роз
мови негритянських провід 
ннків з генеральним стей– 
говим прокуратором, він 
запевнив, що в наступному 
тижні винесе остаточне рі
шення в цій справі. Негри
тянські провідники у заяві 
для преси ствердили, що 
цей випадок показує які 
иротинегритянські настрої 
є в місті Ню Йорк і що 
теперішня ситуація нагадує 
їм 1960-ті роки та боротьбу 

за громадські права у пів
денних стейтах ЗСА. 

Рівночасно інформують, 
що Віл.тіям Канстлср. відо
мий оборонець громадсь
ких прав, і організації для 
оборони прав забезпечених 
конституцією задумуєскар– 
житн Б. Ґепа в імені матері 
найбільш пошкодженого 
негритянською хлопця на 
50 мільйонів долярів. 

У вівторок. 29-ГО січня т 
їхніх кіл вийшла вістка, шо 
цей хлопець, який як відомо 
є спаралізований погребує 
негайно шс одної операції і 
що стан його здоров'я є 
дуже критичний. Цю вістку 
однак лікарі пораненого і 
лікарня, в якій він перебуває 
здементували. 

В АМЕРИЦІ 

АГЕНТСТВО Д Л Я провірки харчування і ліків дало 
дозвіл для продажу ліку, який іоном.паї хворим, які 
мають герпес, що передається через со уаЛьні зносини. 
Досі для лікування цісїнедуі и. яка набрала в ЇСА характер 
пошести, вживали лише в лікарнях в і іпові, інйх застриків і 
мастей. Тепер лік у формі шпон, юзволяє лікуватися 
вдома.. 

В КЛІВЛЕНДІ ЗАКІНЧИВ життя самогубством Фрсде– 
рік Голлідей. перший мурннський головний керівник 
публічних шкіл в тому місті Хоча ситуація в публічних 
шкодах Клівленду поліпшилася в останньому часі. Ф. 
Голлідей мав ворогів, зокрема серед своїх муринських 
співробітників, які не хотіли згодитися на продовження 
Йому контракту на цьому пості. У своєму прощальному 
листі Ф. Голлідей заявив, що хоче усунутися від дрібни ч– 
кової і расової політики нього міста. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВЦІВ з Близького Сходу зверну
лася до жидівської Ліги проти знеславлювання із вимогою 
подати до публічного відома листу тих американських 
науковців, які. як це вони уважають, замасковують свій 
антисемітизм та є прихильниками арабів. Листа таких 
американських науковців була вислана до ЦІЛОГО ря іл 
жидівських провідників \ наукових осередках h зазначен
ням шо той лист є секретним 

РОНАЛД БЛЕКВУД був першим негром, якого обрали 
мейором містечка Монг Вернон. стейт Ню Йорк у 
спеціяльннх виборах, що відбулися 25-го січня ц.р.. тому, 
що діючий мейор помер в жовтні Р. Блеквуд. демократ, 
виграв більшістю 1.087 голосів, перемігшії Дж. Бранка. 
демократа, який кандидував із республіканської листи.Р. 
Блеквуд вже довго старався про цей пост і викопував 
обов'язки мейора міста у 1976 ропі, коли діючий мейор 
нагло помер. 

ВІДВІДИНИ негритянських представників у Президен
та і нова хвиля боротьби на тему дискримінації в Уряді Р. 
Регена примусили комісію для горожанських прав здати 
звіт із своєї праці Президентові. Представники комісії 
заявили, що закиди і дані, які дають негритянські організації 
про дискримінацію мурннів на публічних постах. ^ 
..мертвими", і що дискримінація не є єдиною причною для 
браку можливості праці. 

ПРЕЗИДЕНТ Р. РЕГЕН запевнив, що він не хоче тепер 
пропонувати законодатннм тілам взагалі зліквідувати 
департамент для виховання і науки хоч і задум) є зменши
ти урядові фонди на ту ціль. Президент звернувся до 
Відліяма Бенетта. який є його кандидатом на пост 
- - ` - - . . г гой представив йому 
можливості поліпшення в американській системі навчан
ня. 
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Ганебні фальші про Дивізію 

У популярному дуже поширеному нюйорксь– 
кому щоденнику ,,ДейлІ Нюз" появилася у числі 
з 23-го січня ц.р. стаття одного з його постійних 
колюмністів Лярса-Еріка Нелсона п. з. „Радіо 
Свобода": антисемітизм за гроші податників". 
Стаття натаврувала радіовисильню „Свобода" 
за її здогадні антисемітські і реакційно-царесла– 
влені передачі в Совєтський Союз. Президент 
тієї радіовисильні, колишній нюйоркський сена
тор Джеймс Бакл і, надіслав із Мюнхену листа до 
редакції названого часопису, в якому заявив, що 
„трудно уявити більш злобний наклеп, як 
стаття з 23-го січня" і спростував обидва згадані 
вище закиди. Він признав, що за час двох 
останніх років, коли він став президентом цієї 
радіовисильні, була тільки одна 10-тихвилинна 
радіопередача, якої не треба було передати з 
уваги саме на можливість викликання підозри, 
що вона-антисемітська, дарма що такої тенденції 
і в цій радіопередачі не було. „Так, ми робимо 
помилки", - писав Баклі, але додав, що сувора 
самоцензура, яку переводиться при вирішуванні 
радіопередач, не дозволила б передати щось 
таке легкодушне, як ота стаття. 

„Дейлі Нюз" помістив листа Вілліяма Баклі, а 
відтак в числі з неділі, 27-го січня другу статтю 
Лярса-Еріка Нелсона, тим разом у ще напасливі– 
шому тоні, при чому зачеппено й українців. Уже в 
першій статті Лярса-Еріка Нелсона названий 
автор покпикується на якогось „урядовця з 
Вашінґтону", який обурювався, що „в українсь
кому відділі (радіовисильні „Свобода") гово
риться українцям про їх право до самостійности, 
що „сердить російських націоналістів". Вихо
дить, логічно, що Нелсон і його вашінГтонський 
інформатор воліли би, щоб радіовисильня 
„Свобода" мовчала про державницькі права 
поярмленої большевиками України й українців, 
щоб тільки не сердити „російських націоналіс
тів". Росіянам, видно, вільно мати націоналістів, 
але українцям не вільно. 

У другій статті того коментатора „Дейлі Нюз" є 
куди гірший напад на українців і куди більше 
безглуздий. Цим разом Лярс-Ерік Нелсон покли
кається на відомого голову розвідчоїжидівської 
централі у Відн і , Сімона Візенталя. ,,Радіо 
Свобода" (читаємо там) подає, як твердить ло
вець за нацистськими злочинцями Сімон Візен/– 
таль. „позитивну оцінку" нацистської дивізії СС 
..Галичини", заповненими численними україн
цями. Візенталь був у Львові, коли відділ „Гали
чини" ув ійшов туди 30-го червня 1941 року. 
Нацистське радіо закликало мешканців Львова: 
„Не вітайте нас квітами, але відрубаними голо
вами жид ів " . Візенталь скаржився, що вона 
(радіовисильня) прославляла нацистський за
гін, який дозволив українцям замордувати 
тисячі жидів на вулицях Львова..." 

Дійсно, трудно уявити собі більш безсоромно
го і ганебного фальшування історії і більш 
образливого наклепу на адресу українців. Най
важливіше^ що в червні 1941 року взагалі ще не 
існувала українська Дивізія „Галичина". Перше 
проголошення про дозвіл формувати ту Дивізію 
з українських добровільців було 28-го квітня 
1943 року. Ніякого відділу Дивізії взагалі ніколи 
не було у Львов і , бо її вишкіл відбувався у 
Нойгамері, а коли з вишколу вислано Дивізію на 
протисовєтський фронт, то її везли шляхом, що 
виминув Львів і підвіз Дивізію під Броди, де 
відбулася трагічна битва 17-22-го липня 1944 
року, в якій полягло коло 7,000 її вояків. Вони 
полягли - не в обороні гітлерівської Німеччини, 
а у боротьбі проти Московщини, з іменем Украї
ни на устах. І ніхто з українців не вбив на вулицях 
Львова ні одного жида. Автор цих статтей в 
нюйоркському щоденнику нічогісінько не знає з 
історії України. Він не знає, що ініціятива створе
ння українського легіону під час Другої світової 
війни вийшла від українців, які у своїх стараннях 
дістали на це дозвіл від німецького командуван
ня виразно застерегли, що Дивізія може бороти
ся тільки на східньому фронті. Вона була поду– 
мана. як зав'язок українськоїармії, і цей задум не 
вдався, ск інчився катастрофою, але Дивіз ія 
була і є українською цінністю. її український 
антибольшевицький характер визнав уряд Бри
танії, який перевіз рештки Дивізії з полону в 
Ріміні, Італія, до Англії, і колишніх членів Україн
ської Дивізії очистив від закиду нацизму амери
канський Верховний Суд (Справа Мирослава 
Прончака, якого боронив адвокат Михайло 
Пізнак). За Другої світової війни існував ще 
український легіон ,.Соловейко" (Нахтігаль), але 
він теж ніколи не стаціонував у Львові і був шви
дко німцями розформований за відмову прися
гати на ,,фюрера". 

Вигадати байку про „відрубані голови жидів" 
- треба мати не абияку фантазію. Те саме —так 
пофальшувати історію в ім'я - навіть невідомо 
чого. Чи в ім'я величі совєтськоїтюрми народів?! 
Ні, бо ,,Дейлі Нюз" є антисовєтською і антикому
ністичною, доброю, радше консервативною 
газетою, яка рекомендувала Роналда РеГена, як 
кандидата на президента Америки. Тим прикрі
ше, що у такій добрій газеті появилася така 
погань її постійного колюмніста. Слід сподіва
тися, що українці Ню Йорку і околиць оборонять 
листами до редакції добре ім'я українства. 

Польський інститут суспі
льного господарства вия
вив цікаву справу - скільки 
коштує утримання малих 
дітей у польському соціялі– 
стнчному суспільстві. Газе
та ,,Господарське життя" 
повідомляє, що місячне ут
римання дитини коштує 
3,080 золотих. Біля 70 відсо 
тків батьків видають мен
ше. 

Кошти утримання немов
лят різні в залежності від 
кількости літей в родині. 
Родина з одною дитиною 
витрачає З.І80 золотих, з 
двома дітьми 3,040 золо
тих, з трьома — 3,030 золо
тих. Багатодітним батькам 
утримати четверо дітей ко
штує 2,500 золотихі. 

