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Відбудеться Форум Мирян у Римі 
Рим (У ПСО). - 3 нагоди 

відзначення в Римі першої 
річниці смертисв. пам. Пат
ріярха Йосифа Сліпого тут 
відбудеться студійна імп
реза, г.зв. Форум Мирян у 
днях 7-9-го вересня 1985 
року. Загальною темою фо
руму буде ..Мирянин у Цер 
кві". а з доповідями виступ
лять л-р Богдан Лончина 
(ЗСА), ироф. Володимир 
Кальваровський (Німеччи
на). Богданна Крушельни– 
пька (Англія), д-р Василь 
Маркусь (ЗСА), д-р Кирило 
Мнтрович (Франція) та інж. 
Олександер Прншляк (ЗС– 
А). 

Дві сесії Форуму мирян 
розглянуть такі проблеми: 
миряни в Католицькій Цер
кві після Другого Ватикан– 
ського Собору, миряни в 
поглядах Слуги Божого Ан 
дрей і Патріярха Йосифа. 
структура мирянських ор
ганізацій, братства і сест– 
рицтва. миряни у підпільній 
Українській Католицькій 

Церкві та становище жін,ки 
в Церкві. Окремо буде ви
голошена доповідь про зна
чення завіщання покійного 
Патріярха Йосифа. 

Сесії відбудуться в авди– 
торії „Домус Пачіс" (Вія j 
Торре Росса94.00165Рома) ' 
в суботу. 7-го вересня, 
між гол. 2:30 і 5:30 
по полудні та в понеділок. 
9-го вересня дообіду. між 
год. 9:30 і 12:30. Псрсбача– 
сться участь ієрархії та при– 
явного в Римі духовенства. 
Для приїжджих передбаче
но в „Домус Пачіс" нічліг і 
харчування, про що слід 
звертатися до канцлера Бла 
женнішого Патріярха Ми
рослава Івана: Rev. Ivan 
Dacko. Piazza Madonna de 
Monti З 00184, Roma. 

Учасники мнрянського 
форуму візьмуть також 
участь в іншій різноманіт
ній програмі церковного і 
суспільно-мистсцького вша 
нування спочилого Патріяр 
ха Йосифа. 

ПРЕЗИДЕНТ Р. РЕҐЕН 
ПОВЕРНУВСЯ ДО ВАШІНҐТОНУ 

Твориться відділ 
КТХРУ -

Вашінгтон. - У квітні 
1984 року, як відомо, зас
новано Комітет Тисячоріч
чя Хришення Руси-Украї
ни - Гарвардський Прое
кт (КТХРУ -– ГП). Цей 
крайовий комітет був ство
рений виключно для фінан
сової підтримки Гарварсь– 
кого Проекту та має своє 
центральне бюро у місті 
Ню Йорк. В останніх кіль
кох місяцях праця коміте
ту була поширена створе
нням місцевих відділів у 
більших осередках україн
ського поселення. 

Ідея створити такий міс
цевий відділ у ВашТнгтонТ 
зродилася 29-го березня 
1985 року на Ініціяпінних 
сходинах , які відбулися 
зараз після знаменитої до
повіді проф. Богдана Ба– 
цюрківа на тему Тисячоріч
чя України в рамках серії 
доповідей, улаштованих Ва 
ціінґтонською Групою Ук
раїнських Професіоналіс
тів. Місцеві представники 
існуючих українських гро– 

ГП у Вашінґтоні 
мадських організацій взя
ли участь у цих Інщіятив– 
них сходинах, на яких під 
провідництвом Мартн Мо– 
стович продискутовано пра 
цю Гарварського Проекту 
та збіркову акція КТХРУ -
ГП. Вибрано Номінаційну 
комісію, яка по кількох мі
сяцях праці вже намітила 
кандидатів до місцевого 
відділу. 

Тому вирішено відбути 
Основуючі збори it четвер, І 
5-го вересня ц.р., на які ; 
запрошується представнн– 
ків місцевих організацій та 
усіх, що бажають шетивію І 
співпрацювати з"но'вбвйТЗра') 
ним місцевим відділом. 

Збори відбудуться о год. 
7:30 вечора у приміщені і 
каплиці філії Українського | 
Католицького Університе– 
TV при 2615 30th St, N.W., І 
Washington. DC. За доклад
нішими інформаніями про
симо звертатися до Марти 
Мостовив.телефонуючи на 
число: (301) 589-0411. 

Організують віча у 
справі діяльности ОСІ 

Філялельфія. Па. - Ін
формаційна Комісія Ради 
Представників Українських 
Центральних Організацій 
(РПУ ЦО) і Українська Ліга 
Про ні Знеславлення влаш
товують інформаційні віча 
про вилив ліяльности Бюра 
С недіяльних Сліджень 
(ОСТ) Департаменту Спра
ведливості! на українську 
і ромаду, 

В Філадельфії віче відбу
деться в п'ятницю. 13-го 
вересня н.р. в 7-ій голині 
вечора, в приміщенні Укра
їнського Освітньо– Культур 
п о ю Центру. 700 Сілар 
Ровд. Абінітон. Па.І а в Ню 
Норку в суботу. 14-то 
вересня п.р.. в 7:30 вечора в 
Ломі Українською Визволь 
мою Фронт\ при Другій 

авеню. 
На обидвох вічах виступ

лять відомі знавці згаданої 
ділянки, а саме: проф. л-р 
Тарас Гунчак. професор Рат– 
герського університету і 
адвокат Павло Зумбакнс з 
Чикаго, литовець, правшій 
оборонець оскаржених ОСІ 
литовців і активний член 
групи Americans Гот due Pro 
cess. Крім згаданих, на ві
чах, виступить д-р Любо– 
мир Луцюк. активний член 
Комісії Громадських Прав 
при КУК в Каналі. Д-р Лу
цюк поінформує присутніх 
про подібні явища в Каналі, 
зв'язані з Комісією Дсшена 

Інформаційна Комісія 
РПУ ЦО і Літа запрошують 
все українське громадян
ство до численної участи. 

Губернатор стені) .Міссурі Джан Апікрофт вітає прези
дента Р. Регена і Першу Лейді Пенсі в Індепенденс. 

Вашінгтон. Прези
дент Pona.it Реї єн. після 
трьох ТИЖНІВ пооперацій
них вакацііі на своєму рсііЧІ 
біля (Липа Барбара в Калік– 
форші. повернувся до Біло
го Дому, всічинвши по до
розі до Індепенденс в Міс
сурі. СТО t І І у КОЛИШНЬОГО 
президента Гаврі Грума на. 
щоб гам розпочати свою 
кампанію за іміну чи згляд– 
но уліпщеііня податкової 
системи. Теперішню систе
му він вважає нссправедди– 
вою і лужескоміїлікоиаиою 
яка кривдить широкі верст
ви американською наседенг 
ня. 

,,Я думаю, заявив Пре
зидент, що Г.Труман був 
би задоволений, шо ми на
решті знайшли таку подат
кову систему, яка повинна 
задовільнії ти б і д т і середа 
ню класу американських 
громадян і яка вимагатиме 
більших податків від вели 
ких корпорацій і Компаній, 
які досі користувалися і ис– 
іТШПап і ми і!ЇрТШлітя\їїї^Г 
Промову президента Р Ре
гена онлеекуяалн рясно при 
сутні робітники, члени ро
бітничих іоній, фармерн та 
інші, які у числі кільканад– 
цять тисяч зібралися, щоб 
послухати виступ Прези
дента. ^ 

Понеділковий виступ Р, 
Регена вважається у полі
тичних колах започаткуван 
діям широкої всекраііової ка
мпанії за зміну податкової 
системи і змагання Білото 
Дому і Сенатом і Палатою 
Реперезентангів. які" мають 
дещо інший погляд на Ні 
справи. План Білого Дому 
вже був декілька разів кри
тикований сильно демок
ратами п Палаті Репрезен
тантів, де вони становлять 

більшість: а також деякі 
республіками, головно з 
інлустріядьних стейтів. по
малу приступають до демо
кратичного табору крити
ків. У політичних колах 
сумніваються однак, чи де
мократи І опонуючі респуб
ліканці матимуть відвагу 
голосувати проти проекту 
Уряду, який є дуже популяр 
ний серед більшості! амери
канців. Наприклад, Макс 
Фрідерсдорф. спеціяліст в 
Білому Домі від економіч
них справ заявив у розмо
ві: „Я думаю, шо ми 
маємо під теперішню по
ру найбільш популярно
го Президента і дуже часто 
Конгрес недооцінює його 
вилив на виборців. Тепер, 
коли йдеться про важливу 
для податковців справу, то 
тим більше Президент знай 
де повне признання в наро
ді". 

Інші дорадники Прези
дента не дуже погоджуєть
ся з надто оптимістичними 
міркуваннями Фрідерсдор– 
фа. але в загальному пере
конанні, шо Білий Дім не 
матиме великих труднощів 
в Конгресі. 

Президент Р. Реген виг
лядав, як кажуть кореспон
денти, відпочатнй. дещо 
загорілий і в дуже добрій 
фізичній формі, хоч він ще 
повністю не відзискав сили 
ііоТо 'попереднього голосу 
після тяжкої операції. 

У Вашінґтоні його очіку
ють також багато інших 
важливих проблем, які тре
ба буде розв'язати, а також 
підготова до заплянованої 
зустрічі із совстськнм ліде
ром Міхаїлом Горбачовим 
19-го і 20-го листопада цьо 
то року в Женеві. 

Відбувся Український День 
v Коговзі 

БАГАТО С ОВСТС ЬКИХ газет надрукували замітки, в j 
яких на і якають, що в загибелі 13-річної американської j 
іівчинки Саман ти Смит. „не все чисто" і що комусь треба 

було по збутися її. Газети не називають цього „когось", але j 
читачі повинні зрозуміти, що мова йде про „американсь– | 
ких імперіалістів". У газеті . .Правда" , наприклад, j 
говориться, шо літак, на якому летіла С. Смит з батьком 
..був з якоїсь причини спрямований до іншою міста і 
розбився". Газета підкреслює, шо в заі ибелі америкаської і 
школярки є багато таємниць. „Правда" пише. шоСаманті І 
Смиї. ..не раз погрожували". Хто. коди і чим погрожував j 
газета не повідомляє. , 

АДМІНІСТРАЦІЯ ОХОРОНИ довкілля у звіті з Вашіїн– 
тон\ подала досить оптимістичний звїт про кислотність і 
загальне занечииіенпя вод в озерах східніх. півлепно– 
східніх і верхніх середньозахідніх стейтів ЗСА за рік 1984-
1985- Тут знайдено мало озер з високою кислотністю. 
Наюмісіь на Фдьорнді картина не була надто рожева і 17 
відсотків ф.тьорндських озер мають підвищену кислот
ність вод. Це дослідження озер провадилося протягом 
восьми місяців і коштувало 6 мільйонів долярів. 

ЯБЛУЧНІ САДИ В околиці Союзівкп Керюнксону в і 
нові ті Олс тер. не яаду гь такого великою врожаю яблук як і 
Звичайно, бо минулої весни пі терени навідали приморозки, 
ї рад і б)рі. і не вплинуло на садові дерева, шо в тому часі 
якраз вповні розквітали. Але ціни на яблука тут не j 
зростуть, запевняє „Ню Йорк Тайме" з п'ятниці, 30-то 
серпня, бо добрий врожай мають інші повіти Ню Иоркл і 
сюди нривептьсвої яблука фармери-садівникн з Митніс– j 
nv та інших стейтів. 

Коговз. Н Й ІІ.Д.к 
Одинадцятий з черги Укра
їнський День у Коговзі від
бувся 18-го серпня 1985 ро
ку заходом Окружного Ко
мітет) Відділів УККА Ол– 
банської Округи при спів
праці наших організацій: 
На площу Українського 
Клюбу прибуло понад 500 
осіб з цілої околиці, в тому 
багато неукраіниів. 

Завдяки наполегливій пра 
ні багатьох, вій мав най
більший матсрія.іьний л”С– 
піх. Багато прані вложндн 
відповідальні за різні лілян– 

,ки. нанр. Діяна Спяк і Ми
кола Філь організували ди
тячі та спортові ігри. Воло
димир Кошикар дитячі роз
ваги, смачні українські егра 
ви зорі ані чували: -Лина На– 
бодотна. Зиновія Бідас. Удя 
на Оменінська. Домна (ди
лерська при ПОМОЧІ членок 
Від дідів СУЛ. ОЖ. ОЧСУ і 
Сестриці ва ) ! рою. ч.і па
т и к и відповідали: В. Ко
шикар. І \ дич. Сі Г арабам 
і Р. Чашок . Всю працю 
координував голова Окр, 
Комітету Євген Наболот– 
ниіі. а йому помагали чле
ни управ всіх наших органі
зацій. 