Матері, яким відомі пора
ди Інституту матері й ди
тини як кормити й догля
дати дитину витрачали 
більш від тих, яким такі 
поради невідомі. Польща 
має велику кількість самот– 
них матерів. Вони витрача– ^ 
ють на дитину 45 відсотків 
своїх прибутків. Найбільші 
суми йдуть на харчування і 
одяг. Працюючі матері вит
рачають на їжу і одяг дити
ни 84 відсотки загального 
прожитку. 

Біля 10 відсотків заробітку 
матері, яка працює , йде на 
заплату догляду за дити
ною. Не кожна родина чи 
самітня мати може собі доз
волити найняти догляд за 
дитиною. Це роблять ті, які 
заробляють найбільше. То
ді догляд за дитиною кош
тує від шести до дев'яти 
тисяч золотих. 

У порівнянні з 1979 роком 
кошти на утримання дити
ни дуже побільшилися, хоч 
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ПРО ДІТЕЙ І АЛЬКОГОЛІЗМ 
У ПОЛЬЩІ 

офіційна преса це запере
чує. 

Утримання дитини в наро
дній Польщі коштує доро
го, а скільки громадянин 
витрачає на горілку? Є в 
Польщі страшне прислів'я 
- „Ще не вмерла Росія, 
поки ми п'ємо". Польська 
пропаганда не рахується з 
реальністю життя, яка її 
заперечує на кожному кро
ці, ані не рахується з інтелі
гентністю ,.споживача" та
кої пропаганди. Уряд Яру– 
зельського, наприклад, тве
рдить, що громадянам соці– 
ялістичної народної Поль
щі живеться все краще, тіль
ки що вони з невідомих 
причин того поліпшення не 
помічають. До абсурдних 
закидів урядової пропаган
ди належить обвинувачен
ня, що поляки не шанують 
своєї держави. Не навчи
лись у своїй державі ані 
жити, ані працювати. На 
звичайній мові це означає, 
що за сорок років поляки не 
призвичаїтися до неволі і не 
хочуть на неї погодитись. 
Режим бачить в полякові 
забагато анархії, непослуху 
державі і спротиву. Поляк 
навіть уважає своїм обов'яз
ком бути в опозиції до вла
ди. Цс дуже негативно впли
ває на державу. Люди пога
но працюють, держава має 
малі прибутки, але поляки 
від держави вимагають все 
більше. Варстати на фабри
ках стоять. Робітник пішов 

„на пиво", або по кутках 
займається „шептаною по
літикою і пропагандою", 
звичайно антидержавною. 

Робітник не журиться 
підвищенням своєї кваліфі
кації і при нагоді цинічно 
(чому цинічно?) каже: ніяк 
не можу порадити. Таким 
мене створив Бог. Не можу 
йти проти Його волі. Інак
ше кажучи, таким мене зро
била партія. Уряд Ярузель– 
ського у всіх своїх клопотах 
обвинувачує „Солідарність", 
яку зрештою зліквідовано і 
ЗСА. Але робітник каже: 
уряд робить вигляд, що 
платить. Я роблю вигляд, 
що працюю. Те саме спос
терігається і в СССР: де б не 
працювати, аби не працю
вати. 

Проурядова професійна 
організація має 3.7 мільйо
на членів. „Солідарність" 
мала десять мільйонів. Ре
шта робітників ігнорує про– 
урядову професійну органі
зацію, а це катастрофа для 
режиму. 

Деякі закордонні спостері
гачі польського життя ка
жуть, що поляки це — на
рід, але ще не має суспіль
ства. Нарід вірний своїм 
символам і білочервоному 
прапорові, але не витворив 
суспільства, здібного до 
співпраці і до раціонально
го компромісу у трудних 
питаннях. Емоції окремих 
груп домінують над розу
мом. 

Ця опінія дуже контровер– 
сійна і її висловив кореспон
дент „Christian Science Mo
nitor". Одначе закордонний 
кореспондент не сказав, що 
він розуміє під „раціональ
ним компромісом". 

У поневоленій і бідній 
Польщі все таки не бракує 
гумору. Поляк потрапить 
кепкувати над самим собою: 
„Ще Росія не згинула поки 
ми п'ємо". Мається тут на 
увазі алькоголізм і всі його 
наслідки для суспільства. 
Алькоголізм у Польщі вва
жають першим етапом до 
совєтизаціі народу. Звичай 
впитися до безтями, — ка
жуть поляки, — прийшов зі 
Сходу. 1936 року поляк 
уживав два з половиною 
літри горілки на рік. 1980 
року вживав 12 літрів. 

П'яне суспільство, яке 
прийняло совєтський спосіб 
пити до безтями, не має 
можливості! успішно боро
тися із совєтськнм комуніз
мом. Алькоголізм - загро
за для польського народу 
подвійна -т– біологічна і 
духова. Режим вирахував, 
що кожен п'ятнадцятий по
ляк алькоголік. Мільйони 
дітей - батьків алькоголі– 
ків йдуть у життя хворими. 

За німецької окупані Поль
щі Ганс Франк казав: п'ять 
літрів горілки на кожного 
поляка вистачить для етніч
ного заломання народу. 
Продаж алькоголю у Поль
щі йде на купівлю горілки. 

У боротьбу з алькоголіз– 
мом у Польщі включилася 
Церква і підземна „Соліда
рність". Тисячі людей у кос
тьолах присягають прилю
дно не купувати горілки. 

Тому протягом багатьох 
місяців перед ІУ Конгресом 
СКВУ проходила безглуз
да кампанія на сторінках 
преси ОУНр і СУВФронту, 
а всі намагання припинити 
її, включно із зусиллями 
тодішнього президента СК 
ВУ Івана Базарка, провід 
ОУНр відкидав, бо вважав, 
що йому не було на руку 
полагодження справі^ тієї 
полеміки, а, навпаки, н по
силення. Ішлося бо цьому 
середовищу про те, щоб під 
кличем , ,боротьби проти 
знеславлення" здобути під
тримку делегатів ІУ Конг
ресу СКВУ і перебрати СК 
ВУ під свою контролю. Ко
лосальні зусилля мобілізу
вати своїх делегатів на ІУ 
Конгрес СКВУ не осягнули 
бажаної цілі. Велика біль
шість делегатів ІУ Конгре
су СКВУ виразно і недво
значно висловилася за тим, 
щоб СКВУ залишився все
українською громадською 
світовою централею. а не 
прибудівкою УВФронту. 

СУВФронтові не лише не 
вдалося захопити СКВУ, а 
навпаки.його делегати були 
змушені прийняти рішення 
великої більшості! Конгре
су, а навіть згодитися на 
прийняття у члени СКВУ 
немилих для них організа
цій. Ба, щобільшс, вони 
були змушені погодитися 
на паралельне представниц
тво з терсну ЗСА у СКВУ. 
бо побіч УККА ІУ Конгрес 
визнав рівнорядним пред
ставником Українську Аме
риканську Координаці йну 
Раду. Не є таємницею і те, 
що напередодні ІУ Конгрс– 
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ЧИ СПРАВДІ ЗАГРОЗА 
РОЗБИТТЯ СКВУ? 
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Закінчення 
су СКВУ лідери СУВФрон
ту приготовляли кого іншо
го кандидатом на президен
та СКВУ. а на особу П. 
Саварина вони погодилися 
щойно тоді, коли побачили, 
що їхній кандидат не мас 
ніяких шансів бути вибра
ним. : 

Зазнавши невдачі на ІУ 
Конгресі СКВУ. лідери СУ 
ВФронту пішли на більш 
рафінований спосіб ставити 
перешкоди Президії СКВУ. 
Зразу після ІУ Конгресу 
почали вони безперебірчиву 
атаку на сен. П. Юзнка. 
голову КПЛ СКВУ. Тіпо 
атакою вони хотіли пара
лізувати працю Комісії 
Прав Людини СКВУ, яка 
провела колосальну працю 
в останніх кількох роках на 
міжнародному форумі. 

Не здобувши піддержки 
для цієї акції, вони почали 
аферу з резолюціями і, вре
шті, пішли на відкриту ата
ку проти Президії Секрета– 
ріяту СКВУ та її президен
та. 

Усе цс є нічим іншим, як 
послідовною кампанією, 
спрямованою на послабле
ння діяльності! й обниження 
авторитету СКВУ, він став 
для них не лише непотріб
ним, а навпаки! СКВУ, який 
стоїть на загальногромад– 

ськнх засадах і є форумом 
вияву для всіх здорових 
українських самостійниць
ких і соборницькнх сил сус
пільства, є виразною пере
шкодою тенденціям СУВ 
Фронту домінувати чи ро
збивати громадське життя 
української спільноти. 

Не на руку було для Орга
нізацій Визвольного Фрон
ту в ЗСА послухати закли
ків президента СКВУ П. 
Саварина і не відбувати 
ХІУ Конгресу Українців 
Америки, який припечатав 
на довгий час розкол украї
нської громади у ЗСА. Для 
Я. Стецька невигідно приз
нати, що СКВУ провів ве
лику роботу з успіхом на 
міжнародному форумі, бо 
він твердить, що він одино
кий це робить. Для нього не 
погрібно співпраці громад
ських і церковних установ у 
рамках СКВУ, бо він є про
ти проводів Українських 
Церков. Для нього невигід
на співпраця СКВУ з диси
дентами, бо він є проти 
українських дисидентів. Дчя 
СУВФронту невигідна пля– 
тформа дії СКВУ. бо там 
місце для всіх, для ціло? 
громади, а вони не за іі 
цілість, не за її єдність, а за 
свою домінацію над усією 
громадою. 

Тож, у такій ситуації криза 
на форумі СКВУ неминуча. 
Було лише питання, коли 
вона вийде на поверхню та з 
якої причини. Виглядає, що 
лідери СВУФронту вирі
шили, що час кризи вже 
назрів, а причини знайдено. 

В чому небезпека стану, 
який заіснував тепер v СК 
В У 

Перш усього, всяке захи– 
тання авторитету СКВУ, 
як загальноукра їнсько ї 
громадської централі, крнє 
в собі поважні небезпеки 
для української громади. 
Бо вже пішла кампанія в 
терен, щоб,наприклад СУ Б. 
КОУГЦУ та УККА соліда
ризувалися із СУВФрон– 
том проти Президії Секре– 
таріяту СКВУ. ВИЗВОЛЬНО. 
фронтівськнй ХІУ Конгрес 
вже по тій лінії відгукнувся. 
Все це змусить Президію 
СКВУ спрямувати чимало 
уваги на цю справу із шко
дою для позитивної праці, 
для якої СКВУ був покли
канні! ного ініціяторамн до 
життя. 

Який вихід із тієї ситуації? 
Єдиний правильний вихід 

це зберегти в праці СКВУ 
всі ті основні засади на яких 
він постав і які статутово та 
постановами і резолюціями 
всіх Конгресів унапрямлю– 
ють діяльність СКВУ. 

Уся діяльність СКВУ має 
бути сперта на толеранції та 
пошануванні прав усіх 
громадський установ, які у 
співпраці з Українськими 
Церквами мусять змагати 
до з б е р е ж е н н я с и л и 

(Закінчення на стор. !/) 

З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ 

ОБ'ЄДНАННЯ КЛЮБІВ СЕНЬЙОРІВ ОНТАРІО 
ВІТАЄ „ВЕСЕЛКУ' 

З нагоди 30-річчя появи 
„Веселки" редакція „Свобо
ди" отримала за підписом 
голови Об'єднання Клюбів 
Сеньйорів Онтаріо, Канада, 
інж. Василя Вацика такого 
привітального листа: 

У славний 30-ий рік видан
ня журналу „Веселка", най
кращого приятеля дітей і мо
лоді, і ми. організовані в Се– 
ньйорських Клюбах Торон
то й Онтаріб дідусі й бабусі 
вносимо щирий привіт ре
дакції „Веселки", всім її 
співробітникам-письменни– 
кам і ілюстраторам, зокре– 
мо висловлюємо щиру по
дяку Українському Народ
ному Союзові за матеріяль– 
ну підтримку в видаванні 

^журналу. 
Закликаємо батьків і прия

телів молоді, щоб і надалі 
підтримували та поширю

вали цс видання на користь 
українського молодого по
коління, бо без рідного сло
ва пропаде й рідна душа. 

З тієї нагоди за кожний рік 
існування „Веселки" скла
даю один доляр і посилаю 
чек на ЗО дол. на однорічну 
передплату журналу дітям 
незаможних батьків у Бра
зилії. 

Висловлюємо теж ширу 
подяку М. Маморському за 
знамениту статтю „Тяжка 
спадщина", помішену у 
„Свободі" (ч 216 з 10-го 
листопада 1984 року). Цю 
статтю гаряче дораджуємо 
прочитати всім батькам і 
вихованкам 

НаМногі Літа славній 
„ Вссе1пТЇ"^тдг^організ.адаг 
них Сеньйорів провінції Он
таріо, Канада! 

СТАТТЯ ПРОФ. ІВАНА ОЛЕКСИШИНА 

Надзвичайно приємно 
було мені прочитати у „Сво
боді" ч. 12, з п'ятниці 18-го 
січня 1985 року, в статті 
проф. Івана Олексишина 
„Організація українських 
армій і їх похід на Київ", 
про оборону Ланцюгового 
моста на Дніпрі. Комендан
том залоги, про яку пише 
проф. Олексишин і яка бо
ронила цей міст дня 31-го 
серпня 1919 року, був мій 
батько д-р медицини Іван 
Подюк. Тоді був він стар
шиною Української Гали
цької Армії. 2-ої Коломий
ської бригади, яка оборо
няла Ланцюговий міст на 

Дніпрі перед генералом 
Бредовим і його білогвар
дійцями, і не дала їм увійти 
до Києва. 

Мій покійний батько з 
гордістю згадував про цю 
оборону і про свою зустріч 
зі самим генералом Бредо
вим. Він написав про це під 
наголовком „На цьому мо
сті стояли ми" і це є в цілості 
помішене в п'ятому томі 
„Історія Української Гали
цької Армії", яку видав по
кійний Дмитро Мнкнтюк. 

Д-р Галина Подюк -
Клюфас 

Снракюзн. Н.Й. 

ЩЕ ОДНО СПРОСТУВАННЯ ПРОФ. І. П. ГІМКИ 

Крім спростування в „Ню 
Йорк Таймсі". про що писа
ла „Свобода" в середу, 9-го 
січня, на першій сторінці, 
проф. Іван Павло Гімка з 
Альбертійського універси
тету в Едмонтоні, Канада, 
подав теж спростування на 
велику статтю проф. Іства– 
на Діка про німецькі прови
ни у Другій світовій війні, 
що була надрукована у жур
налі „Ню Йорк бук рів'ю" 
за 31-го травня 1984 року. 

Проф. Дік згадав у цій своїй 
статті українців аж тричі, 
двічі як коляборантів у ви
нищуванні жидів, а ще раз 

`̀`̀HK націю, яка на думку СС 
відповідала расовим цілям 
нацистів. Спростування 
проф. Гімки появилось в 
тім же журналі („Ню Йорк 
бук рів'ю") з 17-го січня 1985 
року і в ньому проф. Гімка 
подає, що - за совєтськимн , 
даними — дві з половиною 
мільйона українців служили 
D совстській армії і боролись 
проти нацистської інвазії, а 
близько 600,000 українців 
воювали з німцями в парти
занських загонах. Проф. 
Дік говорить у своїй статті, 
що 3.3 мільйона совітських 
полонених загинули голо– 
довою смертю в німецько
му полоні, і всіх їх називає 
..росіянами". Проф. Гімка 
вияснює, шо між тими заги– 
нулими полоненими були й 
українці й запитує, чому то 
автор Дік (та чи тільки він 

один) точно називає україн
ців, коли говорить про ви
нищування жидів, а змішує 
всі національності в єдину 
російську, коли мова про 

' посвяту життя в боротьбі з 
нацистським наїзником. 

Найважливіше те, шо 
проф. Дік у своїй відповіді 
на спростування проф. Гім
ки признає проф. Гімці ра
цію. Проф. Дік пише точно: 
„Треба подякувати проф. 
Гімці за тс, що пригадав 
нам про трагедію українців 
у Другій світовій війні. Він 
вповні правий, що „російсь
кі" полонені цс не тільки 
росіяни, але й інші народи 
Совітського Союзу. Це зов
сім правильно, що більше 
українців воювало проти 
німецьких окупантів у совс– 
і ській армії, чи теж у парти– 
іанських з 'єднаннях, ніж 
допомагали німцям. Та й 
цих останніх треба розумі
ти, коли зважити, скільки 
витерпіли українські селяни 
від страшної кодективіза– 
ційної руїни Сталіна в 30-их 
роках, та й зрозуміти, що 
українці - велика й істори
чна нація - мають повне й 
оправдане право змагати 
до незалежності!" 

Така заява відомого про
фесора у почитному журна
лі вартісна, і її завдячуємо 
правильним і розумним 
спростуванням проф. І. П. 
Гімки. 

О.Т. 

XXZ 2 0 С DOC D O C :хіс 
Любов Коленська 

„Якщо я сьогодні умру ^-
кожна краппина моєї крови 

зміцнюватиме народ 
D O C :з0с зос оос зос 

12-го липня 1951 

„Коли глянути на життя в цілому воно сковане в 
безнадійність. Будучи студенткою в Англії, прийшла я 
порадитись економіста Гарольда Ляскі в справі моїх 
студій. А він на те мені сказав: 'Молода 'жінко, коли ти 
справді хочеш будь-що осягнути починай уже, в цю 
мить, жити самостійно, бо якщо ти лалі будеш воліктисьу 
тіні свого батька втратиш усяку спроможність вчинити 
щось більше' 

Думаю, що тоді не було ніякого іншого вибору, навіть з 
цієї причини , що я незвичайно різко відчувала батькову 
самотність, як і була твердо переконана дивлячись на 
все із широкої перспективи - шо щоб я не осягнула, чи яке 
мене не було б вдоволення з успіхів воно не принесло б 
такої користи, як о по саме слідування в тіні мого батька, 
вигладжування різних гострих ситуацій та моє иалалну– 
вання багатьох, хай і дрібних деталів, що їх у моїй 
відсутності мусів полагоджуватн він сам, при цьому повс–. 
Гримуючись, щоб постійно не втрачати териеливости чи 
вибухати гнівом. На щастя, в мене якраз доволі почуття 
гумору, щоб вийти „ціло" із усіх найгірших ситуацій і 
доволі любови до природи, щоб у найбільш неочікуваннх 
місцях насолоджуватись її красою. А втім існує ще так 
багато замилувань, що мене захоплюють - люди, і книги," 
музика і картини і понад усе - мої діти, за яких ростом і 
розвоєм - двох таких різних від себе осіб - я у 
безмежному захопленні спостерігаю". 

31-го травня 1955 

„Що за життя я створила сама для себе! Часто мені 
здасться, що начебто виходжу назовні поза своє духове „я" 
— слідкую за подіями і за своєю ролею у них і дивуюся — 
чи дійсно все те варта стільки турбот. Звичайно, ми 
поступаємо так, як це підказує нам наше „я", і лиш раз у 
житті нам у вічі заглядає особлива нагода. Важко сказати 
- чи я її добре використала - чи ні? 

Одне можу з усією певністю ствердити, що від цього 
часу, коли востаннє ми бачились — духово я колосально 
виросла. Я більше самопевна, але ще й настільки скромна, 
що коли, а це стасться чимраз частіше, до мене приходять 
за порадою чи звертаються за допомогою високопостав
лені особи в таких чи інших проектах, я відчуваю 
збентеження. Ще й досі не можу звикнути до цієї думки, що 
належу до Комісії прані для Ей-Ай-Сі-Сі (Вссіндійський 
конгресовий комітет)! Чи ти можеш собі мене уявити в 
ролі члена ради індійської старійшини? 

Мої обов'язки, а в тому і відповідальність, теж неймо
вірно зросли. Я причетна до такої маси справ, що це 
займало б надто багато часу, і що годі їх перелічувати. І, 
якщо ти ще не забула, яким досконалим тираном свого 
сумління я потраплю бути, тоді зможеш збагнути, що цс 
все не обмежується лиш до підпису мого імени під 
повідомленням будь-якої організації чи на засіданнях 
згаданого Комітету. Це означає важку' працю: розпляну– 
вання, організування, пошукування за все новими (молод
шими) помічниками, зацитькуючи старих і так далі... - в 
рознорідних аспектах — політичному, суспільного добра і 
культурному... 

У моєму родинному житті я була і сьогодні я є вкрай 
нещаслива. Але як мені виглядає - - нині увесь цей біль і 
прикрощі не мають великого значення. Мені,однак, 
одного жаль, що проминула я нагоду пережити щось 
найбільш чарівне в житті - зійтись з іншою людиною у 
всецілому, совершенному духовому зв'язку, бо лиш це, так 
я відчуваю, може чиюсь особовість вповні розвинути, 
вирізьбити в ній духовий розквіт. Проте, можливо, із-за 
цього у винагороду - я є у більшій злагоді і мирі зі собою. 
Один із поетів ХУІІ сторіччя сказав таке: ,,Йди за своїм 
бажанням... якщо ти сама собі станеш чужою, то й увесь 

світ буде тобі неприязний". Думаю, що я дійшла до цієї 
стадії, що кудою я не пішла б. - там є мій дім". 