Голова місцевого Ві і діл) 
Організації „Американці в 
обороні людських прав в і 
Україні", учитель ВодОдн– і 

мир Літинський, при окре
мому столі з відповідними 
закликами, збирав пожерт
ви на оборону Івана Дсм'я– 
нюка та роздавав летючки з 
закликами боронитися про
ти знеславлювання україн
ською народу. До танців 
пригравала оркестра Се
мена Когута з Амстердаму. 
Зібрано поважну суму, що 
буде розділена на наші наці 
опальні потреби, як на Шко
лу Українознавства, оборо
ну наших людей та інші 
важливі національні цілі. 

Завдяки чудовій погоді 
Український День пройшов 
із всебічним успіхом і при
чинився до пожвавлення 
нашого громадського жит
тя в Олбанській окрузі. 

АДРЕСА ОТЦЯ– 
МІ( ІОНЕРА З БРАЗИЛІЇ 

На бажання читачів ,.Сво 
боли" полаємо адресу отия– 
місіонера з Бразилії о. Пет
ра Бальнара. інтерв'ю і 
яким було поміщено п. паї, 
„Допоможім їм. щоб вони 
могли собі допомогти" в 
числі 156 щоденника за 21-
ю серпня п.р.: Р.Е. Pedro 
Balt/ar. OSBM.Caixa Postal 
2 84400 Prudecentopolis Ра– 
rana. Brasil. 

ВІДН()( l i l l i l МІЖ катодицькою Церквою і сандіністами 
стали погіршуватися після ТОГО', як в 1979 році сандіністн 
прийшли до влади. Нони поглибилися, коди в березні 1983 
року організована сан ііністами демонстрація намагалася 
нрвати Виступ Папи Івана Павла II. І ось недавно між 
Первкою і сандіністаМн почалися переговори, метою яких 
є згладити протиріччя. 

М. ҐОРБАЧОВ ДАВ ІНТЕРВ'Ю 
ЖУРНАЛОВІ „ТАЙМ" 

Ню Йорк. - Готуючись 
до зустрічі на вершинах. 
Советський Союз провів 
черговий пропагандивний 
трюк. В інтерв'ю журналові 
„ Т а й м " генеральний сек
ретар ЦК К П С С Міхаїл 
Горбачов обвинуватив Ад
міністрацію президента Ро– 
налда Регена в збільшенні 
кількості! антнеоветських 
виступів і висловив „розча
рування і занепокоєння" з 
приводу того, що ЗСА від
кидають всі советські іні– 
ніятиви і відновили „кампа
нію нснависти" проти Со– 
встського Союзу. 

За словами М. Горбачо
ва, совєтська сторона гото
ва зробити „декілька сер
йозних пропозицій" у Жене
ві, де М. Горбачов зустрі
неться з Р. Регеном у листо
паді цього року. На думку 
совєтського лідера. Вашінг
тон розглядає цю зустріч 
лише як „привід для знайом
ства" лідерів двох держав. 

Цс було перше інтерв'ю 
Горбачова американським 
журналістам після того, як 
він став господарем у Крем
лі. Питання були дані Гор
бачову заздалегідь. На дея
кі з них він відповів пись
мово. 

Західні обсерватори звер
нули увагу на тс. що. відпо
відаючи на одне з питань. 
Горбачов згадав про Бога. 
„Ми не повинні дозволити 

довести відносини між на
ми (ЗСА і СССР) до кон
фронтації. Бог на небесах 
дав нам досить здорового 
глузду, щоб ми могли знай
ти шляхи поліпшення на
ших відносин, поліпшення 
відносин між двома най
більшими державами на 
землі, від яких залежить 
доля цивілізації". сказав 
Горбачов з інтерв'ю журна
лові „Тайм". Совстське пре
сове агентство ТАСС. пере
даючи в перекладі на англій
ську мову повний текст ін
терв'ю, викинув слова про 
Бога. 

Так само поступило совст
ське пресове агентство в 
червні 1979 року, коли пере
дало повідомлення про зуст
річ у Відні президента 
Джиммі Картера і совєтсь
кого лідера Леоніда Брєж
нєва. Закликаючи Дж. Кар
тера договоритися про кон
тролю над перегонами оз
броєння. Л. Брежнєв сказав: 
„Якщо ми потерпимо нев
дачу. Бог не простить нам". 
Цю репліку покійного нині 
генерального секретаря ТА 
СС викинув. 

Під час інтерв'ю з журна
лом „Тайм" Горбачов зга
дав і колишнього совєтсько
го лідера Нікіту Хрущова. 
Але в тексті, що його пере
дав ТАСС, Н. Хрущов не 
згадується. 

Бояться змін у Верховному Суді 

Вашінгтон . Д . К. -
Противники вибору Пре 
зидента Регена на другу 
каденцію переважно з ліво-
ліберального табору най
більше „лякали" виборців зі 
сторінок прихильної їм ве
ликої преси" та інших видів 
масової інформації тим. що 
консервативний Реген ма
тиме шанси протягом своїх 
нових чотирьох років пере
вести „своїх людей" на го
ловних суддів до Верховно
го суду (де приблизно поло
вина суддів у такому поваж 
ному віці, що вони відій
дуть вже в цих роках на 
спочинок) ЦИМ „змінивши 
цілий курс американської 
історії направо". Адже но
вих суддів призначить Пре
зидент на довічні ці позиції 
з кіл його однодумців, тоб
то з консервативних кіл. А 
тоді, - лякали ці ліберали 
Америку, - мовляв, уста
нова Верховного Суду змі
ниться і до молитви по шко
лах, дозволивши її і до пор
нографії, заборонивши ЇЇ; і 
до фінансової допомоги ка
толицьким школам від Уря 
ду та до інших подібних 
речей, які начебто „супере
чать" Першому додатку до 

Конституції про відділення 
Церкви від Держави, свобо
ди вислову тощо. Тепер у 
Палаті Репрезентантів, де 
переважають демократи, 
розпочалася акція бльоку– 
вати тим часом призначен
ня Регена федеральних суд
дів під різними замітамн. чи 
то ідеологічного, чи то фі
нансового, чи ще якогось 
іншого характеру. Заохоче
ні своєю перемогою над 
Президентом у випадку 
„бльокадн" його вибору на 
становище число три в Де
партаменті Справсдливос– 
ти Вілліяма Бралфорла Рей– 
нольдеа. ліві демократи пля 
нують „жваву кампанію" 
проти інших суддейських 
призначень Президента, ще 
тим часом не до Верховно
го Суду, а нижчих судів. 
Найновіша атака йде проти 
Алекса Козінського з Калі
форнії, судді, що його номі– 
нував Реген. до Апеляційно 
то суду в Каліфорнії. В заки
дах проти цієї кандидатури 
висувають молодість Ко
зінського (йому 35 років). -
пише „Нюзвік" з 2-го верес
ня ц.р„ а не. боронь Боже, 
його слов'янське походжен
ня. 

В СВІТІ 
АМЕРИКАНСЬКІ СТУДЕНТИ консервативних переко
нань по університетах і коледжах. - до голосу яких 
мусить так само прислухатися університетська адміністра
ція, як і до протестів лівих студентів (проти апартеїду, 
наприклад, у Південній Африці, як це мало місце 
протягом трьох тижнів цього року в квітні на кемпусі 
Колюмбійською університету в Ню Йорку) - заснували 
комітет під назвою „STOP" „Save The Oppressed People" . 
який тепер протестує (паралельно з ліберальними студен 
тами, що вимагають дісінвестмен ту американських універ 
ситстських капіталів з Південної Африки; проти інвестицій 
своїх коледжів та університетів в американські компанії, 
що ведуть „бнзнес ес южуел" з невільничим Совстськнм 
Союзом. Фундація Консервативної Молоді, організація, 
що заснувала цей „STOP", включилася активно в дебати 
про дісінвестмент в Південну Африку, запитуючи голосно 
своїх антагоністів, чи ліві студенти готові виступити 
активно з протестом проти „бизнесу" зі ще більшим 
поневолювачем людності! з СССР? На жаль, про жваву 
діяльність комітету „STOP" не розписується „велика 
преса" ЗСА. а лише консервативна, як. наприклад. „Нейши 
нел Рев'ю" з 6-го вересня п.р. в статті „Зупиніть советські 
інвестниіГ. 

ПРО ЗЛОЧИННІСТЬ у шойоркськнх підземках широко 
відомо поміж мешканцями Ню Йорку й поза ним. хоч 
насправді кількість нападів на пасажирів підземок 
становить лише 3.5 відсотка від загальної кількості! 
злочинів у місті. Все таки у пій передвиборчій кампанії за 
виборні становища в місцевій адміністрації всі майже 
кандидати обіцяють більш наполегливо боротися якраз із 
напасниками по підземках. 

ХІРУРГИ ВМІСТИЛИ штучне плястикове серце „Джар– 
вік-7" 25-річному механікові Майкелові Драммондові в 
університетській клініці Арізонською шпнталя в Туксон. в 
четвер. 29-го серпня, щоб утримати його при житті в ці 
критичні дні. поки знайдеться для нього справжнє серце з 
людини. Це є п'яте вміщення штучного серця в людину в 
ЗСА. перше перещеплення штучного серця серцевикові на 
ВИМОГУ федеральних властей. Операція розглядається не 
як постійний захід для скріплення здоров'я пацієнта, а як 
„поміст" до перещеплення серця з людини. 

ТИСЯЧОЛІТТЯ 
ХРИСТИЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 
БУЛО ПРЕДМЕТОМ НАРАД 

В „УНУМ ОМНЕС" 
Люксембург. (Н.Н.). - У 

„зеленому серці" Европн. у 
великому князівстві Люк
сембургу, відбулося 27-31-
го липня 1985 року, річне 
засідання Екзекутивного 
Бюро відомої І впливової 
Міжнародної Федерації Ка
толицьких Чоловіків „Унум 
Омнес". Свою теперішню 
позицію завдячує Федера
ція д о б р е р о з б у д о в а н и м 
зв'язкам з мнрянськими ор
ганізаціями т. зв. Третього 
світу, —афілійованнмн об'є
днаннями в Азії та Африці. 
Вже раніше відбувалися 
окремі „регіональні" з'їзди 
у Південній Америці, а два 
роки тому річне засідання 
Централі підготовлено в 
Найробі, Кенія, за участю 
делегатів 33-ох країн Афри
ки. Цьогорічне засідання 
розглядало можливості зус
трічі в Азії. 

Річні засідання - це в 
засаді ділові наради керів
них органів Федерації, але з 
роками витворилася дуже 
своєрідна дружня атмосфе

ра, яка сприяла тому, шо 
на засідання запрошувано 
не тільки членів Екзекути
вного Бюро, але й тих акти
вістів, які відзначалися іні– 
тіятивністю на терсні 
„Унум Омнес". Хоч прина
лежність до Бюро (раніше 
званого „Радою") є індиві
дуальна, вибраний делегат 
може приїхати в товаристві 
дорадників чи референтів. 
Взагалі ділові наради від
значаються не тільки річе– 
вістю. але й дружбою. Тому 
що з Бюро учасники засі
дань є зв'язані від років, 
з'їзди далеко переступають 
межі сухих нарад, але є 
товариською подією між
народного характеру, тим 
більше, що делегати приїз
дять часто з дружинами, 
для яких передбачена окре
ма програма. 

Належить відзначити, що 
провідні кола від хвилини 
заснування „Унум Омнес" 
(1948 р.) багато уваги прис
вячували центральним ор
ганізаціям католиків з-поза 
залізної заслони, Україн
ський мнрянський Апосто– 
лят репрезентує на ньому 
відтинку міжнародного жит
тя Українській"! Християн
ський Рух (з 1962 року). 

який є репрезентований в 
Керівних Органах безпе
рервно від 1967 року. 

Відома з попередніх зуст
річей атмосфера дружби й 
товариськості!, притягнула 
й ним разом велику кіль
кість учасників-гостей: по
над сто із 18 країн. Спричи
нилося до цього дуже вигід
не розташування зустрічі -
Люксембург, між Німеччи
ною, Бельгією та Францією, 
недалеко від Австрії та 
Швайнарії: справді, найчис– 
ленніші групи приїхали із 
Австрії (33). Німеччини (14) 
та Швейцарії (6). Україну 
репрезентував, як і минулих 
років, голова УХР і член 
Екзекутивного Бюро Феде
рації проф і-р В. Янів. 
Притягнула увагу гостей 
також відома краса країни, 
що є справді одним зеленим 
п а р к о м , як про це мали 
нагоду переконатися учас
ники під час окремої про
гулянки (автобусом) до дея
ких історичних місцевос
тей: прогулянка закінчила
ся участю в національному 
святі молоді з фестином. 
концертом і танками. 