23-го лютого 1956 

.Кожному з нас, хто мав нагоду відвідувати комуністичні 
країни - зовсім ясно, що ми не повинні ступати їхнім 
шляхом. Реалістично глянувши на ситуацію.'ми знаємо, 
що ми цього можемо уникнути - зміцнюючи нашу власну 
організацію і стараючись довести світові, що наші: методи 

кращі". 

17-го квітня 1958 

„Я почуваюсь дуже непевно, начебто в мене не було 
виразного спрямування до цілі - чи ти думаєш, що це 
ознака віку? Відколи я була малим дівчатком, я відчувала 
якусь силу, що штовхала мене вперед, немов перелом
ною - ще несплачений борг. Та, раптово, я відчуваю, що 
мій борг уже сплачений, але якби воно не було - в моїй 
душі - сильне бажання - залишити все і відійти ген до 
якогось дуже далекого місця -– високо в горах!" 

- (Продовження буде) 

ОКСФОРДСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ відмовився палати 
для прем'єр-міністра британською уряду МаргаретТачер 
почесний докторат через те, що її уряд значно зменшив 
фонди на ШКІЛЬНИЦТВО і досліди. Професорський факуль
тет проголосував більшістю голосів проти надання цієї 
почестн для Тачер, яка закінчила студії в ньому ж 
університеті. Раніше не траплялося такого випадку, щоб 
Оксфордський університет відмовив такої почесні дія 
британського прем'єра. 

ІРАНСЬКИЙ РЕЖИМ аятоллн Хомснні ЗНОВУ наказав 
розстріляти 29 осіб за торгівлю наркотиками. Екзекуція 
відбулася в Теграні і Мсшеті. Тоталітарний уряд Хомейні 
покарав на горло 258 осіб тільки в одному році. Більшість 
покараних це торгівці наркотиками на більшу скалю. 

JL L 
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Ч, 21 СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ. 1-го Л Ю Т О Г О 1985 

Вступайте в члени УНС 
^^s^^^sssssssssssssssssssssssssssssssssss^ 

Український Народний Союз 
прогопошує 

ПРИДІЛ СТИПЕНДІЙ 
потребуючим студентам 

на академічний рік 1985-86 
Стипендії будуть признані Стипендійною Комісією 
УНСоюзу студентам визначних університетів і кале– 
джів. які Є ЧЛЕНАМИ УНСОЮЗУ ЩОНАЙМЕНШЕ 
ДВА РОКИ, на основі: 

1 Фінансової потреби; 
2 Студійних досягнень (оцінок); 
3 Активности в українському громадському, а зокре

ма студентському житті. 

Подання про стипендії, на формулярах, що їх можна 
набути в Головній Канцелярії УНСоюзу, слід вносити 

до 1-го КВІТНЯ 1985 p., на адресу; 

' UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, Inc. 
j 30 Montgomery St. - Jersey City, N. J. 07302 
U УВАГА! ПОДАННЯ НА СТИПЕНДІЇ, ЯКІ НЕ МАТИМУТЬ ВИ– 
й МАГАНИХ ПРИЛОГ. КОМІСІЯ НЕ БУДЕ РОЗГЛЯДАТИ. 
` ^ - ^ ^ - ^ ^ g s - a ^ ^ 

v XlB^PVX УТвИСЧ л 

УВАГА! УВАГА! 

ТОРОНТО й околиця 
в суботу, 9-го лютого 1985 p., о год. 3:00 по пол.! 

в залі парафії Преса. Євхаристії 
в Торонто, Канада 

лри 515 Broadview Avenue 

відбудуться 

РІЧНІ ЗБОРИ 
ОКРУЖНОГО КОМІТЕТУ ВІДДІЛІВ УНС 

ТОРОНТОНСЬКОЇ ОКРУГИ 
з таким порядком нарад: 

і Відкриття і вибір Президії 
2 8іп і4итання протоколу з останніх Загальних Зборів 
3 Звіти Управи і Контрольної КОМІСІЇ 
-І Дискусія нвД звітами 
5 /ділення абсопюторії уступаючій Управі 
6 Оибір нової Управи і Контрольної КОМІСІЇ 
7 Доповіді представників Екзекутиви УНСоюзу 
8 Запити до представників УНСоюзу 
9 Затвердження лляну праці на 1985 рік 

10 Внески і запити 
До участи в Зборах запрошені і зобов'язані секретарі В І Д Д І 
ЛІВ члени Окружної Управи Торонтомськоі Округи та кон

венційні делегати 

У Зборах візьмуть участь 

Д - р Іван О. ФЛИС, головний продсідник УНС 
СЄН. П а в л о ЮЗИК, головний директор для Канади 

В а с и л ь Д І Д Ю К , головний радний УНС 

За ОКРУЖНУ УПРАВУ: 

Василь Шаран, голова 
Іван Шлапак. секретар Гавриіл Миськів. касир 

Холодні зимові вітри виг
нали мене до теплішої части 
ни, до полудневих стейтів 
нашої просторої Америки. 
В дорозі пощастило відвіда
ти давніх приятелів і знайо
мих у Каліфорнії, Арізоні, 
Тексасі, і врешті я опинився 
у розкішній геплій Фльори 
ді, яку мав нагоду вперше 
побачити. Завітав я до та
ких місцевостей, про які 
часто читав–в українські 
поселення Маямі, Голівуд., 
Форт Лодердейл, Апопка і 
Ст. Пітерсбурґ. Зустрічав у 
них наших поселенців і тури
стів, приглядався до актив
ности, і радів, що наші укра
їнські громади не дрімають, 
бо все щось цікавого роб
лять і включаються до наро
дної праці та рсклямують 
добре ім'я України серед 
чужомовного населення. 

Перед моїм виїздом з пів
ночі мав. я нагоду перечи
тати на сторінках „Свобо
ди", „Америки" й „Україн
ських вістей" про створення 
фундації, чи то пожертвува
ння поважної суми–50,000 
дол. на літературні справи– 
допомоги у виданні книг 
державної ваги. Це мене 
дуже зацікавило, і коли я 
опинився в Ст. Пітерсбурзі , 
рішив відвідати і на власні 
очі побачити цих меценатів, 
що дорожать такими спра
вами, як наше рідне слово 
на державницькому тлі, і 
яких у нас дуже мало. 

Рішив відвідати їх і з наго
ди 50-літнього ювілею зло
жити їм щире побажання, 
бо золотий ювілей подружо– 
го життя із таким „королів
ським" даром, це дуже рідке 
явище. 

Увійшовши до хати, від
чув якусь внутрішню горді
сть і пошану. На стінах—чу
дові портрети короля Дани
ла, Гетьмана Павла Скоро
падського, Патріярха Йоси– 
фа. Митрополита Шептиць– 
НЛ!!ІІІІІІИІІПШІІІІІІІІІІ!ІІІІ!ШІІІШІІІІІІІІЬ 
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50,000-на Фундація Біловусів 
кого. Тараса Шевченка, Іва
на Франка. Лесі Українки. 
На столах–вишивані обру– 
си, на канапах—килими й 
вишивані подушки. Одна із 
кімнат переповнена літера
турою—книжками в біль
шості на історичну темати
ку. Одним словом, відчува
ється -пут дух державности. 
Це все інтриґус мене, бо 
почуваюсь , що знаход
жусь неначе у божественно
му окруженці, яке повинно 
захоплювати всіх українців 
у/розсіянні. бо це яскравий 
лримір для всіх, що мріють 
і працюють у напрямі виз
волення і побудови україн
ської держави. 

Осмілююсь і прошу юві
лянтів дещо розказати про 
своє подружнє життя, мрії 
на майбутнє. 

Ось що розповіли Осип і 
Анастасія Біловуси: 

„Через 50 років нашого 
подружнього життя ми спі
льно, наполегливо працюва
ли в громадах нашого посе
лення на українській ниві– 
при церквах, при згромад
женнях Гетьманського Ру
ху, Союзі Українок, україн
ських гуртках емеритів, Лі– 
тсратурно-Науковому Това
ристві, музеях... З перших 
днів нашого подружнього 
життя ми обложили себе 
духовною поживою: перед
плачуючи українські часопи
си, що видавались у той час 
на американському конти
ненті, як також в Европі. 
Будучи членами Товарист
ва Любителів Книжки, пос
тійно купували всі видання 
цього товариства. Включи
лись до розповсюдження ви
дань Івана Тиктора у Вінні
пегу, В Канаді, як також і 
літературних видань Това
риства „Самоосвіта" в Гали
чині. Найбільшим зацікав
ленням була історія Украї
ни. Нас цікавило, чому то 
українська нація, що у дав
нину славилася світлими, 
величавими подвигами, ма
йже зникла зі світової арени. 
Правда, час від часу вибуха
ли вогні визволення, та во
ни були короткотривалими 

Роками ми застановля
лись, читали, дискутували, 
стюдіювалн. і часто впада– 

Дентист ОЛЬГА О Л Е Н К О 
Профілактика жаоріб ясен і зубім. Лікуавния і протезування Косме
тична стоматологія. Приймається тіпьни за попереднім дп-^овлемном 
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ли у відчай, в стан духовно– 
го пригнічення, у почуття 
меншевартости. Часто за
питували себе: Що з нами? 
Хто ми є? Такий великий, 
майже 60-мільйонний на
род з такою героїчною ми
нувшиною, з динамічною 
силою лицарства. . . Та ж 

І ,ООО років тому наша Ру– 
сь-Україна зі своїм столич
ним ц е н т р о м – К и є в о м у 
боротьбі за свої права, неза
лежність і світову торгівлю 
часто поборювала тодішню 
могутню Візантію, всякі на
їзницькі азійські орди, відби 
вала і громила татар, гран
діозні походи Турецької ім
перії. І з усім цим ми давали 
собі раду. 

Коли вимерли роди на
ших дідичних володарів 
ХІУ—ХУІ століть, настав 
зворот у житті нашого наро 
ду. Зфедсрувались україн
сько-литовські володарі в 
одну федеративну державу, 
до якої пізніше прилучилась 
Польща. Названо цю троїч– 
ну державу Річею Посполи
тою, якою кермували вибор 
чим правом українці, поля
ки і литвини. 