Головний місцевий орга
нізатор зустрічі голова 
Люксембурзької „Католи
цької Акції Чоловіків". Л юс 
Г с я р , п о д б а в також про 
відповідне обрамування: як 
високий функціонер Комісії 
Евроиейської Спільноти, 
він подбав про прийняття у 
будинках тієї спільноти, а 
потім в секретаріяті Евро– 
пейського Парламенту. Ві– 
знта тривала весь день; усні 
інформації були доповнені 
відповідним друкованим 
матеріялом. Одна із Літур
гій була відслужена місце
вим Владикою-Архиєписко 
нам. деякі вечори кінчалися 
духовими концертами в кап 
лиці конвікту. Врешті, тре
ба згадати коротке прий
няття в ратуші. 

В ділових нарадах крім 
ігаданих вже ДИСКУСІЙ на 
тему зустрічей і країнами 
Третього світу та реї іональ 
них з'їздів та з інформані– 
ями про прані Секретаріа
ту — треба насамперед зга
дати основну дискусію над 
проблемою роді мирянст– 

(Закінчення на crop. 4) 

В АМЕРИЦІ 

УРЯД ЗАХІДНЬОЇ НІМЕЧЧИНИ усунув начальника 
розвідувальної служби Гсріберта Ґелленбройха і призна
чив на цеіі пост 57-річного Ґанса-Ґеорга Віка, який був 
західньонімецькнм представником у НА ТО. У минулому 
Г. Вік був амбасадором у Москві і Теграні. 48-рімний Ґ. 
Ґсллснбройх був знятий з роботи у зв'язку з тим. шо на 
протязі довгого часу не звертав уваги на рапорти про . 
п'янство та інші шкідливі звички свого підлеглою Ґанса 
Йоахіма Тідге, який втік недавно до Східньої Німеччини. 

І З Р А Ї Л Ь С Ь К А БЕРЕГОВА охорона захопила яхту 
. .Касілраді" . На її покладі виявилися палестинські 
терористи з групи „Фатах", що входять до Палестинської 
Визвольної Організації. Вони направлялися в північний 
Ізраїль для проведення терористичної акції. На протязі 
останніх місяців Ізраїлеві уже вдруге вдалося перехопити 
корабель з терористами. 

ТРИ МОРЯКИ ПОЛЬСЬКОГО риболовною корабля 
„Парма" попросили політичною притулку в З'єднаних 
Стсйтах Америки і їм було дозволено залишитися встейті 
Ореґон до КІНЦЯ року. Два з них втекли з корабля, коли вій 
стояв у затоці Ґузбей. Вони, скочили у воду і доилили до 
берега. -Третій захворів на кораблі і його доставили до 
американською шпиталю, де він заявив, що не бажає 
повертатися на корабель. Турботу про втікачів, жадний з 
яких не говорить по-англійськи, взяла на себе католііцька 
організація. ., 

В ЯПОНІЇ ТРИВАЮТЬ розслідування причини катастро
фи японського літака. „Ми ніколи не зможемо дізнатися 
про справжню причину катастрофи без іноземної допо
моги", заявив віцепрезидент міжнародної федерації 
пілотів цивільної авіяції. В розслідуванні уже бере участь 
труна американських сиеціялістів. 

-
НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ до Сальвадору прибуде новий 
амбасадор Мехіко і обі країни відновлять дипломатичні 
відносини, які були перервані у 1980 році На знак протесту 
проти вбивства мехіканською журналіста сальвадорськи
ми військовими. Ці зміни мехіканські офіційні особи 
пов'язують з внбранням на пост президента Сальвадор) 
Хозс Наиолсона Дуарте і з приходом до влади в Мехіко 
Міґсля де ля Мадріда. який взяв у зовнішній політиці 
більш консервативний курс, ніж його попередник. 

ЯК ЛИШЕ ЮГОСЛАВСЬКЕ авто „Юго" прибуло до 
З'єднаних Стейтів", воно відразу Ж стало популярним. А вся 
причина в ціні авта. яке коштує 3,990 долярів. Це майже на 
1.000 долярів менше, ніж ціна японського авта „Спрінт". 
яке було найдешевшим на американському ринку. Продав
ці авт у багатьох стсйтах кажуть, що бумх викликаний 
„Юго". майже не має собі І ^ Щ ^ Р Й С , ^ ^ ^ Щ ! 
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Геноцид,- винищування народу 
Англійський нібито фахівець проблеми 

людських прав в Обіднених Націях Бен Вайте– 
кер виготовив обширний матеріял, в якому навів 
дев'ять, на його думку, найбільших актів пору
шення тих прав, підтягнувши їх під поняття 
геноциду За енциклопедичною дефін іц ією 
геноцид - слово грецького походження, - це 
..систематичне знівечування і винищування 
цілого народу, або національної групи" . У 
популярній енциклопедії „Рідерс Дайджест" 
назначується, що клясичним прикладом геноци
ду була політика гітлерівського режиму супроти 
жидіз за Другої світової війни. Названий автор 
того звщомлення в ОН так і ставить на першому 
місці геноцид у XX сторіччі „остаточну розв'яз
ку" жидівської проблеми, яку придумав хворий 
Птлер. який рішився просто фізично винищити 
ввесь жидівський нарід у світі. Але Бен Вайтекер 
називає також дальших вісім подібних актів 
геноциду, між ними: 1) політику апартаїду в 
Південній Африці, 2) масакру чорних німцями в 
1904 році в південнозахідній Африці (теперішній 
Намібії), яка тоді була колонією Німеччини, 3) 

українську масакру жидів у 1919 роц і " , 4) 
масакру етнічної групи ґулю в Камбоджі в роках 

; 1975-78. 5) винищення релігійної групи бага в 
Ірані, 6) масакру вірменів турками у 1915 році... 

Турецький амбасадор у ОН запротестував 
оре'мою нотою проти приписування Туреччині 
заміру винищити вірменський нарід. Мовляв, це 
було повстання вірменів у Туреччині, яке здав
лено жорстокими методами — амбасадор цьому 
не перечить, - але, мовляв, Туреччина „мала 
право" боротися проти повстанців, які погрожу
вали розвалом держави. Турки вирізали тоді 
понад мільйон вірменів і вони їм дотепер цього 
не забули і час від часу переводять відплати і 
терористичні атаки проти турецьких дипломатів 
у широкому світі. 

Але ми мали право назвати цього англійського 
. автора такого звідомлення в Об'єднаних Націях 
..нібито фахівцем", бо поставлення на рівну 
дошку гітлерівського голокосту супроти жидів і 
Проскурівського погрому в Україні на весні 1919 
року, з одночасним промовчанням свідомого і 
плянового винищення цілої української хлібо
робської верстви штучним голодом в Україні на 
початку 30-тих рок ів — це яскравий доказ 

-тщносторонности того автора і його жалюгідно
го незнання історії Східньої Европи. 

Проскурівський. погром докладно описав 
Вясиль Мудрий своїм спомином, що появився 
окремою брошурою. Мудрий був в тому часі 
повітовим комісарем на Поділлі за Української 
Народної Республіки. Погроми жидів в Україні 
ще за царату були д ілом царської охрани. 
Расовий національно-політичний антисемітизм 
був одною з найбільш характеристичних рис 
російської Імперії Романових. Відомо, що жиди 
були тоді виключені з поселювання на корінно-
московських землях, в Москві зокрема, а дозво
ляли їм поселюватися в Україні, - вони не мали 
доступу до високих шкіл, до урядових становищ 
) до війська. Проти жидів аранжовано скандаль
ні судові процеси, як процес Бейліса у Києві,з 
акими абсурдними закидами, що пахнули 
5редньовіччям, як те, що жиди вживають 
християнської крови" при випіканні своєї маци, 
"ому психологічно зрозуміло, що коли больше– 

-іицька революція широко відкрила жидам двері 
по державних становищ, до монопольної дер– 

чжавно? партії, війська і поліції, то жиди масово, 
нахлинули туди. Але й створили цим знову 
?орожу супроти себе атмосферу, дармащо 
українська демократична верхівка була вірна 
і о н і й ц і молодої УНР, яка створила окреме 
міністерство жидівських справ з міністром 
.жидом та схвалила закон про національно-
культурну автономію для усіх меншин в Україні. 
Погроми робили чорносотенці, провокатори і 
злочинні елементи, які просто прагнули грабува– 
п ' майно Тому Симон Петлюра, який ще як 
едактор часопису.,Українская Жізнь" у Москві 

переклав був російську драму Чірікова „Євреї" 
на українську мову з надзвичайно приязним 
супроти жидів Вступом, видав славетний наказ ч. 
131 з 20-го серпня 1919 року проти погромів з 
загрозою гострих кар для погромщиків. Геноци– 

' дом є теперішня політика большевицького 
уряду, який прагне знищити український нарід , 
перетворивши його в ,,радянський народ" з 

^рос ійською.мовою і культурою. Геноцидом 
було панування Сталіна з Єжовщиною й іншими 
періодами масового винищування українців 
Геноцидом було панування ,,райхскомісара 
України" Еріха Коха, про якого аж тепер загово
рили, як про совєтського агента в гітлерівській 
партійній верхівці. Про все це англійський 
.фахівець" від людських прав не знає. І така то й 

вартість того його еляборату, що його не писав 
рі4 МІРКИЙ совісний і об'єктивний студент яко– 

-лівому. 

Організований в Копен
гагені в другій половині 
липня Балтійський трибу
нал, який під керівництвом 
міжнародної комісії розгля
дав поневолення та русифі
кацію трьох балтійських 
країн Литви. Латвії та 
Естонії, після зізнань свід
ків про сучасне становите в 
цих трьох республіках, ви
дав маніфест. В ньому стве
рджується, що СССР під 
ча.с Другої світової війни в 
порозумінні з нацистською 
Німеччиною окупував, 
приєднав до СССР і коло
нізує Естонію, Латвію та 
Литву. Далі на маніфесті 
мовиться, що в наслідок на
пливу російських емігран
тів ці три балтійські країни 
затрачують своє національ
не обличчя, мову, культуру. 
релігію та виховання. Вод
ночас в маніфесті стверджу
ється, що в балтійських 
країнах проходить міліта
ризація, яка загрожує безпе
ці для світового миру. Ма
ніфест заклика вільний світ 
обороняти національні пра
ва балтійських країн. 

Цікаві дані про русифіка
цію трьох балтійських кра
їн, і зокрема Естонії та Лат
вії .дали під час своїх зізнань 
два свідки, колишній агент 
КҐБ Лесінський та колиш
ній політичний комісар Ко
мсомолу росіянин Замасці– 
ков, що довгі роки жив в бал 
тійських країнах. Лесінсь
кий говорив про посилену 
русифікацію в так званій 
Латвійській компартії. Лат
війський центральний комі
тет позбавлений права обн– 
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рати своє керівництво. Ви
рішне слово, хто має бути 
першим секретарем, як по
сади чотирьох ЦК-секрета– 
рів, мас московське Політ– 
бюро. Заступником першо
го секретаря латвійської 
компартії є завжди росія
нин. 

Так само і обсадження 
посад в латвійському уряді і 
голови Президії Верховної 
ради Латвійської ССР та 
назначення всіх керівних 
постів в республіці вирішу
ється в Москві, а не в Ризі. 
Більшість латвійських кері
вників латвійської компар
тії довгі роки жили в Роси і 
майже не говорять латвій
ською мовою. Офіційною 
мовою в партії та в уряді є 
російська мова, по російсь
кії проходять і пленарні 
засідання ЦК латвійської 
компартії. На практиці вза
галі не існує будь-яка полі
тична діяльність латвійсь
кої компартії та її ЦК, вони 
не мають жадних вирішних 
прав. 

Багато зізнань Лесінсько– 
го потвердив колишній по
літичний комісар „Комсо
молу" в Литві, а перед тим в 
Латвії. За його словами, 
головною темою обов'яз
кового військового вишко
лу латвійських студентів є 
..буржуазний націоналізм", 

тобто натавровування на
ціональних традицій та ут
верджування погляду, ніби 
совєтська армія не була 
окупаційною силою, а 
„оборонцем та визволите
лем" латвійського народу. 
Латвійські студенти свою 

- військову службу мусять 
виконувати поза межами 
своєї батьківщини. 

Замасціков заявив, що 
він, як росіянин, стверджує 
дискримінацію латвійців в 
їхній власній країні. Росій
ська мова щораз глибше 
проходить у всі ділянки 
життя, має панівну ролю, в 
дитячих садках, у всіх ви
щих школах, навіть на від
тинку пошуків праці та ме
шкань. Внаслідок припливу 
росіян та інших слов'ян лат
війське населення творить 
сьогодні всього 53 відсотки, 
тоді як російське населення 
збільшилося до 40 відсотків 
(в 1959 р. — ті числа стано
вили 62 і 30.9 відсотка). 
Однією з русифікаційних 
методів в балтійських краї
нах є будування великих 
індустріядьних об'єктів, на 
працю в яких спроваджу
ють росіян, білорусів та 
українців. 

В наслідок русифікації 
спостерігається в балтійсь
ких країнах велика пасив
ність молоді в комсомолі. 

Ця молодь бойкотує совєт– 
ську окупацію, не йде до 
партії чи на урядові посади. 
Наслідок такий, що 75 від
сотків посад в Комсомолі 
та на центральному партій
ному апараті вбільшості 
займають росіяни. 

Під час нарад Балтійсь
кого трибуналу промовці 
стверджували, що Захід 
майже не цікавиться долею 
поневолених балтійських 
народів, промовчує це. Ми 
б до того додали, що він 
взагалі не цікавиться долею 
всіх поневолених Москвою 
народів, давно вже їх „від
писав". Найкращим дока–. 
зом того можуть бути „юві
лейні" Гельсінкські наради, 
де ні словом не згадано про 
національне поневолення в 
СССР. Не згадав про це 
навіть секретар американ
ського Державного депар
таменту, який говорив ли
ше про порушення прав лю
дини в СССР та й то при 
тому згадував лише росіян 
політв'язнів. 

Морська подорож моло
дих балтійців з Копенгагену 
до Гельсінок мала бути де
монстрацією, скерованою 
проти поневолення Балтій
ських країн. Ця подорож, 
що закінчилася маніфеста
цією в Гельсінках, найбіль
шою мірою попала під об
стріл совєтської пропаган
ди. А втім, ця пропаганда 
твердила, що всі ці балтій
ські маніфестації організу
вали американські агенти з 
Сі-Ай-Ей, а учасники-бал– 
тійці „зрадники свого на
роду." 

Німці, колишні мешканці 
Галичини, зорганізувалися 
в тораристві. до якого нале
жать також члени німецької 
національності!, що їх доля 
розкинула по різних краї
нах світу. Асоціяція веде 
листування з членами й ви
дає місячник і календар, де 
виступають інколи із стат
тями й спогадами колишні 
галицькі німецькі колоніс
ти, які після останньої 
війни були приневолені по
кинути свої оселі й вернути
ся до Німеччини. Ще в Ї946 
році постав у Західній Німе
ччині для допомоги німець
ким утікачам з Галичини 
Комітет допомоги, а в 1958 
році оснувався союз галиць
ких німців. У травні 1949 
року заснувалося друге то
вариство „Земляцький Со
юз Висла-Варта". який зас
тупає німців усіх частин ко
лишньої польської держа
ви. Від 1954 до 1959 року 
очолював це товариство 
добре нам відомий великий 
приятель ' українців проф. 
Ганс Кох. євангельський 
геолог, знавець нашої літе
ратури й колишній старши
на УГЛ. що номер 1959 
року. Завданням обиДвох 
товариств є збирати матері– 
яли про минуле колишніх 
німецьких колоній. Тут при
гадаймо, шо до Другої сві
тової війни німці в Станис– 
лавові мали свій архів-му– 
зей, який у час війни пропав. 
Союз галицьких німців зіб
рав досить багато архівно
го матеріалу, який сьогодні 
зберігається у Геттінгені. 

Німці почали поселюва
тися у Східній Европі в ХУІ1 
столітті. До Галичини при
були перші німецькі колоні
сти з Надренії. Великі зем– 
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ДО ІСТОРІЇ НІМЕЦЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ 
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левласники спроваджували 
їх на підставі розпорядку 
Марії Терори та Йоснфа II. 
Статистика подає, що в 1816 
році було в Східній Галичи
ні 8.025,625 населення, а в 
тому. 64.543 німців. У схід
ній Україні масово поселю– 
вала німців цариця Катери
на II. В другій половині 
ХУIIІ ст. царський уряд 
запрошував німців посели
тися над Волгою в районі 
Саратова. Ці німці мали 
свою „совєтську німецьку 
республіку" від 1917 до 1941 
року. 

Німецькі поселенці в Ук
раїні й на Сході Европи 
зберігали свою мову, тра
диції і звичаї, які колись 
принесли з собою з-над Ра– 
йну. Очевидно, в їх мові 
відбилися деякі впливи ук
раїнської, польської, росій
ської та інших мов. Д-р 
Юліян Кример у „Zeitschiit 
fffr Ostforschung" 1974 цитує 
240 слів українського й по
льського походження, які 
увійшли в розговірну мову 
німецьких колоністів у Га
личині. Польська влада на
магалася за всяку ціну їх 
спольщити й це їй до деякої 
міри вдавалося. Але в зага
льному німці в Галичині 
зберегли до кінця своє на
ціональне обличчя.їхня 
доля під польським режи
мом була подібна до нашої. 
Як і українцям, довелося 
німцям пережити своєрідну 
„пацифікацію", коли прий
шла німецько-польська вій

на. Вже 2-го вересня 1939 
року польська поліція ареш
тувала чимало німців і за
проторила їх до Берези 
Картузької. Поліція і війсь
ко переводили труси по ха
тах, розшиваючи дахи й 
нищачи майно. Розривала 
подушки й мішала пір'я з 
мукою і молоком, приму
шувала молодь, щоб серед 
села розпалювала вогонь і в 

j ньому палила німецькі кни
жки, співаючи „ЄщеПодьс– 
ка нє згінсла". 

У Мюнхені 1974 року по
явилася книжка: Peter Ни– 
ber „Bekersdorf, cine deut-
sche Kolonic in Galizien". 
Написав її колишній німе
цький колоніст із Беркерс– 
дорфу в Підгаеччині. Німці 
з Надренії поселилися там 
ще в 1782-1784 роках. Назва 
громади пішла від прізви
ща землевласниці Юстини 
Бекер, яка допомогла зас
нувати два німецькі посе
лення - Бекерсдорф і Юс– 
тинівку, але німці поселили
ся тільки в Бекерсдорфі, а 
Юстинівка була заселена 
українцями й поляками. Чи
таючи спомини Губера. зна
ходимо в цій праці багато 
місць, які є ідентичні з пере
живаннями й епопеєю укра
їнських скитальців після 
Другої світової війни. Свою 
працю назвав Губср хроні
кою про стару свою „бать
ківщину" Галичину. Як сам 
каже, спонукала його напи
сати туга за місцем його 
народження Бекерсдор– 

фом і бажанням виконати 
свій довг супроти молод
шого покоління, щоб воно 
знало, „як ми туди потрапи
ли і як ми там жили". Губер 
із своєю дружиною Надією 
(Головко) об'їхав ЗСА й 
Канаду, збираючи матерія– 
ли до своєї другої книжки 
„Родоводи німців Бекерс– 
дорфу". У цій справі він 
навіть відвідав Едварда 
Шраєра, генерального гу
бернатора Канади, батьки 
якого також родом із Бекер– 
едорфу. 

„Нас, українців, деколи 
просто зворушують спога
ди про стару батьківщи
ну". Він пише, що „такої 
чистої і доброї води немає, 
як була в Бекерсдорфі". Він 
похвально висловлюється 
про наші самостійницькі 
аспірації і розвиток коопе
рації. Він цікавиться своїм 
місцем народження по нині
шній день. Згадує, що отри
мав лист від приятеля з 
Новосілки, в якому той зга
дує, що з колишньої німець
кої колонії в Бекерсдорфі 
большевики зробили кол
госп, а залишився костьол. 
Ряд колишніх земляків у 
листах до Губера вислов
люють свою тугу за Бекерс– 
дорфом, за подихом пше
ничних ланів і за тамош
ньою водою, якої не може 
їм заступити найліпше ні
мецьке вино. 

Коли в 1939 році Західню 
Україну зайняли совєти, то. 
за умовою з 16-го листопа
да 1939 року між Німеччи
ною і СССР, усі родини т. зв. 
фолькедойчерів мали зго
лошуватися до повороту до 
Райху. Німецькі колоністи 
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З НОВИХ ВИДАНЬ 

Д-р Ю. Мовчан 

Цінне архівне видання УЛТПА 
Недавно з рамени Укра

їнського Лікарського Това
риства Північної Америки 
появилося в світ люксусово 
видане шосте число Україн
ського Медичного Архіву, 
присвячене ПО-рІччю Нау
кового Товариства ім Т. 
Шевченка та лікарям-меце– 
натам НТШ. 

Чому саме НТШ і україн
ські лікарі? 

„Тому, - пише в своїй 
передмові невтомний і дов
голітній архівар УЛТПА 
д-р Павло Пундій, - що 
Українське Лікарське Това
риство мало свій початок, 
як секція НТШ,90 років то
му, коли в 1893 році (в тому 
самому році, коли наша 
„Свобода" почала свій ви
хід! - Ю.М.) створилася 
Математично-Природопи– 
сно-Лікарська Секція (МП 
ЛС-НТШ), яка почала ви
давати лікарські наукові 
видання - спочатку лікар
ські збірники, а потім лікар
ські вісники". 

Хоч з того часу минуло 
вже 90 років, проте тісна 
і вже традиційна співпраця 
між українськими лікарями 
та НТШ аж ніяк не послаб
люється. Кращим доказом 
цього є те, що з нагоди 110-
ліття НТШ УЛТПА,яке 
об'єднує понад тисячу ліка
рів — ухвалило звернутися 
до своїх членів аби вони всі 
стали членами-прихильни– 
ками НТШ. (З подібним 
закликом до своїх членів 
звернулося було також ще, 
правда, молоде Об'єднання 
„Бар" Українсько'Амери

канських Адвокатів Як 
доречно завважив голова 
НТШ д-р Ярослав Па дох. 
вищезгадані ухвали нага
дують великий історичний 
прецеденс гетьмана П. Ко– 
нашевича-Сагайдачного, 
який біля триста шістдесят 
років тому вписався разом з 
усім козацьким військом до 
Київського братства, яке 
згодом перемінилося в Мо– 
гилянську Академію . (Ст. 
26 „Збірника"). 

Але слова без діл - ма– 
лощо варті. Про це добре 
усвідомлюють наші лікарі і 
тому, розуміючи, що без 
належної матеріяльної під
тримки жадне наукове това
риство не зможе виконува
ти свої завдання, вони вирі
шили щедро й негайно до
помогти фінансово своєму 
підопічному. І найщедрі– 
шим з цих жертводавців 
став наш відомий лікар– 
громадянин з Чикаго д-р 
Петро Моцюк. 5-го листо
пада 1983 року в ході свят
кувань ювілею НТШ в Ню 
Иорку д-р Моцюк, репре
зентуючи УЛТПА як його 
попередній голова, заявив, 
що він та його дружина -
також лікар за фахом Оль
га, дають на наукові потре
би Наукового Т-ва ім. Т. 
Шевченка 100,000 долярів. 
Якщо не брати до уваги 
найперших меценатів — 
Василя Семиренка та Павла 
Пелехина, які в середині 
минулого століття для зас
нування Т-ва ім. Т. Шевчен
ка (так спочатку називало
ся НТШ) дали по 100,000 
рублів, то дар д-ра Моцюка 

та його дружини є найбіль
шим даром, який будь-коли 
одержало НТШ. 

Але із збірника довідує
мося, що крім д-ра Моцю
ка є багато більше визнач
них жертводавців НТШ. Бо 
якщо дар д-ра Моцюка 
справедливо треба назвати 
„королівським даром", то в 
такому випадку справедли
во було б назвати „княжим 
даром" дар Марії Ясінсь– 
кої-Мурованої, абсольвен– 
тки Музичної Академії в 
Філядельфії, яка свого часу 
повідомила, що вона скла
дає пожертву в сумі 10,000 
долярів на створення окре
мого музичного відділу біб
ліотеки, яка має збирати і 
зберігати твори українсь
ких композиторів, україн
ські платівки та звукозапи
си, рукописи і т.д. Чудова 
ідея, дорога маестро Ясін– 
ська та ще й Мурована! 