З часом польські кола ви
ринули наверх, а це тому, 
що захопившись латинськи
ми впливами, запрошували 
до себе єзуїтів на заведення 
шкіл. Наука їх не пішла н а 
марне, бо всі заможні роди, 
не тільки поляки, але й укра
їнці і литовці, давали своїх 
дітей на науку, і це спричиня
ло латинізацію, яка не йшла 
на користь українців, так 
що нащадки українських 
боярів почали латинізува– 
тись–польщитнсь . Сила 
українського патріотизму 
почала маліти і це приводи
ло до закріпачення українсь
кого народу. 

Щоб припинити агресив
ну зверхність і ріст польсь
кої домінації, витворюється 
лицарський рух опозиції 
при кінці Х1У століття—ко
заччина яка у початковій ста
дії проявляє знамениту стра
тегію і войовничість із тата
рськими ордами. Рівночас
но організація козацького 
війська оформлюється до 
сконцентрованого провід– 
ництва–Гетьманщини. Ця 
українська нова військова 
сила спричинилася до розби
ття великої турецької імпе
рії, а під проводом уславле
ного гетьмана Сагайдачно
го до цілковитого розгром
лення московських військ і 
прогнання їх аж під саму 

Москву, а за часів гетьмана 
Богдана Хмельницького– 
розторощення того федера
тивного сліпка–Річи ТІос–, 
политої і польської зверхнос 
ти над українськими земля
ми. 

Найбільший вплив на нас 
зробили писання великого 
історика, мислителя Вячес
лава Лнпинського, особли
во монументальний твір 
„Листи до Братів Хліборо
бів". Це тв ір–на вагу золо
та. Він дає надхнення і взір, 
як треба плянувати і підхо
дити до справи визволення 
з ворожого ярма, і створити 
побудувати свою незалеж
ну українську державу та 
закріпити її на вічну трива
лість. 

До цієї книги ми дуже 
часто повертались. Читали 
її кілька разів, бо у цій книзі 
представлений виразний сві
тлий образ нашої будуччи– 
ни, яка представляє одино
кий солідний спосіб і дорогу 
до вимріяної ціли—вільної 
України з дідичним тради
ційним гетьманом на чолі. 

Наука Вячеслава Лнпин
ського заставила нас вклю
читися до поширювання 
цих глибоких, державниць
ких думок, отже тому ми і 
створили цей 50,000 фонд 
для цієї справи, як Родинну 
Фундацію Біловусів, як від
значення нашого 50-річчя 
подружнього життя." 

Методій Деркач 

Громада в Чикаго вшанувала 
пам'ять полк. А. Мельника 

Чикаго (ПС ІСНО). - В 
неділю. 25-го листопада 
1984 року заходами 2-го 
Відділу Організації Держав 
ного Відродження України 
їм. О. Ольжича та братніх 
організацій, тут відзначено 
20-ту річницю смерти дру
гою ГОЛОВИ Проводу Укра
їнських Націоналістів полк. 
Андрія Мельника. Того са
мою дня перед полуднем 
АрхнєреЙську Служби Бо
жу та Соборну Панахиду 
відправив Владика Іннокен– 
гій Лотоцькиіі. ЧСВВ, в 
сослуженні духовенства. 

Перед Панахидою Вла
дика Іннокентііі змістовними 
і теплими словами згадав 
постать полк. А. Мельника. 
В rTftftav"T' ВЛППН УЧПГПі 
численні представники ком– 
багантськнх організацій з 
прапорами: Союз Українсь 
ких Ветеранів (Армії УНР) 
репрезентував підио.тк. Юрій 
Артюшенко. Братство ко
лишніх вояків 1 Дивізії 
У НА мір Роман Прип
хай, Товариство колишніх 
вояків У ПА (ОУНр ) - ' 
інж. С. Ґоліяш. ОДВУ і 
братні організації . Юрій 
Юринсць та С. Шумський. 

Під час Панахиди в катед 
рі св. Николая яка була 
виповнена вірними, співав 
катедральний хор під ору
дою проф. Юрія Яримойи– 
ча. 

В пополудневих годинах 

відбулися святочні сходини. 
присвячені пам'яті полк. А 
Мельника, для членів ОД
ВУ і братніх організацій та 
запрошених гостей. В пере
повненій залі були ирнявні 
також представники україн
ських організацій та уста
нов, а між ними rpvna чле
нів О,УН з. 

Святочні сходини від
крив голова Відділу ОДВУ 
Ю. Юринець. вітаючи ОД
НОЧАСНО всіх приявних .ос
тей та членів^ ОДВУ і брат
ніх організацій. 

Змістовну святочну допо
відь про полк. А. Мельника 
виголосив інж\ Ю. Артю
шенко. колишній старшина 
Армії У Н Р та сеньйор укра– 

.^шськргс^націоналістичного 
руху. """– ; 

^ , . Мудра дрорецитувала 
вл сний вірш, присвячений 
поі.к. А. Мельникові. Ко
ротким спогадом про пере
суві ння полк. А. Мельника 

і на території Америки поді
лився з присутніми інж. 
Степан Куропась. учасник 
Визвольних Змагань 1918-
1920 років. 

Після закінчення вечора, 
що його закрив з подякою 
всім присутнім за участь у 
відзначуваннях річниці сме
рти полк. А.^Мельника Ю. 
Юринець, була приготова
на для в,сіх учасників пере
куска. 

В глибокому смутку повідомляймо наших Приятелів та Знайомих, 
що в середу, ЗО січня 1985 року на 99 році життя відійшов від нас 

наш Любий Дідусь І Тесть 

СВ. п. 
ІВАН симонович 

ПАЛИВОДА 
б. міністер телеграфу І пошти УНР . 

ПАНАХИДА в п'ятницю. 1-го лютого 1985 року, о год. 7:30 воч. в похоронному заве
денні Сопгоу. 21 Е. 2nd St., Bound Brook. N. J. 

ЗАУПОКІЙНА ЛІТУРГІЯ в суботу, 2-го лютого 1985 p., о год. 9-ІЙ ранку в Цоркві– 
Пам'ятнику св. Андрія, а опісля похорон на українському православному цвинтарі в. Савт 
Бавнд Бруку, Н. Дж. 

Горем прибиті: 
невістка - ЛАРИССА 
внуки - АНДРІЙ І НАТАЛІЯ 
свати - НІНА і ОЛЕКСАНДЕР ГАЛІОН 

Ч 
а 

Замість квітів прошу складати пожертви на Музей Цоркпн-Пам птникоса. Андрія в 
С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 

у: Андреадіс Ірина, Мд. 
х Андрушин Василь, Н.Й. 
:: Антоненко Микола Коло. 
У Бабюк Мирон. Н.Й. 
хБах Л., Н.Й. 

::: Бадинський Осип, Аз: 
у; Баранів Микола. Фл. 
KJ Батнко Іван, Аз. 
і;і; Бережан Ольга. Іл. 
8 Білик Любомир, Н.Й. 
Щ Булак Олександер, Н.Й. 
Щ Байбак Петро 
8 Беш Іван, Аз. 
8 Біловус Володимир, Н.Й. 
:::: Білий Петро, Н.Й. 
Щ Білий Петро, Р.Ай. 
у ; Благий Мирослав, Н.Й. 
:'-г Боберський Юрій, Н.Й. 
у. Боднарчук Зиновій і Марія, Н.Й. 
:: Ботвин Ольга, Іл. 
'У Бойчук Омелян, Н.Й. 
-у. Чернявський Ярослав, Іл. 
:: Цегельська Любов. Н.Й. 
у: Чорненький В., Аз. 
у Чорнописький М., Аз. 
х Хромовський Стефан, Н.Дж. 
І|5 Хичій Яр. Аз. 
ї Цюга Володимир, Н.Й. 
;і; КОПІЙ Роберт, н.й. 
х' Циган Василь і Софія, Па. 
:: Данко Осип, Кт. 
у Делькевич Володимир, Н.Й. 
S Денисенко В., Н.Й. 
у. Діяк Володимир. Ма. 
хі д-р Дорощак Семен. Н.И. 
у. Довгалюк Харитон. Н.Й. 
х Дубровний Едвард. Н.И. 
-:-У Дзюба Петро, Н.Й. 
у Ендерас Гриць, Іл. 
:: Іванців Василь, Н.Й. 

у– д-р Фед'юк Семен. Н.Й. 
х– Федин Володимир, Н.И. 
X; Д - р Ф е Д И Ш И Н О л е г , Н . И . 
'-у Фещак Андрій, Ка. 
-х Фіцалович Ліда. Кон 
:х Філь Олекса. Аз 
у– Ґанда Макар, Па. 
:.х' Ґелетканич Роман. Кт. 
Щ Г о н ч а р О В І., ІЛ. 
й Ґой Василь. Н.И 
у. Григолинський Богдан, Н.Й. 
у– Ґупа Степан, Аз 
Щ Ґуран Б. Н.Й. і 
':х-Ґалібей Роман, Н.Дж. 
-у Галів Микола, Н.Й. 
;::: Галій Осип. Н.Й. 
у; Гавриляк Володимир, Н.Й. 
:о Гірняк Степан, Н.Й. 
:х Гірняк Тарас. Н.Й. ч 
й Гладко Петро, Іл. 
Й Гладкий Ярослав, П а 
у: Гнідей Володимир, Па. 
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СКВУ 

30.00 
1,000.00 

15.00 
10.00 
10.00 
7.50 
5.00 

10.00 
20.00 
15.00 

5.00 
20.00 
10.00 

10.00 
10.00 
20.00 
10.00 
30.00 

25.00 
20.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

5.00 

20.00 
10.00 

10.00 
10.00 
10.00 
20.00 
15.00 
10.00 
25.00 

15 00 

5.00 
20.00 
20.00 
15.00 
20.00 

20.00 
15.00 

5.00 
10.00 
5.00 

100.00 

ПОДЯКА ЗА ОДЕРЖАНІ ПОЖЕРТВИ 
ЛИСТА Ч. З 

УАКРада 

15.00 
40.00 

-
25.00 

-
-
-

15.00 
-

15 00 

СКВУ 
500 

10 00 
20 00 

-
2500 
10 00 
5.00 

15 00 
10 00 

-

25.00 
500 

Українська Американська Координаційна Рада подає 
наступну листу осіб і організацій, які склали свої пожертви 
до УАКРади від часу, коли вперше у листопаді 1983 року 
УАКРада почала збирати фонди. 

Головей Михайло, Н.Й. 
Голод Стефан, Па. 
д-р Грабарчук Евген, Н.Дж. 
Гриців Роман. Па. 
Гуменюк Дмитро, Іл. 
Гуртовий Панас, Іл. 
Гутепан Юрій, Іл. 
Іллінський Юрій, Аз. 
Івашко Андрій. Ко. 

Яцишин Анн, Н.Й. 
К (?)Іван. Іл 
Качала Олена, Н.Й. 
Кандик Богдан і Галина, Н.Й. 
Карпінський Осип, Аз. 
Касинчук Е., Н.Й. 
д-р Кебало Константин, Н.Й. 
Ховайло Осип, Н.Й. 
Климчик Юрій, Н.Й. 
Кліщ Стефан, Аз. 
Кохно Валентин, Іл. 
Когутяк Володимир, Н.Й. 
Колій Михайло 
Комарницький О., Аз. 
Коновал Олекса. Іл. 
Коновал Павло. Іл. 
Конрад Євген. Іл. 
Копчак Йосиф, Па. 
Копистянський Олексій, Н.Й. 
Корень Михайло, Н.Й. 
Королик Володимир, Н.Й. 
Коровчак Мирон, Аз. 
Коровицький Іван і Олена, Н.Дж. 
Костюк Григорій і Раіса, Н Дж. 
Костюк Іван P., Н.Дж. 
Костюк Іван і Соня, Ко. 
Костик Іван, Н.Дж. 
Ковальчук P., Іл. 
Ковалевський Володимир, Н.Й. 
Ковальська Зиновія, Н.Й. 
Ковалик Петро. Н.Й. 
Ковалик Розалія, Н.Й. 
Креховецький Корнель, Кт. 
Кревсун Василь і Світлана, Ка. 
Кротюк Марія, Ко. 
Кулінченко Юрій, Іл. 
Кущак Микола, Аз. 
Кущар Юліян, Н.Й. 
Кузьмович Ольга, Н.Й. 
Лехновський Іван, Н.Й. 
Левусь А., Аз. 
д-р Левицький В., Аз. 
Левицький P., Па. 

>:^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^^.^.^У.^.^.^.^.^.^^.^.^.V.^^.^.^.V.^.^.^.^.У.^.^.^.^ 
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30.00 
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15.00 
25.00 
10.00 

15.00 

25.00 

15.00 

25.00 

10 00 
5 00 

` 5 00 
-

500 
10 00 
1500 
15 00 
10 00 
20 00 
10 00 
30.00 
25,00 

5 00 
-

25.00 
\ 20.00 

5.00 
15.00 

-
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15.00 
5.00 
500 

15.00 
15.00 
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25 00 
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10.00 
500 

1000 
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До цієї листи є включені пожертви, які були надіслані до 
Головної Канцелярії УАКРади, як теж, тГ. які зібрали П 
представники і місцеві Відділи від 7/7 до 12/8/84 року та 
передали їх до Головної Канцелярії УАКРади. 

Ліневич Олександер, Аз. 
Ліщинська Марія, Аз. 
Лодзюк Володимир. Н.Й 
Лозинський Михайло, Аз. 
Лозинський Давид. Кт. 
Луценко Володимир, Іл. 
Лукіяненко Григор. Аз. 
Лутовський Василь, Іл. 
Могомета Параскева, Аз 
Максимюк Галина. Мд. 
Макух Василь, Н.Й. 
Марченко Анна, Іл 
Машталір Зиновій, Н.Й. 
Мазяр Нестор, Аз. 
Мазур М., Н.Й 
Млинко Ярослав. Ка 
Мокрівський Іван і Ірина, Н.Й. 
Мокрівська Рома, Н.Й. 
Мокрівська Ксеня, Н.Й. 
Мосевич Люба, Н.Дж. 
Мошинський Юрій і Оксана, Ко 
Мигович Микола, Н.Й. 
Микита Дмитро. Аз. 
Налисник О . Н.Й. 
Небожинськнй Сергій. Н.Й 
Никифоряк Федір, Аз. 
Нсвак М.. Ка. 

д-р Ничка Олександер. Н.Й. 
Оглабяк Михайло, Мі. 
Олексій Гриць, Н.Й. 
Олексюк Параска, Па. 
Опексик Іван, Н.Й. 
Олексин Стефанія, Аз. 
Олійник Сергій. Іл. 
Омельченко Іван, Ко 
Онук Олена, Па 
Осадца Апопінарій. Н.Й. 
о. Осадца Юліян. Н.Й. 
Остапчук Ірина. Н.Й. 
Озарук Михайло. Н.Й. 
Панас І.. Н Дж 
Панасенко Параскева. Аз 
Пастушок Василь, Па 
Павлович Єронім, Н.Й. 
Петренко Іван. Іл. 
Пфлянчер Марта Г.. Н.Й. 
Пиндичук Орест. Н.Й. 
Пітьо Володимир, Н.Дж. 
Погубний А „ Іл. 
Попович Стефан, Аз. 
Попович Василь, Н.Й. 
Пошиваиик Марко, 1л. 
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1 00 
15 00 
10 00 

-
50 00 
20.00 
10 00 
500 

-
10 00 
10 00 
10.00 
5.00 

15 00 
1000 
10.00 
10 00 

— 
" ” 

10.00 
20.00 

500 
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2500 
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10.00 
5.00 
5.00 

10.00 
5.00 
5.00 

Поскаль Єлесавета, Іл. 
Поврозник Павль. Аз. 
Пилишенко В., Н.Й. 
Радович Мирон, Н.Дж. 
Реймонд Еріка. Аз. 
Робак Богдан, Н.Дж. 
Родзиновський С , Аз. 
Романишин Марія, Па. 
Руснак Мирон і Ірина, Н.Й 
Сабадаг В. Іл 
Самута Е. Іл. 
Сардачук Іванка, Ко. 
Савертайло Параска, Іл. 
Шутер Р„ Н.Й. 
Секрета Роман, Н.Й. 
Семанюк В. Н.Й. 
Шевченко С . Н.Й. 
Шкребец Андрій, Іл. 
Серант Іван. Н.Й. 
Сірик Іван, Іл. 
Скляров Василь. Іл. 
Скрибайло Ірина, Н.Й. 
Скрибайло Стефан і Марта. Н.Й. 
митр Скрипник Мстислав. Н.Дж 
Собецький І., Іл. 
Собенко Микола, Н.Й 
Сокольський Роман і Анна, Кт. 
Стахів Євген, Н.Й. 
Стасюк Маркіян, Н.Й. 
Стасіва Марія, Н.Й. 
Ставничий Йосиф, Іл 
Стебельський Іван, Ко. 
д-р Стецьків Євген і Неоніля, Н.Й. 
Стефанишин Михайло, Аз. 
Сумик А , Н.Й. 
Сидорець Григор, Н.Дж. 
Тарасюк Юрій, Н.Дж. 
Тарасюк Стефан, Кт. 
Тащук Ілько. Фл. 
Тхимич Микола, Аз. 
Ткачук Дмитро. Па. 
Ткачук Василь. Па. 
Троян М.. Кт. 
Трипняк Микола, Ог. 
Василенко Семен. Аз. 
Василина Євген, Ко. 
Вербовський Володимир, Па 
Віслоцька Марія, Н.Дж. 
Войтович Е., Н.Й. 
Волчук Роман, Н.Дж. 
о. Волновинський Ю., Аз. 
Волос Андрій, Аз. і 
Винничок Михайло, Аз. 
Вирста Рональд, Н.Й. 
Вишневський Вячеслав. Н.Й. 
Юркевич Петро, Н.Й. 
Заліський Антін. Аз. 
Занків Мирослав, Н.Й. 
д-р Занків Володимир 
Зарицький Михайло, Н.Й. 
Зел енський Юрій, Н.Й. -`-V^^ 
Зелез Володимир І Ярослава. Н.Й. 
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Залишила гарний слід... 

Великі люди залишають 
по собі великі сл!Лі(,дорого
вкази іля народу, щоб на
род не похитнувся ! не 
впав мертвим у своїй ж и т 
ній мандрівці. Та не тільки 
духові велетні шлишають 
ПО собі знаменні слідн-лоро 
вкази, але й кожна людина, 
ЛИШЄ всі :ІІ СЛІДИ МІрЯЮТЬ-
СЯ не однаковою міркою. 

Не ра і ВНГЛЯДВЄ, ІДО пере
січи.1, ліо дона відходить без
слідно з цього світу. За яси 
ггя. шичаііно. важко збапі; 
їй. хто і іншить вели; 
слід - ,– ЧО/ІИ-ТЬ н.'– на 
думі : вгенія і рох– 
ма І і - рко І'ІЛЯ– 
щ и ' - І Мала вон і о і– 
И\ ч) и р ІС) харакі ;п 
ДЮб :.:.! Кері н\иа 11 \ ук
раїнські (обродійі цілі. 
Навіть нерідко долом і гала 
потребуючим не-украінцям. 
хоч сі ма мала ' ліс гик) 
пенсію, HKJ і 'і -'- на собі 
важкою працею і - рилася 
з скої мінними і р іноша– 
ми. я іе будучи о цадною, 
все знаходила кіл? і доля? 
рів, шоб ЦОПОМОІ погре
буючим українсМ м орга
ні іаціям, допомої і моло
дому українцеві з Бразилії 
іахінчитй теологічні студії: 
иию піддержати \ критські 
журнали і іазегн. пюб купи
ти українську кнжку. допо
могли рідним в Україні,до
помогти Патріархові Ио– 
сифові у ЙОГО великому ділі, 
допомог ги Фундаиіі УВУ і 
г.д. 

Все це робила вона з лю– 
бовй до українського наро
ду, за долю якого турбува
лась не словами, а ділом. І 
гак в патріотичному дусі 
розподілила свій дорібок. 
пишучи завіщання. Несподі 
вано зустріла її невблагана 
смерть. Згідно з її завішан– 
ням половина прибутку з 
продажі дому, тобто 33,346. 
89 тол..перейшло на Фунда– 

ч'країнського Вільного 
ерситету, як постійний 

іменн Євгенії й інж. 
огдана Онуферків. З від– 
отків нього фонду будуть 

користатн українські наука 
it шкільнніпво. студенти ук– 
раїнознавегва. Решту маст
ку призначила на близьку її 
серцю родину. І так убога 
матеріяльно, але багата ду– 
ом с.і.п. Євгенія Онуферко 
залишила по собі гарний 
іривалнй слід. 