З книги довідуємося, що 
багато наших лікарів по
жертвувало на НТШ по 
1.000 дол. До них належать 
такі відомі лікарь як д-р 
Роман та Стсфанія Баранов– 
ські, д-р Степан і Степанія 
Ворохи, д-р Михайло і Ма–. 
рія Логази, д-р Петро і Оль
га Моцюки (це крім того, 
що вони вже зафундували 
100,000 дол.), д-р Роман та 
Лідія Осінчуки, д-р Степан 
Павлинський, д-р Павло і 
Дарія Пундії, д-р Пилип і 
Мирослава Демуси, д-р 
Мирослав і Галина Колен– 
ські, Янка Міґоцька (в па
м'ять свого чоловіка д-ра 
Маркіяна), д-р Марія 
Слиж-Фішер, д-р АхІль і 
Віра Хрептовські та багато 
інших. 

Але не тільки лікарі є 
щедрими жертводавцями 
славного українського нау
кового товариства - ними 
є також багато інших на
ших організацій та окремих 
осіб. Поміж ними треба 
згадати таких, як сл. п. 
Лонгин Данилович, який 
зафундував 16.000 дол.., Ук
раїнський Народний Союз 
-г 5,000 дол., Український 
Спортовий Клюб в Ню 
Йорку - 2,500дол., по 2,000 
дол. дали Український 
Братський Союз, Федераль
на Кредитова Юнія „Само
поміч" в Чикаго, Федераль
на Кредитова Кооператива 
в Ню Иорку та св. п. Василь 
Дмитренко. По 1.000 дол. 
дали Миром Сурмач, Укра
їнське Лікарське Товарист
во Північної Америки, Ук
раїнський Вільний Універ
ситет, д-р Микола Цснко та 
багато інших. При тому, всі 
ці пожертви для НТШ були 
зафундовані ще до липня 
1983 року і тому нема сум^ 
ніву, що за ці два останні 
роки кількість жертводав
ців набагато побільшилася. 
Крім того, ми вже не згаду
ємо тут численних жертво
давців, які дали на НТШ 
менші суми грошей -– по 
500,200. 100 дол. і– т.д. 

Забезпечивши НТШ та
кою солідною фінансовою 
базою, українське грома
дянство, а зокрема його 
жертводавці, мають мора– 
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VI 
У Біприі Уляна" Кравченко написала повість піл назвою 

,.Mapta" і в 1883 ропі вислала її ло редакції журналу 
„Зоря" Іон саме у ..Зорі" став працювати Іван Франко. і 
редактор Лартицький передав рукопис повісти Іванові 
Франкові лля прочитання і оцінки. Через необережність 
Уляна Кравченко вклала до рукопису листок з віршем, 
шо починався словами: ..Згадай мене, милий". Ось цей 
пірш в иілості: 

Згадай мене, ми.шіі. ma ігадаії весною. 
Як перша фіялка до тебе всміхнеться; 
Фіяикою тямиш! квітчав запашною 
Ти мок) головну... Ох. і досі сниться... 

Згадай мене, милий, та згадай весною. 
Як весільну пісню соловій зачне! 
Колись його співи ти вітав зі мною: 
ЯК він пюбить весну, ти любив мене. 

Згадай мене, милий, вечером весною. 
ЯК лин/ заморгають зорі із небес! 
Колись в таку пору думкою одною 
\fU летіли в иарство любови ...чудес... 

Згадай мене, милий, згадай мене літом. 
Як синенький блават у житах цвіте: 
Мов у твої вічі, за твоїм привітом 
Я у них дивлюся: ох. та це ж не те!'..„ 

Згадай мене, милий, та в пору осінню. 
Як вітер по полі в'ялий лист несе!.. 
В такий час мені ти про любов незмінну 
Говорив, про щастя... Ох, і де ж те все? 

Згадай мене, милий, та згадай зимою. 
Як біли ч коверием вкри сться земля. 

-НІ пеленою... 
. '.:,о Ьи utti, ... Ох. весно, юносте моя!'-, 

Прочитавши повість ..Марта" і оцей вірш. Франко 
і зробив висновок, що авторка цих творів мас більший хист 

до поезії, ніж до прози. Своєю оцінкою Франко поділився 
з авторкою, написавши до неї листа. Незалежно від цього 
надрукував вірша у „Зорі", з певними виправленнями. 
Перший лист Івана Франка до Уляни Кравченко затратив
ся, але його зміст поетеса передала у своїй статті. Щирий 
друг і вчитель". Одержала вона його 25-го вересня 1883 
року. В цьому листі Франко перепрошує незнайому 
авторку за те. що виправив у дечому вірша. Радить 
продовжувати працю в ділянці літератури і обіцяє 
допомогу в п творчій праці. Однак, краще було б. якби 
вона писала вірші. Лист Франка зробив на Уляну Кравчен
ко велике враження. Це ж бо був лист від Франка! Від того 
Франка, чиї твори п чарували! На цього листа Уляна 
Кравченко відповіла на початку листопада 1883 року. До 
своєї відповіді долучила ще вірша „Чия вина?' Франко 
виправив вірша і відослав його авторці з другим листом, 
обіцяючи помістити його в „Зорі", якщо матиме на цс 
згоду. Рівночасно Франко подав докладніші мотиви свого 
неприхильного становища до повісти „Марта": 

Я зачав читати Вашу повість,прислану до п. 
Партицького, і вона мені не подобалась. Не гнівайтесь за 
цей різкий суд, я внтолкую Вам. для чого так суджу, і 
надіюсь, що Ви признаєте мені правду. Діло в тім, що до 
написання доброї повісти треба не тільки сили чуття, але 
також сильної і ясної фантазії, котра би все. що там 
описується, докладно представляли авторові перед очі. 
треба ще й тої сили, котра би раз представлений образ так 
довго держала ясним і виразним перед очима фантазії, 
поки перо не зможе його описати, - треба того, що 
називається .наглядністю', ,плястикою', а у Вас того 
нема. Впрочім і сього ще замало, бо для написання доброї 

І повісти в наших часах треба також великого очитання в 
повістевій літературі других народів, треба виробленої 
методи і великого запасу знання. Конечно, я не думаю 
відмовляти Вам ані методи, ані найголовнішого при 
повісті: знання - знання серця людського, бо хто вміє 
своїми, хоч і не складними щодо форми віршами глибоко 
потрясати серце другого чоловіка, той мусить - свідомо 
чи інстинктивно - знати дорогу до серця. Та тільки все те 
переконує мене, шо у Вас є далеко більша спосібність до 
поезії і то до ліричної поезії, ніж до повісти, і я радив би 

Вам працювати на тім полі і то працювати сне гема пічно, 
витривало..." (Цей малий уривок з обшнрного листа 
написаного 14-го листопада 1883 p.,взято з праці Ірсни 
Книш „Три ровесниці", стор. 29-30). 

З листом Іван Франко - як була згадка повернув 
Уляні Кравченко справленого вірша „Чия вина?' з такою 
допискою: 

„Засилаю Вам на карточці Вашу поезійку, перероблену 
трошки під зглядом форми. Побачите самі.порівнюючи з 
оригіналом, що я. як лиш можу і вмію, стараюсь не 
затерти Вашої мислі, не здути того ніжного золотого 
пилку, котрий мов легкою мрякою обслоняс Ваше 
почуття, вилите на папір. Конечно я надіюсь, що. ви 
швидко й самі так запануєте над формою, що не будете 
потребувати помочі відтакої незручної руки як моя" (Там 
же, стор. 32). 

Повість „Марта" таки не побачила друкарських 
черенок. Затратився навіть її рукопис. Слід, однак, 
сподіватися, що поміщений у повісті автобіографічний 
матеріял був пізніше використаний в інших автобіографіч 
них писаннях, а особливо у „Хризантемах", де авторка 
виступає під іменем Марта. Мартою хотіла себе Уляна 
Кравченко назвати в іншому псевдонімі, а саме Марта 
Гофман. Гофман -– це прізвище її бабуні по батькові. , 

Так започатковувалося знайомство Уляни Кравченко з 
Іваном Франком - підтримуване довголітньою перспис– 
кою. Усіх листів Уляни Кравченко до Івана Франка 
збереглося 29. Останній лист написаний 1898 року. З цим 
останнім^ листом переслала Кравченко Франкові вірш 
„Спогад". Був це спогад про зустріч з Іваном Франком v 
Бібрні весною 1884 року. Не була це перша зустріч'. 
Перший раз відвідав Франко Уляну Кравченко в грудні 
попереднього року, обмінявшись перед тим кількома 
листами. Уляна Кравченко зазначує, що після перших 
відвідин зміст дальших Франкових листів міняється. 
Перші листи. - ніде правди діти. - були досить різкі. 
Франко дивився на Уляну Кравченко дещо - як то 
кажуть - згори . Тепер, за висловом самого Франка, 
почав він вдаряти в інші, ніжні струни. Немає сумніву, що у 
Івана Франка були відносно Уляни Кравченко подружні 
пляни. Чому не дійшло до подружжя - це таємниця. 

Закінчення буде. 



Ч. 168. СВОБОДА, СЕРЕДА, 4-го ВЕРЕСНЯ 1985 

У НЮ ЙОРКУ СКУПИМОСЯ 33 відсотка всіх зголоше– 
инх хворих переважно мужчин гомосексуалістів і дожнль– 
но-вживаючих наркотики, на загрозливу для життя 
хворобу ,.АІДС" (смертність від якої становить понад 50 
відсотків), і тут, в Ню Йорку розгорівся справжній бій з 
приводу допуску дітей, заражених цією хворобою (цих 
дітей є ще дуже мало), за шкільні парти в публічні ніколи 
міста. Офіційні міські чинники схильні заиевнювати 
батьків здорових дітей, що нормальний, не ІНТИМНИЙ 
контакт здорових дітей з хворими не заразить цих учнів, 
але перелякані батьки заперечують погляд аміністраторів. 
кажучи, що раз вірус хвороби ..АЙДС" с в усіх рідинах 
організму, включно з слиною і сльозами. то по-
справжньому уберегтися здоровим дітям від можливого 
захворювання на пю хворобу не гак легко, як це здасться 
офіційним чинникам. Самі ці чинники. пишеться в „Ню 
Йорк Тайме" J 30-го серпня. твердять, що в разі 
кровотечі (наприклад, розбитий ніс), треба до хворої 
дитини на „АЙДС" йти в гумових рукавицях, а тих дітей, 
які можуть кусатися, таки слід давати до „більш обмеже
ного довкілля". 

Д-р ЄВГЕН ОЛЕНКО 
внутрішні хвороби 

приймає у КВІНСІ і виїжджає на виклики домів. 
Дентист ОЛЬГА ОЛЕНКО 

Профілактика чоріб ясен t іубш Лікування і протезування. Косме
тична стоматологія. Приймається ііпьни ?апопсреп"імапмовпЄ"мнм 

Адреса у Маигстіені Адреса у Кшисі 
ROCKEFELLER CENTER 105 37 64th Avenue 

630 5th Avenue. Room 1803 Forest Hills N Y 11375 
New York NY 10020 (212)459 0111 

tf 

Ї 5 

Під патронатом 
СВІТОВОГО 
КОНГРЕСУ 
ВІЛЬНИХ 

УКРАЇНЦІВ 
фільм 

УКРАЇНА 
Ще 

ОГНІ" 
який ихоппкзь все минуле України - від княжої доби до сьогодні, 

знаходиться в кінцевій фазі продукті. 
Однак фільм вимагає для закінчення додаткових фондів Про

симо наше громадянство допомогти нам фінансово закінчити фільм. 
Фільм ..Україна а Огні" - це найбільша сила, яка покаже в прав

дивому світлі живий образ України Даймо змогу, щоб фільм буа а 
бібліотеках, університетах, І наша молодь мала доступ до нього. 