Громада відчула її втра– 
iv, бо мало таких взірце
вих г р о м а д я н о к-су с п і л ь– 
иипь с поміж нами. Великий 
слід по ній залишився у 
формі постійного стипендій 
ного фонду при Фундації 
УВУ, через який пам'ять 
шляхетної украінки-патрі– 
отки буде жити вічно. 

Чи не одна людина могла 
б піти слідами сл.п. Євгенії 
Онуферко, щоб залишити 
гарну і добру пам'ять і по 
смерті бути корисним для 
свого народу. 

Зиновій Квіт 

Вступайте в члени УНС 

ТІЛЬКИ 2 ЦЕНТИ ДЕННО 
коштує 

55,000 - 510,000 
забезпечення 

АКЦИДЕНТОВОЮ ГРАМОТОЮ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 

СОЮЗУ 
Такі низькі вкладки для нових грамот 

Акцидентового Забезпечення, виданих після 
1-го жовтня 1983 року, виносять: 

S6.50 річно 
33.35 піврічно 
Si.75 :,... квартально 

.60 місячно 
для всіх членів у г-–" ' 5 до 55 років. 

ЛІРИКА! v t ? ^ r A ! П Р О З А ! 
В-во Пластова Ват.-,г– ",урлаки", Ню йорк - 198^ 

нидап, )мвндує книжку 
РОМАНА КУПЧИНСЬКОГО 

НЕВИСПІВАНІ ПІСНІ 
(Вибрана лірика і проза) 

Упорядкували Б. Бойчук І О. Кузьмович 
Обкп і МИСТ. оформлення Орест Слупчинський 

- .– .має 124 сторінки; формат 6" х 9"; гарна тверда опра
ва Вартість цієї иінної КМИЖКИ збагачують ще ілюстрації та 

знімки незабутнього УСС-а 

Ціна 9 00 дол з пересилкою 
Покупці зі стейту Ню Джерзі при замовленні книжок зобо

в'язані додати до відповідної суми ще 6`^ стейтового 
податку 

Замовляти 

SVOBODA BOOK STORE 
Ї0 Montgomery Street ' Jersey City, N J 07302 

±43 
ПОВІСТІ ! У В А Г А ! О П О В І Д А Н Н Я ! 

. В-ві „СВОБОДА" jboro 1984 року 
нова книжка 

автора Петра Балея 

П А Н 
ПОВІСТІ та ОПОВІДАННЯ 

ї д р у е видання, доповнене) 

' 8 . " - має 279 стор.. м'яку обгорт– 
мовою формою, стилем і висловами - твір 

оригінальний і цікавий 

Ціна– 10 00 дол з пересилкою 
- і . -. Ню Джерзі при замовленні книжок зобо– 

,.–: ГИ ДО аіДПОВІДНОІ СУМИ ще 6ад СТЄЙТОВОГО 

податку 

Замовляти 
S V O B O D A B O O K S T O R E 

rnory Street " Jersey City N J 07302 

l` C41 

У 

Юрій Пундик 
Збірка вибраних статтвй 

ПОЛУМ'Ї ДРУЖНЬОГО 
СЛОВА" 

- -,”іася збірка матеріалів зібраних 
Дружиною Покійного 
пані МАРІЄЮ ПУНДИК. 

х– нана АНАТОЛЕМ ДОМАРАЦЬКИМ, 
у Видавництві ..Українського Слова в Парижі. 
)яхоиамиСвітової Координаційної Ради ІСНО. 

448 crop друку - Ціна 20 00 пол 
Мешканців стейту Ню Джерзі 

і^бов'язує б̂ чг стейтового податку 
Замовляти SVOBODA ЙООК STORE 

30 Montgomery Street. Jersey City, N.J 07302 

Різдвяна зустріч ,, Рідної Школи" 
в Дітройті 

У неділю після полудня. 
13-го січня ц. p., чалю будин 
ку церкви Н'ЗПДМ у Воррс– 
иі. Мнш., виповнили по бе
реги гості \ усіх сторін мет– 
рополітальної о Дітройту. 
В той день ,.Рідна Школа" 
врочисто відзначили річни
цю Різдва Христового, а 
всю програму вечора вико
нали учні школи україно
знавства. 

Програму зустрічі відк
рив голова товариства Ігор 
Іванипький. Він пригадав 
гостям старий пересказ, згід
но з яким св. Апостол Анд
рій, подорожуючи з півдня 
на північ, зупинився на київ
ських горах і сказав: ,.На 
цих горах засяс ласка Божа" 
Ці значущі слова передава
лися з покоління у поколін
ня. Народ став свідомий то
го, що Ласку Божу він одер
жав прямо віл первозванно– 
го учня Ісуса Христа. Хри
стиянство стало основою, 
на який виросла духова ку
льтура українського народу. 
Воно, християнство, допо
могам нашій Батьківщині та 
її лицарям перстривати най– 
жорстокіші переслідування 
московської царсько-боль– 
шсвинькоТ диктатури. Голо
ва привітав усіх гостей, зо
крема духовенство обох 
українських віровизнань, 
учителів, батьків та нашу 
дорогу молодь. 

Першими виступили на 
сцені учні дитячої світлички 
53-го Відділу Союзу Украї
нок у Воррені. Сімнадцять 
дітей, одягнених у вишивані 
суконочки, відлеклямували 
вірш ..Привіт кусові" та 
проспівали ..Бог Предвіч
ний". Діти надсиодівано до
бре засвоїли собі слова і ме
лодію коляди. Підготовили 
їх до виступу учителі Г. 
Калитяк та 1. Величковська. 

Вокальне тріо 10-ої кляси, 
учениці Христя Качан. Окса
на Андрушків і Наталка Іва– 
ннцька—проспівали з по -
чуттям у супроводі бандури 
К. Малицької ..На Святий 
Вечір". Підготовила їх мгр 

X. Юзич. 
Наступні два виступи бу

ли пов'язані з темою „Діти і 
зима". Учні 2-ої кляси учи
тельки М. Андрусяк викона
ли танок під такт пісні ..Сип
ле, сипле сніп'ї Учні першої 
кляси учительки І. Тарнавсь– 
кої виконали твір І. Савнпь– 
кої ,.Сн і говнй дід", в якому 
мовиться про будову діть
ми снігового діда. 

Завершенням різдвяної 
ирої рами був спільний вис
туп стаЬших учнів, від 8-ої 
до ІІ-оІкляе. Вони викона
ли драматичну картину Во
лодимира Мацькова „На 
Святий Вечір". У цій різдвя
ній драмі виступають такі 
дійові особи: батько і мати з 
дітьми, група колядників, 
віншувальники, три царі з 
дарами для Божого Дитяти, J 
студенти, козак та інші. 
Учні-виконавці вив'язались | 
із своїх завдань дуже успіш– І 
но. І діялоги, і різдвяні коля– І 
дкн були гарно виконані. 
Числені гости довго і палко І 
оплескували дооре підгото– 
ваних учнів старших кляс. і 
Цю частину програми підго– 
ТОВКЛИ учителі А. Тарнавсь– І 
ка. Р. Тобіянська й X. Юзич. 

Підготовані учителькою і 
О. Савчук діти 5-ої кляси 
СВОЇМ „Віншуванням" закін– | 
чилн виступи шкільної мо
лоді. За цілу учнівську про
граму відповідала учитель
ка Т. Тобіянська. 

Учні-виконавці присвяти
ли свою програму усім тим 
українцям на батьківщині, 
що ув'язнені у московсько– 
большовниьких тюрмах і 
концентраційних таборах. 

Присутній на залі о. ігу
мен Б. Панчук. ЧСВВ, про
вів молитву, й ПІСЛЯ цього 
почалося Свят-вечірнє прий
няття, шо його приготовив 
поширений Комітет жінок 
під проводом Уляни Мазяк. 
За взірцево приготоване 
прийняття комітетові нале
житься щира подяка. 

Осип Сливинськин 

Д-Р ЕЛЛ ЮТ І РОС офіційний лікар міста У\ю Йорку, 
перестав т днс'м 30-го січня и.р. виконувати свою працю аж 
до остаточного розгляду усіх закидів, що фобила на його 
адресу редакція „Ню Иорк Таіімсу" буцімто він давав 
фальшиві інформації про спосіб емері и людей, які тіпнули 
в сутичках з поліцією. 
НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА великі засоби охорони Президента 
в день йоі о інавгурації, виявилося. ЩО дві години перед 
заприсяженням Р. Регена, коли він з дружиною були в 
церкві. 45-річний чоловік з Денверу ввійшов разом і І 
військовою оркестрою до Білого Дому і на протязі 15-і п 
хвилин проходжувався по кімнатах поверхом нижче від 
житлових кімнат Президента, іі ніхто того не зауважив. 

їшчшшчшчшттчттш МИР Ш'Ш 

Увага! НОВЕ ВИДАННЯ 

ІЛЮСТРОВАНА БІБЛІЯ 
ДЛЯ МОЛОДИХ 
Старий і Новий Завіти 

УНІКАЛЬНА КНИГА МАЄ: 
Розмір: 10 х 7Vfc Стор : 520 Тверда обгортка Мапи 

Кольорові ілюстрації. Ціна: 20.00 доп 
Мешканці ! стейту Ню Джерзі зобов'язує 
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На складі є: 
Політичні, СОЦІАЛЬНІ, культурні проблеми 

України в їх майбутньому і сучасному аслекті 
Боротьба внутрі української суспільності Всі 
ці й багато інших питань розтирає книжка 

Богдан Цимбалістий 
ТАВРО БЕЗДЕРЖАВНОСТИ 

Ціна з пересилкою 2 00 доп 
Мешканців стейту Ню Длорзі зобов'язує 64 стейтового податку 

ЗАМОВЛЯТИ; 

S V O B O D A B O O K S T O R E 
ЗО Montgomery Street " Jersey City, N.J. 0730Я 

Традиційна Ялинка у Вотервліті 

-Вотсрвліт. Н. Й.—Захо
дами 99-го Відділу СУА ім. 
Лесі Українки і Відділу УК– 
КА відбулася в неділю, 13-
го січня ц. p., в залі Україн 
ськот о клюбу в Вотервліті 
..Ялинка" з участю понад 
200 осіб і цілої округи. 

Заступниця голови Відді
лу СУА Дарія Спяк відкри
ла імпрезу, привітала присуд 
тніх і передала ведення про
грами Володимирові Коши
кареві. Він підкреслив, що 
спільний Свят-Всчір об'єд
нує всіх гостей в одну вели
ку родину. Пригадав, як від
бувався Свят-Вечір в Украї
ні. Парох о. Т. Гуманиць– 
кнй започаткував „Бог Пре
двічний." що підхопили при
сутні. Отець митрат В. Анд
рушків поблагословив про– 
сфору і поділився з усіма, 
що сиділи за головним сто
лом. В. Кошикар розказав 
англійською мовою про на
ші Різдвяні звичаї. 

Під керівництвом Я. Куш
ніра діти вивели сценку 
..Ялинка і свічечки". Висту
пали Петрусь Філь (ялинка), 
свічечкн– Михась Бережан
ський, Лариса Дурбак, Ма
рійка Зснтран, Християн 
Спяк і Леся Філь. Вкінці ді
ти відспівали „Бог Предвіч
ний". Союзянки подали ве
черю. В. Кошикар предста
вив гостей за головним сто
лом і голів товариств. 

Я . К у ш н і р п р о ч и т а в зм іс 
товну д о п о в і д ь про велич і 
значення Х р и с т о в о г о Р і зд 
ва. В ін навів д у м к и отц і в 
С х і д н ь о ї Церкви п р о Р іздво. 

Вже близько 1000 літ україн
ський народ відзначає тор– 
жественно Різдво. Величаві 
релігійні обряди сплелися 
разом із прадавними звичая
ми українського народу в 
одну цілість. Свосю вселюд– 
ною участю у Різдвяних 
святкуваннях ми скріплює
мо не тільки нашу релігій
ність, але й почуття нашої 
національної приналежнос
ті!. У вільному світі україн
ці можуть свобідно продов
жувати наші релігійні й наці
ональні традиції. На україн
ських землях наші брати й 
сестри переживають най–' 
важчі часи переслідувань 
Христової Віри й національ
них традицій. Свят-Всчір в 
Україні був сумний, бо не 
всі члени родин могли ра
зом святкувати. Зберігаймо 
духовий зв'язок з рідними в 
Україні, що згадують нас, і 
ми згадаймо їх. щоб пану
вала духова єдність емігра
ції з краєм. 

Церковний хор під прово
дом Я. Кушніра проспівав 
низку коляд. О. митрат В. 
Андрушків пригадав велику 
ролю жінок в історії Украї
ни і давну традицію куті. 

Діти зібрали 117 дол на 
фонд Тслетон — на дітен– 
калік. 

Голова Відділу УККА 
Василь Кошикар подякував 
усім. Кінцеву молитву про
вів о. І. Сидун, парох Трою. 
Ялинка була успішна. 

Н. Н. 

Свято державности у Кергонксоні 
У неділю, 20-го січня ц. р.; 

громада Кергонксону відз
начила концертом 67-у річ
ницю проголошення неза
лежності! та 66-ту річницю 
соборностн Української На 
родної Республіки. 

Свято відкрив голова Ко
мітету Микола Василнк, 
який привітавши численно 
зібраних громадян, попро
хав пароха місцевої україн
ської католицької церкви о. 
Богдана Волошина провес
ти молитву. 

Після молитви Андрійко 
Кейд, 8-літній учень школи 
українознавства, дуже гар
но продеклямував вірша 
Богдана Крихкого ,,22-fe 
січня". 

Відтак виступив мішаний 
хор „Золотий Гомін" під 
лнрш'ентурою д-ра Олега 
Волянського. Хор по-мнетс– 
цькому виконав кілька пі
сень - ,,Ой, горе тій чайці", 
сл. Івана Мазепи, муз. Ми
коли Леонтовнча... Засвиста
ли козаченьки", сл і мело
дія Марусі Чурай та ,,Учіте
ся, брати мої", сл. Тараса 
Шевченка, муз. Давидовсь– 
кого-Котка. 

Наступною точкою була 
вдумлива доповідь проф. 
Андрія Баранника, котрий в 
цікавий спосіб описав роз
вій історичних подій, що 
довели до проголошення не
залежності! і соборности Ук
раїни. Відтак виступав Єв
ген Гусак, який з почуттям 
зарецитував „Свято злуки 
українських земель 22-го 
січня" М. Костишина. Піс
ля цього хор „Золотий Го
мін" виконав бездоганно– 
„Розрита могила" сл. Тара
са Шевченка, муз. Давидов– 
ського-Котка, солістка Га
лина Хамула та „Вставай, 
Україно" сл. і муз. О. Садов– 
ського. 

Всіх виконавців присутні 
нагороджували рясними оп
лесками. М. Василик подя
кував виконавцям програ
ми за їхній вклад праці, а 
присутнім, - з а участь у 

нашому святі державности. 
Цс успішне свято закінче

но грімким співом українсь
кого гнмну „Ще не вмерла 
Україна". 

Н. Н. 

Чи справді. 

(Закшгсннн зі crop. 2) 
української спільноти поза 
Україною, посилення її 
впливу на уряди і суспільс
тва країн, у яких поселена 
укра їнська с п і л ь н о т а , 
ставши позитивними і твор
чими елементами в житті 
тих країн. Бо лише, спер
шись на силу українських 
громад поза Україною і на 
піддержку країн їхнього 
поселення -СКВУ і украї
нська громада зможе на ділі 
активно нести допомогу 
поневоленому українсько
му народові в його боротьбі 
за визволення. 

У цю діяльність необхідно 
включити широкі прошар
ки українських громадян, а 
зокрема молодшого поко
ління, поставивши його зна
ння і готовість прислужити
ся українській справі своїми 
способами і своїми метода
ми. 

Супроти „конституційної 
опозиції" треба зайнятті ко
ректне, але правильне від
ношення. Якщо лідери ОУ 
Нр і СУВФронту вважають 
себе „кастою кращих" пат
ріотів, то з ними нсмас про 
що спорити. Хай замика
ються вони у своє гетто, а 
громаду слід мобілізувати 
до позитивної праці, а не 
для боротьби з ними. Вони 
неоднократно виявили 
свою неспроможність бути 
позитивно-творчим чинни
ком у житті організованої 
громади, але вони блискучі 
спеціялістн воювати з неми
лими їм українськими фор
маціями, бо вони завжди 
мусять бути проти когось 
чи проти чогось. Ця пеганін 
всіх і вся так глибоко зако– 
рінетіа в їхній ментальності, 
що, якщо не дати їм змогу 
„воювати" назовні, то вони 
у короткому часі почнуть 
війну самі з собою. Минуле 
було цього свідком, а гро
мадянству відомі думки 
проф. В. Андрісвського , 
проф. І. Вовчука та бага
тьох інших, які це прекрас
но зілюстрували. 

Тож слід так на форумі 
СКВУ, як і в поодиноких 
країнах не приймати викли
ку ОУНр та СУВФронту ті 
не витрачати часу, енергії та 
здоров'я на боротьбу з ни
ми. Залишивши їх у своєму 
гурті, слід усі творчі сили 
українського громадянства 
скерувати на шлях ПОЗИТИВ
НОЇ діяльностн для добра 
української cnpa`B-и. Така 
лінія доведе у скорому часі 
до того, що навіть кадри 
ОУНр і СУВФронту пере
конаються в тому, ХГО ( 
справжнім спричини иком 
всяких непорозумінь серед 
українського громадянства, 
а хто в дійсності заінтересо
ваний конструктивною пра
цею. 

Любов Коленська 
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Now available 

THE GREAT 
FAMINE 
IN UKRAINE: 
THE UNKNOWN 
HOLOCAUST 
Compiled and edited by 
the editors of 
The Ukrainian Weekly 
Published by 
the Ukrainian National Association 

Featuring: 

DR. OMELJAN PRITSAK: Foreword 

DR JAMES E. MACE: The man-made famine of 1932-33. what happened and why 

DR. MYRON B. KUROPAS: America's "Red Decade" and the Great Famine cover-up 

MARCO CARYNNYK Malcolm Muggendge on Stalin's famine: "deliberate" and "diabolical' 
starvation 

EYEWITNESS RECOLLECTIONS 

DISSIDENTS ON THE FAMINE 

Available only from SVOBODA PRESS, 30 Montgomery St.. Jersey City, N.J. 07302 
Price 
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ти до 

р йиі 
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ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

ДЖЕРЗІ СИТІ. Н. Дж. 
РІЧНІ З А Г А Л Ь Н І З Б О Р И 
170 В І Д Д І Л У У Н С О Ю З У 

Заповіджені на неділю. 3-го 
лютого ІІервНвСвНІ на суботу, 9-
го лютого 1985 p.. на годину 

\ 3-ту гю лол в Українському На– 
I родному Домі, в Джерзі Ситі. 

УПРАВА 

НЕДІЛЯ: 
3-го Л Ю Т О Г О 1985 РОКУ 

Трентон, Н. Дж. Загальні 
РІЧНІ зболи Т-ва ЗалороськаСіч 
245 Відд УНС відбудуться о 2-
ійгод пологі в залі Українсько
го Народного Дому при .'.79 
Jeremiah Ave Порядок денний: 
зви уступаючої Управи і вибір 
нової на 1985 рік. Просимо чле
нів прибути 

Іван Бойчук. ГОЛОеа 
Михайло Мартиненко.сокрвтар 

Н Е Д І Л Я , 
17-го Л Ю Т О Г О 1985 РОКУ 

Менвілл. Н. Дж. - РІЧНІ Збори 
Т-ва ім Шевченка 349 Відділу 

І УНС відбудуться о год 7-й, по 
і полудні в залі , церкви св 
j Михаїла, Схщ О-ТЯ иуп Звіти 

Управи, вибір новрі Управи та 
організаційні справи, тому про– 

| симо прибу І и 
Стефан Захарко. предсідник 
Михайло Захарко. секретар 

Н Е Д І Л Я , 
17-го Л Ю Т О Г О 1985 РОКУ 

Джерзі Ситі, Н. Дж. - РІЧНІ 
j Загальні Збори Т-ва „Поступо– 
| вий Клюб". 70 Відд. УНС. відбу

дуться о год 2 30 по полудні в 
j Українському Народному Домі 

із звичайним порядком нарад В 
разі неприявности відповідної 
кількости членів Загальні Збо
ри відбудуться одну годину піз
ніше при кожній КІЛЬКОСТІ 
членів Проситься членів прий
ти, щоб вирівняти вкладки 

За Управу Т-ва 70 Відділу: 

С. БІлик-,голоеа 
М. Шеремета, секретар 

М. Шеремета. касир 

' FUNERAL DIRECTORS 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

П О Г Р Е Б Н И К 

Займається похоронами 
о BRONX BROOKLYN 

NEW YORK і OKOnmjRX 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK. NY. 10009 

(212) 674 2568 

MM 

LYTWYN 8. 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 краін 

світу 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 

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

(201)964-4222 