Тому наше громадянство повинно мати більше вирозуміння до 
цього фільму, який заступить гопокост України 

Імена жертводавців будуть відзначені у фільмі та у пресі. 
Ярослав Кулииич, фіпьиоаин проауивмт 

Пожертви просимо висилати на адресу FILM FUND for "UKRAJINA 
VOHNI" No of Account9965 Sell Reliance (NY ) FCU. WSSecondAve 
Ne.v York, N Y 10C03 

gjllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllk 

| Школа Українознавства | 
| при ОУА „Самопоміч" в Ню Йорку | 
Щ - подає до відома, що Ц 

( Н А В Ч А Н Н Я | 
| в новому Шкільному Році 1985/86 | 
1 РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ І 
І в суботу, 7-го вересня 1985 року | 
І СЛУЖБОЮ БОЖОЮ в ЦЕРКВІ СВ. ЮРА | 
щ при 7-ій вулиці в Н ю Йорку, Н. Й. | 

В ” Збірка всіх учнів по клясах о год 9-ій рамку s 
5 ” Навчання після Служби Божої триватиме догод 12-ої дня 5 
Ц ” Вписи нових учнів від 1-ої до 12-оі кляси. як також перед– Щ 
Е шкілпя відбуватимуться в перші суботи місяця вересня Е 
Е в канцеляріі.Школи (вхід Т Шевченко Плейс) між 6 і 7 вул Е 

З При Школі існує рівнож СВІТЛИЧКА, що є під зарядом Е 
Е 83-го Відділу Союзу Українок. S 
| ДИРЕКЦІЯ ШКОЛИ | 

^ІІІІІІ!ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІІІІІІ!ІІІІІІІ!ІІІІІІІІІІІІ!ІІ!ІІІІІІІІІ!ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІ? 

Увагаї Увага! 
Станична Старшина 

Пластової Станиці в Ню Йорку 
повідомляє, що 

ВПИСИ ДО ПЛАСТУ 
1 будуть відбуватися від 13-го вересня до кінця місяця жовтня 
і кожної п'ятниці вечером і в суботи до пополудня в Пласто

вому Домі, при 144 Другій Авеню а Ню Йорку, H. й. 

СВЯТОЧНЕ ВІДКРИТТЯ ЗАЙНЯТЬ 

для ЮНАЦТВА - у п'ятницю. 13-го вересня 1985 року о год. 
7-ій веч. у великій залі Пластового Дому, 

для НОВАЦТВА В суботу, 14-го вересня, о год. 1 ЗО 

Усх сбов язує на відкриття зайнять ппастовнн однострін 

Комітет Оборони Української Спадщини й 
т а jj| 

Головний Екзекутивний Комітет ; 
Українського Народного Союзу І 

закликають Вас ): 

СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ І 
на його працю та акції дпя І\ 

1 Поширювання правди про Україну h 
2. Поборювання очорнювання та знеславлю– щ 

вання українців і 
3. Оборони громадянських прав українців 

Г,ожертви просимо пересилати чеками, або пош– /) 
товими переказами на ^ 

Ukrainian Heritage Defense Fund ^ 
c/o Ukrainian National Association ft 

30 Montgomery Street. Jersey City. N.J. 07302 
враз із виповненим вирізком цього заклику 

Просимо подати суму пожертви, своє ім'я, пріз
вище та адресу 

Сума пожертви S 

Д-р М. Кушнір — нова українська 
лікарка в Ню Джерзі 

З великою приємністю 
реєструємо і вітаємо в на-– 
шому професійному колі 
ще одну українську лікарку 
д-р Марту Кушнір, яка за
кінчила медичні студії в 
Гвадалягарському універ
ситеті й 8-го червня ц.р. 
одержала диплом доктора 
медицини. 

Марта народилася в Ню 
Йорку в родині д-ра Юрія і 
Віри Кушнірів. її батько 
Юрій був довголітнім чле
ном Головної Управи та 
головою УЛТПА. Після 
закінчення народної школи 
Елізабст Сімон в Ню 
Йорку Марта вчилася у ка
толицькій середній школі 
Сейнт Урсула, яку закін
чила в 1977 році. Передме– 
дичні студії закінчила в 1981 
році в Мангеттен коледжі й 
одержала ступінь бакала
вра в біології. 

В часі студій була вона 
активною в українському 
студентському клюбі, а та
кож працювала фоторепор
тером для студентського 
журналу „Мангеттен Коле
дж". 

Після закінчення перед– 
медичних студій Марта Ку
шнір поступила на медич
ний факультет в Автоно
мному університеті в Ґва– 
далягара, Мехіко. 

Крім медичних студій, 
Марта закінчила школу ук
раїнознавства при парафії 
св. Михаїла в Йонксрсі, 
Н.И. , та брала активну 
участь в українському Пла
сті. Вона перейшла численні 
вишкільні табори та закін– 

Д-р Марта Кушнір 

чила Школу булавних і кіль 
ка разів працювала в булаві 
таборів в часі літніх вака
цій. Тепер вона належить до 
відомого пластового куре
ня „Ті, що греблі рвуть". 

Д-р Марта відбуває те
пер однорічну лікарську 
практику в Фрсліінгтем Ю– 
ніон шпиталі в Бостоні, 
Масс. 

Батькам д-р М. Кушнір 
належиться признання за 
те, що вже другу свою до
ньку скерували на лікарську 
професію. Новій градуантці 
д-р Марті бажаємо якнай
кращих успіхів в П профе
сії та щасливого майбут
нього. 

Д-р Марта Кушнір є чле
ном 8-го Відділу У НСоюзу 
в Йонкерсі. 

Д-р П. Пундій 

СИН КЕРІВНИКА шпигунської сітки на користь СССР 
Лжана Л. Воксра. мол., Манкел 22-річний матрос з 
авіаносця ,.Німсп ". заарештований у травні разом з 
батьком, вуйком Артуром Дж. Воксром та ще одним 
знайомим Джеррі А.Вітвортом. тепер переведений з 
і юрми в Мериленді до тюрми в Петерсбург у Вірджінії, бо 
в попередній тюрмі його тримали в одиночній камері хоч 
лля харчування й розваги він був серед загальних інших 
в'язнів. Суд над молодим шпигуном відбудеться під кінець 
року. З чотирьох заарештованих шпигунів засуджено 
тільки Дж. А. Вітворта, решта чекає ще на суд. 

Вступайте в члени УНС 
gssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss^ 

1 ̂  УКРАЇНСЬКИЙ '"дакя" БАНК 
"ПЕВНІСТЬ" 

повідомляє, що 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
відбудуться в СЕРЕДУ, 11-го ВЕРЕСНЯ 1985 р.– 

о годині 7-ій вечора в Авдиторіі Дому СУМ, 
2457 Вест Чикаго аул. 

ПРОСИМО ВСІХ ВШ ЧЛЕНІВ ДО УЧАСТИ В ЗБОРАХ 

БІЛЯНС 
на день 31-го травня 1985 

(без центів) 

АКТИВИ: 

Позики реальностеві S59.146.205 
Позики забезпечені вкладами 1.125.342 
Позики на направу домів 443.961 
Інші позики 937.476 
Вклад до Федерального Банку 504,000 
Готівка 1.716.722 
Державні й інші інвестиції 35,661,116 
Будинки, земля, устаткування 1.472.849 
Посілість у Берінґтон 161.608 
Посілість у Ролінґ Медове і Чикаго (під будову) 155.000 
Наперед заплачені рахунки 192.896 
Інші посілості 164.493 

Разом активи:.. S101 681 668 

ПАСИВИ: 
Вклади S89.861.469 
Вппати на покриття податків 996.888 
Федеральний Банк - позика . 2.290 886 
Містові моргеджі ;. 1,378.244 
Видатки до заплачений 784.981 
Нарахована гіивіденда на сертифікатах 587 900 
Резерва й нерозділений дохід 5.781300 

Разом пасиви: „S101.681.668 

Д-р Юліян Е. Куляс ер. Дмитро Багрій в.р. 
Президент секретар 

д-р Павло Надзікевич в.р. 
Голова Дирекції 

INSECURITY Ж BANK 
( lin.Wn UliHtH` ИИі..'. 

)RIVE UP CR/H /ТАТІОП WALK UP 
.'(i \ t . n h \ \ i чіі to \ \ 

Цінне... 
(Закінчення зі crop, 2) 

WssssssessssssssssssssssssssssssssssssI 

льне право вимагати від 
управи НТШ дати звіт - як 
саме ті фонди використову
ються або будуть викорис
тані, на які саме наукові 
потреби і т.д. 

Крім, документальних 
матеріялів про меценатів, 
на 204-ох сторінках велико
го формату цьсго збірника 
поміщено також інші мате– 
ріяли, які можуть бути ціка
вими не тільки для лікарів, 
але й не-лікарів.Поруч ори
гінальних дописів про XX 
науковий з'їзд українських 
лікарів у Чикаго 1983 року, 
біографічних нарисів про 
молодих наших лікарів, 
дентистів, фармацевтів та 
споминів про українських 
лікарів, які вже відійшли від 
нас, бачимо тут статті та
кож нашого достойного 
„короля українського жур– 
налізмУівана Кедрина. Про 
що тут пише наш вельми
шановний не тільки журна
ліст, але й в не меншій мірі 
громадський діяч? 

У статті „Наука й політи
ка" (ст. 5 ) звертаючи увагу 
читача на те, що „найпер
шою познакою самобутно
сті! нації с - за тверджен– 

^нями всіх соціологів - мо
ва , І. Кедри н пише: „1 тому 
воно сталося не випадково, 
що вже за Першої світової 
війни, коли російські війсь
ка зайняли Львів, одним з 
перших актів російського 
генерал-губернатора була 
заборона Наукового Това
риства ім. Т. Шевченка, зак
риття його величавої біблі
отеки і закриття її книгарні 
у Львові на Ринку ч 10". 

У своїх статтях „Як повс
тало Американське НТШ?" 
та „Новий дім НТШ", д-р 
Роман Осінчук подає деякі 
цікаві деталі з історії НТШ. 
Виявляється, що, прибувши 
з Европи до Ню Йорку в 
січні 1947 року, вже восени 
того ж року в порозумінні з 
кількома іншими новопри
булими було вирішено ство
рити американську філію 
НТШ. „Тоді мої перші кро
ки, — пише вінл - були до 
„Свободи", до п гол. редак
тора д-ра Л. Мишути, з 
яким я раніше раз зустрівся 
в краю... І хоч це був для 
мене особисто час незвича
йно важкий, без праці та без 
цента при душі , бо лише 

дружина якось припадково 
чорною' роботою сяк-так 

забезпечувала наше нуж
денне життя, я постановив 
нострифікувати свій лікар
ський диплом та почав дня
ми й ночами приготовляти
ся до вимаганого тоді іспи
ту з англійської мови, а 
пізніше до іспиту з медици
ни"... 

І не зважаючи на такі 
перші аж ніяк не легкі кроки 
життя на землі Вашінгтона, 
д-р Осінчук із своїми кіль
кома приятелями та колега
ми все ж таки знайшли час, 
аби вже 29-го жовтня 1947 
року скликати збори, на 
яких відомий наш історик 
д-р М. Чубатий поінформу
вав про відновлення НТШ 
на еміграції — спочатку в 
Німеччині, а пізніше в ЗСА. 
На тих зборах присутні од
ноголосно були обрали пер
шу управу НТШ в ЗСА, до 
якої ввійшли: проф. М. Чу
батий — голова, д-р Р. Осін
чук — секретар та о. Л. 
Чапсльський - скарбник.. 

Мирослав Ссмчишин у 
статті „НТШ і його роля в 
українській інтелектуальній 
історії" (ст. 21) зазначає, що 
НТШ „з'явилося на україн
ській національній сцені 
саме тоді, коли наддніпрян
ська Україна опинилася в 
жорстоких кліщах Москви 
— горезвісного валуевсько– 
го указу (1863),а згодом ще 
гіршого емського (1876), 
метою яких було спершу 
спаралізувати, а потім зни
щити в самих основах укра
їнську мову, культуру і вза
галі самобутню українсь
ку духовість у всіх н проя
вах". 

На сторінках 116-123 збі
рника знаходимо велику 

Вступайте 
в члени УНС 

Український Музичний Інститут Америки, Інк. 
Відділ в Нюарку. Н. Дж. 

МУЗИЧНЕ ДОШКІЛЛЯ 
під проводом 
Марти Шлемкевич-Савицької 
Початок навчання: понеділок, 9-го вересня. 
Лекції від понеділка до п'ятниці. 9-12 год. 
Заля при Лютеранській церкві, 41-ша вул. і Проспект Авеню 
Ірвінґтон, Н. Дж. (біля Народного Дому) 
Вписи - тел.: (201) 276-3134 

мі і \ \ завиваєш 

статтю „Справжній винахі
дник проміння "X", в якій 
автор Юрій Гривняк (про
живає в Чсхо-Словаччині) 
знов порушує т. зв. промін
ня "X". або, як у багатьох 
країнах більш популярно 
його називають, проміння 
Рентгена, На думку Грив– 
няка, винахідником промін
ня був не німецький фізик 
Конрад Рентген, але наш 
світової слави вчений (ро
дом з Грималова) професор 
і доктор фізики Іван Пу– 
люй. Ще 1971 року Ю. Грив
няк в Лондоні був видав 
112 - сторінкову книжку ук
раїнською мовою „Проф. 
д-р Іван Пулюй - винахід
ник проміння "X", в якій 
детально і на конкретних 
прикладах з ілюстраціями 
доводить, що замість „про
міння Рентгена", світ пови
нен би говорити і писати 
„проміння Пулюя7 Хоч 
після виходу цієї книжки ця 
тема була порушувана не 
тільки в українській, але і в 
іноземній (напр., австрійсь
кій) пресі, проте жадних 
реальних наслідків це не 
дало. На це, звичайно, були 
і є свої причини. Поперше, 
сам Пулюй чомусь не робив 
жадних старань аби винахід 
проміння був пов'язаний з 
його іменем як винахідника. 
Нічого не робили і не роб
лять в цій ділянці також 
його сини та дочки (а їх він 
мав 16). Подруге, навіть 
якщо б хтось дійсно робив 
якісь великі старання щодо 
,,відвоювання" проміння 
"X" від Рентгена для Пу– 
люя, то доки Україна буде 
поневоленою і не буде са
мостійною, доти з того 

відвоювання напевно нічо
го не вийде. Але що можна і 
конче нам вже тепер треба 
зробити - це видати книж
ку Ю. Гривняка бодай дво
ма мовами — англійською 
та німецькою. Чому б за цю 
важливу справу не взятися 
медичній або фізико-мате– 
матичній секції НТШ? Гро
ші є, а якщо забракне — 
громадянство напевно без 
надуми докине ще. 

Повний і добре написа
ний життєпис найелавнішо– 
го українського лікаря пер
шої половини XX століття 
читачі знайдуть у статті д– 
ра Павла Пундія — „Проф. 
д-р Маріян Панчишин — 
його життєвий шлях та зас
луги" (ст. 131-134). 

Д-р Володимир Пасіка з 
Торонто в статті „Книжко
ва галерея" (ст. 150) подає 
про сумні факти катастро– 
фального зниження зацікав
лення української спільно
ти українською книжкою. 
„Відомий письменник Іван 
Коляска — пише д-р Пасі
ка -- одного разу оповів 
про такий факт: українсь
кий хлопець в Канаді писав 
листа до св. Миколая і про
сив, щоб той прислав йому 
якусь книжку тому, що „у 
нас дома є тільки дві книж
ки - телефонічна та чеко
ва..." 

Хроніку з'їздів УЛТПА 
подає на сторінках збірника 
пресовий референт д-р Пи
лип Де мус. 

Є ще багато інших ціка
вих та актуальних матерія
лів у збірнику, як напр. „Со– 
встські психіятри під обс
трілом", „В психолікарнях 
СССР"; „Це був політичний 
акт заплянованого народо– 
вбивства" (про голод в Ук
раїні 1932-33 pp.) д-ра Ана
толія Лисого, „Український 
лікар і гуманність" д-ра 
Романа Сухого, матеріяли 
славнозвісного „шпаргаля– 
ра" з філядельфійської 
„Америки", письменника, 
журналіста, історика куль
тури та театрознавця д-р 
Григора Лужницького, д-ра 
Христі та інж. А. Нечвидів 
та ін. 

Іменний показник для збі
рника зробив д-р Маріян А. 
Панчишин - секретар Ар
хіву та бібліотеки УЛТПА 
- син проф. д-ра Маріяна 
Панчишина. 
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І коли І 
І ПОДОРОЖУЄТЕ: | 
5 ” А В Т О М | 
Е власним або чужим 5 
І ” АВТОБУСОМ Е 
Ш в поїздом і 
Е ф ЛІТАКОМ І 
І "чи КОРАБЛЕМ Е 
З всюди і завжди хоронить 5 

Вас І 

акцидентова | 
грамота | 

УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО 

І СОЮЗУ! І 
тітн!іітіітіітшшш!ішіішшіиіінігі 

Е 

жили здебільшого у згоді й 
навіть приязні з українця
ми, тому Губер пише, що, 
коли валка переїздила через 
Новосілку, то українське 
населення плакало й гово
рило: „Коли нема господа
рів, то не треба дідів". Гу
бер із великим'жалем пере
повідає епопею свого ісхо– 
ду. Він каже, що коли коло
ністи покидали село, то су
сіди плакали за ними й цер
ковні дзвони дзвонили. Ко
ли колоністи приїхали до 
Райху, тамошні німці були 
чужими для них. Батько 
автора жалівся, що там ніх
то не здоровкається слова
ми „Слава Ісусу Христу", як 
колись у Бскерсдорфі. 

У репатріяційній комісії 
у Львові працювали проф. 
Ганс Кох, Мюллер і ряд 
інших осіб, яким сказано, 
що до виїзду можуть прий
мати й українців, яким гро
зила небезпека від больше– 
виків за громадсько-полі
тичну діяльність. Від груд
ня 1939 до лютого 1940 року 

До історії... 
(Закінчення зі стор. 2) 

з Галичини репатріовано 
55,000, а з Волиці 64,000 
німців. До комісії зголошу
валися й поляки, а навіть 
жиди. 

Німці під совєтською 
владою мали г. зв. надвол– 
жанську республіку, але 
Сталін наказав її зліквіду
вати, а надволжанських 
німців виселити, як небез
печний елемент і'колябора– 
нтів' Гітлера' В 1964 році 
тих німців реабілітовано, 
але не дозволено їм верну
тися над Волгу, в район 
Саратова, де колись вони 
жили. Найбільша кількість 
виселених надволжанських 
німців перебуває в центра
льній Азії: в Киргизії, Тад
жикистані й Казакстані. Те
перішній уряд Німеччини 
хоче досягнути відпружен– 
ня на Сході, щоб улегшити 
долю земляків, які опини
лися під комуністичною ти
ранією. А втім, Аденауер 
часто говорив, що німці 
мусять зрозуміти наслідки 
програної війни. 

РЕЧНИК АМЕРИКИ на конференції, цю якраз тепер 
відбувається в Женеві, Швейцарія, голова Агенції 
контролі зброї і роззброєння Кеннет Л. Елельман. сказав, 
перед представниками приблизно 90-ти держав (зі І30-ги 
держав, які в 1968 році підписали договір про превенцію 
розповсюдження по cat ті нуклеарної зброї), що ЗСА іі далі 
будуть переводити підземні нуклеарні досліди, включаю
чи й вибухи під землею, не залежно від заперечень проти 
цього багатьох країн, представники яких Пхалися на цю 
конференцію. 

ПРЕЗИДЕНТ РЕГЕН дораджує Конгесові. і оиіадносте– 
вих мотивів, не ухвалювати підвиШКИ в платних для двох 
мільйонів федеральних цивільних працівників наступного 
року. А беручи по уваги конгресову ухвалу заморозити в 
загальному всі видатки Федерального Уряду на нас і \?пний 
рік. можна вже тепер казати, що платні працівників не 
збільшать у згаданому часі, і не буде перший лаз від часу 
закінчення Другої світової війни, шо таке станеться. 

Об'єднання Мистців Української 
Сцени ОМУС у Філядельфії, Па. 

повідомляє, що у Філядельфії померла 
19-го липня 1985 року 

бл. п. 

ГАЛИНА БУТОВСЬКА 
з дому Гольбурґ-Петлюшенко– 

Кропивницька, 
сестра корифеїв сцени Марінненків. народжена 25-го липня 

1891 р в Маріяиівці (Україна) 
Покійна була артисткою опери і драми, в театрах Са– 

довського, Саксагангокого її Сгаииславові ім. Івана Фран
ка, в операх: Дніпропетрої и, Вінницькій. 

Сл. п. Галину Бутовську ,^лоронено 22-го липня 1985 р. 
на цвинтарі в Бавнд Бруку Н Дж 

Управа ОМУС 

Ділимося болючою вісткою 
з Приятелями та Українською Громадою. 

що в суботу. 24-го серпня 1985 року з волі Всевишнього 
відійшов у Вічність на 85-му році життя 

та 55-му році священослужіння 
наш Найдорожчий 

БАТЬКО. ДІДУСЬ. ПРАДІД. БРАТ і ШВАҐЕР 

бл. п. 
О.ЄВГЕН БОБОВНИК 
колишній диригент хору богословів Богословської Академії 
у Львові та інших церковних та свиськиї хорів, ду і іастир 

у—^ч. багатьох парохій в Україні и Канаді 
ВІЧНА ЙОМУ ПАМ ЯТЬ! 

У глибокому смутку: 
донька - ВІРА з родиною 
донька - НАДІЯ з родиною в Україні 
сестра - ОЛЬГА в Україні 
сестра - МАРІЯ з родиною 
брат 3EHOH з пружиною 
шваґер - д-р ЯРОСЛАВ з родиною 
та ближча і дальша Родина 

Ділимося сумною вісткою, що дня 29-го серпня ц. p.. 
несподівано, упокоївся в Бозі 
Найдорожчий МУЖ і БАТЬКО 

бл. п. 

РОМАН ПАВЛІЧКО 
ПАНАХИДА і ПАРАСТАС відбулися у понеділок. 2-го ве

ресня 1985 p., о 7-ій год. вечора в похоронному заведенні 
Павла Гаріса в Рочестері. Н. Й. 

СЛУЖБА БОЖА відправилася у вівторок. 3-го вересня 
1985 p.. о год. 9 ЗО ранку в церкві св. Йосафата в Рочестері. 

ПОХОРОН відбудеться в середу. 4-го вересня 1985 p.. 
о 2-ій год. по лол. на українському католицькому цвинтарі св. 
Духа в Гамптонбургу. Н. Й. 

В глибокому смутку: 
дружина - ІРЕНА 
син - ЮРІЙ з дружиною АННОЮ 

- . 3 дому ЛЕНЦИК 
кузен - ІВАН і ГАЛИНА ПАВЛІЧКИ з дітьми 
кузен - ДМИТРО і МАРТА ПРИСТАЙ 

З ДІТЬМИ 
свати - д-р ВАСИЛЬ і ЛІДІЯ ЛЕНЦИКИ 

з дітьми 
друзі - БОГДАН і ЛІДІЯ ХОМ'ЯКИ з дітьми 
та Родина в Україні 

^ 
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Тисячоліття... 
(Закінчення зі crop. 1) 

ва (і „світського аиостоль– 
ства"); йшлося головно про 
підготовлений матеріалів 
для найближчого Синоду 
Єпископів, Відповідні про– 
позиції були опрацьовані 
окремими комісіями. При 
тому висловлено бажання, 
щ о б миряни п о о д и н о к и х 
країн чи національних груп 
мали змогу висловити свої 
сугестії національним Си
нодам чи Владичим Конф 
р е н п і я м . В р е ш т і , баг , 
уваги присвячено зві 
поодиноких націонал; 
Асоціяиій. ТИМ бІЛЬИ 
Ген. Секре і ар цілої З 
ції, д-р Еміль Іш.і 
наслідок важкої нел не 
зміг зробити в і д п о в з ш о ї 
синтези. Разом звітувало 11 
національних об 'едг інь. 
Хід нарал дуже облегшнв 
Президент Федерації, д-р 
Йоганнес Фарнляйтнер (ав
стрієць), завдяки феноме
нальній дольмечерськіі: 
биості. при опанув; нні шіс– 
гьох мов. 

Активність Українська 
Християнського Руху була 
представлена на тлі а м 
альної підготовки українсь
кої діяспори д о Тисячоліття 
Хрніцення Русн-України. 
Це завдання в ило при
родно при пер Руху я к 

загального с^ ння ук
раїнських мнряі хова
них у місцевих клітинах і 
їх Крайових Об'єднаннях, 
які спочатку (в п е р ш о м у 
десятилітті, 1953-1963) ді
яли у 4-ох країнах Західньої, 
Европи, до диспозиційного 
центру інтелектуаліст ів. 

Окрему увагу звернено на 
активну участь православ
них, як теж на молоде поко
ління (студентів). Згурто– 
вання еліти, в значній мірі 
науковнів-дослідників, ч.іе– 
нів наукових товариств та 
високих навчальних уста
нов, зродило думку, шоб 
поруч із студійними днями 
підготувати наукову конфе– 
ре щію. і до тої ідеї приєд
нано 4 нентрг і ні Наукові 

Говари– 
к ; па. Україн– 

> ніверситет. 
ьну Акадс– 

і Українське 
Пачкове То– 

Установн: Н 
сзі.о ім. Ше 
СІ.кий ВІЛІ 
Українськ. 
мію г'аук 
Богословське 
вариство. Справді, конфе
ренція відбулася якраз після 
С. удійних Днів. її неп траль
на тема б у л а : .-.Релігія в 
житті Українського Наро
ду". Праці Студійних Днів і 
Наукової Конференції вий
шли заходами Президії УХ 
Руху і чотирьох снівдіючих 
наукових установ \ трьох 
томах з 1200 crop друку. 

Це й був перехід' па нові 
позиції; не безпосередньої 
дії . але у н а п р я м л ю в а н н я 
згд. ініціювання акцій ук
раїнських інтелектуалістів, 
зі ” спеціяльннм уиля.иіеп– 
ням екуменічної дії як оси д– 
пуючого чинника в житті 

УІЩіІ'НСЬІІ!У!Ї ̂ H`lLlili^iJLJl11 с ? 
поступової о розпорошен
ня. 

Саме на шо д і ю звернули 
увагу компетентні духові 
чинники, коли виступили з 
ініціятиноіо підготовки Ве
ликого Ювілею Християнсь
кої України (98Х-І988). Кон
кретно, Секретаріяг 1000-
іі ігн при Синоді Українсь
кої. Ка годиш.кої ПомІСНОЇ 
Церкіш шерпу вся 1980 року 
до.проводів двох наукових 
товариств, ию брали участь 
у иідіотовіп Конференції 
1963 року \ Рокка лі Папа, 
щоб поїш В5Я.Ш На себе Обо
в'язок організувати загаль
ний К о н г р е с української 
науки 1988 року. Йшлося 
про Н і 111 в (кроні та про 
У І Представники обох 
\ л о в , що t міжконфесій

ні анилп іві передумо
ви, по будх гь мати повне 

,H` я української правос– 
іа -. Ігрархи і отримають 

благословіння на заиочат– 
кування зондажів ; 2) що 
отримають згоду на спів– 
дію від активних конфесій
них наукових установ, і то 
обох віровизнань: правос
лавного та католицького. 
Щойно після позитивних 
відповідей пристунлено до 
об'єднання. 

Основна Конференція від– 
' на ..центральному" 

'`V v травні 
конфс– 
'985 р. 

І гур– 
ЛОСІД– 

..І С)лаіос^юВ)Шіям Бла– 
женнішого Глави У'л-! 11Й та 
Української Правп н 
Церкви в ЗСА, Mirrj 
та Метис .паї а (Ір-і 
ром К була 1 

Украпи 
f!j : :; ta Семінарія 
Ьаиид Бруку, а господарем– 
опікуном Рада тісї ж Семі
нарії під проводом Блажен– 
нішого Митрополита Мсти
слава. Третя Конференція 
підготовляється на жовтень 
985 р. у Римі, і вона відбу

деться за о р г а н і з а ц і є ю 
УВУ та У Б Н Т у Римі, не
гайно після закінчення Си
ноду Українських Католи
цьких Владик, щ о б зацікави
ти Синод х о д о м підготов
чих праць . У вислід і : на 
о б о х Конференціях об'єд
нано 21 українських науко
вих у с т а н о в із З ' єднаних 
Стейтів. Канади. Аргенти
ни. Бразилії, Австралії та 
Европи (конкретно: Фран
ції, Італі ї й Німеччини) . 
Крім 14 міжконфесійних є 7 
конфесійних (3 православні 
та 4 католицькі). В Прези
дії Д ілового Комітету заре
зервовано одне місце для 
євангсльсько-протестантсь– 
кнх середовищ, які вправді 
не мають наукових установ, 
але мають бути запрошені 
на індивідуальній базі. 

Д е т а л і про п ідготовку 
нашого ..Міллснніюм" з'я
совано на річному зібранні 
, .Унум Омнсс" точніше з 
двох причин: І) щоб заці
кавити нашим Тисячоліт
тям безпосередньо Провід 
впливової Міжнародної Фе
дерації і таким способом 
підготувати можливість по
важнішого виступу у Тися
чоліття на одному з наступ
них з'їздів чи зустрічей. При 
тому важливо, щоб про 
нашу працю знали також 
інші активні національні 
асоціяції і щоб через них у 
слушний час можна було 
поширити відповідні матері– 
яли про наше ..Мід.іенні– 
юм". 2) На тлі ролі УХР у 
підготовні Тисячоліття мо
жна докладно прослідити 
перехід від загального руху 
ддя опанування якнайбіль
шої кідькости мирян до цен
тру інтелектуалістів з більш 
унаирямленнм завданням. 
Зустрічі інтелектуалістів з 
різних країн поселення змі
цнюють зв'язки. Прані та
ких зустрічей, видані у збір
никах, утривалюють ті зв'я
зки. Знову ж репортажі у 
пресі, яка в українській ді
аспорі є розмірно сильна, 
поширюють впливи д а н о ю 
центру. в даному випад
ку п о г л и б л ю ю т ь віру чи 
релігійну настанову. 

Інформація про цей рід 
дії зустрілася з поважним 
зацікавленням. Зокрема ви
разно екуменічне спряму
вання і сиівдія над поглиб
ленням його знайшла своє 
повне схвалення. доказ, 
шо пріг Спільній дії віро
визнань легше можна діста
тися д о міжнародної онінії. 
Врешті, в інформації під
креслено ше. як екуменічна 
дія з м і ц н ю є національну 
солідарність у тяжку істо
ричну хвилину, коли знову 
посилено переслідування на 
рідних землях. 

Після десятилітнього зма 
гання з торонтонською 
Шкільною Р а д о ю , група 
з а т у р б о в а н и х радників і 
директорів шкіл, які репре
зентували українську, гро
маду, програли Свої зма
гання в тому місті за те, 
щоб відновити дуже важ
ливий додаток д о навчан
ня культури і спадщини. 

Українськії Приватна До– 
помім на Програма Навчан
ня — велика ідея, яку ста
рався перевести в ж и т т я 
радник п е р ш о г о , , в о р д у " 
міста Олекса йде р Чумах, не 
ув інчалася у с п і х о м через 
брак зрозуміння і підтрим
ки і боку українських ба
ть: ів, інструкторів, учите
лів, шкільних працівників 
та студентів. 

Тепер кредити з серед
ньої школи кожний учень 
може здобути,навчаючись у 
цілоденній регулярній шко
ді, в літній школі, в вечір
ній програмі середніх шкіл 
а б о через кореспонденцій
ний в і д д і л п р о в і н ц і й н о г о 
міністерства освіти. 

Щоб допомогти пооди
ноким -студентам отрима
ти кредити, радник Чумак 
запропонував, щоб торон– 
тонська Шкільна рада роз
почала окрему програму в 
1984-85 році, при допомозі 
якої можна одержати кре
д и т ш л я х о м п р и в а т н о г о 
навчання. Студентом при
в а т н о г о навчання є т о й , 
який не мусить брати учас
ти в регулярних клясах, в 
курсі чи програмі, але який 
є затвердженим кандида
том, шо працює над своїм 
дипломом або сертифіка
т о м , і для якого директор 
школи зааранжував процес 
оцінки. 

В результаті дискусії на 
форумі головного дирек
тора освіти виринула про
позиція, шоб Шкільна рада 
впровадила допоміжну про 
граму незалежного навчан
ня спадщинних мов (в тому 
і української) в Гамберсайд 
коліджет інституті, почав
ши в 1984-85 шкільному 
році. 

Кандидат на студента не
залежної програми повинен 
був залишити у директора 
коліджету свою аплікацію. 
Ті , щ о б а ж а л и закінчити 
свій курс 30-го червня 1985 
року, повинні були переда
ти виповнену аплікацію д о 
1-го листопада 1984 року. 
Студенти цілоденної шко
ли мусіли були отримати 
потвердження від директо
ра, що вони також хочуть 
брати участь у додатково
му курсі української мови. 
Прийняті' апліканти мали 
отримати в школі курс і 
плян праці. (Школа не зо
бов'язана постачати книж
ки, тексти, матеріяли). 

С т у д е н т і в д о п о м і ж н и х 
додаткових курсів клясифі– 
кують після двох письмо
вих іспитів. Кожний сту
дент, що закінчив додатко
вий незалежний курс з мови 
(очевидно, з відповідними 
оцінками), був би зареєс
трований на листі „Онта
ріо С т ю д е н т Р е к о р д " за 
з а к о н о м ч. 2 7 1 , в , , П і п л 
Рекорд". 

Щоб цю,програму відно
вити і успішно проводити, 
ініціятори м у с і л и з а с т а 
новитися над деякими про
блемами. 1. Хоч незалежні 
приватні курси ухвалені 
Шкільною радою, їхня сис
тема свалюації протиста
виться системі, яку ухва
лила Шкільна рада віднос
но цілоденної інколи. Бага
то літ учителів скеровува
но, шоб оцінювали кожно– 
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го студента індивідуально, 
на основі Його праці на про
тязі цілого року та в різних 
ділянках, а не виключно на 
основі двох іспитів, як цс 
заведено в додаткових кур
сах спадщинних мов. Вчи
т е л і , ч л е н и о н т а р і й с ь к о ї 
Федерації вчителів серед
ніх шкіл висловили велике 
побоювання, навіть спро
тив, щ о б упровадити про
довження цієї Української 
П р и в а т н о ї Д о п о м і ж н о ї 
Програми Навчання. Пре
зидент одного льокально– 
го відділу вищезгаданої фе
дерації звернув увагу на те. 
щ о кредити за приватне 
навчання були ухвалені з 
думкою про студентів, шо 
живуть у віддалених, ізо
льованих середовищах, які 
вчаться приватно і які му
сять писати іспити в міс
цях свого замешкаиня. Та
кож кредити за приватне 
навчання мають значення у 
випадку, коли студент fie 
може ходити д о регулярної 
школи із-за хвороби, або 
каліцтва. 

Кредити за приватне нав
чання ніколи не даються 
для того. - пояснив цей 
репрезентант, щоб замі
нити кредити регулярної 
школи. Він навіть заявив, 
що ці кредити не мають 
наукового значення самі по 
с о б і , с н е п о т р і б н и м и д о 
датками і, можливо, мо
жуть бути незвичайно шкі
дливими для існуючої нау
кової системи. 

Далі, пише цей представ
ник, давати кредити іа про
грами, шо їх Шкільна рада 
не контролює безпосерел.– 
ньо, не перевіряє філософії 
та методології курсу - ..не
мудро і безвідповідально". 

Репрезентанти учитель
ських груп не погоджува
лися, шоб давати кредити 
за ніби самі письмові іс
пити. Виринули застережем 
ня щодо вар гости такої нау
ки. На їх думку, цього ро
ду додаткове навчання ви
дається неповноцінним, не
щирим., і неповажним. Ця 
негативна полеміка вима
гала моментальної реакції 
нашої громади, але її. на 
Жаль, не було. 

Репрезентанти груп учи
телів твердили, що креди
ти за приватні додаткові 
курси не є потрібні, бо там, 
де бракує кредитів Шкіль
ної ради. їх може поста
чити програма вечірних 
шкіл. Л якщо йдеться про 
навчання української мо
ви, то і снують ц ілоденні 
українські школи, яким, на
певно, зашкодить, коли при 
ватні курси почнуть дава
ти кредити. 

Все ж гаки, спеціальний 
комітет різних членів Шкі
льної ради. - прихильни
ків приватного навчання і 
кредитів. — виготовив спи
сок цілої низки рекомен
дацій та завваг в і д н о с н о 
введення та адміністрації 
програми додаткових ак
редитованих курсів у прог: 
раму регулярних шкіл (впе
рше в березні 1984 році, а 
тоді знову в червні I9J85 
року). 

Хоч програма приватних 
українських курсів протя
гом останнього року була 
однаковою з тою. яку вве
ла Шкільна ради в цілоден
ній системі, все ж таки сту
денти лише зареєстрували
ся до ! 1-ої і 13-ої кляс. 

Всього 11 студентів зареєс
трувалося до Української 
Допоміжної Програми На

вчання, з яких пізніше двоє 
відпало. З дев'яти студен
тів два успішно закінчили 
курс 11-ої клясн, а сім закін
чило курс 13-ої кляси. Сту
денти, які писали кінцевий 
іспит, прийшли з таких ос
вітніх округ: два зі Шкіль
ної ради Е т о б і к о , два зі 
Шкільної ради Н о р д й о р к у , 
три з ради незалежної шко
ли метрополії Торонто, два 
з такої ж ради Міссісаги. 
Шкільна рада Торотно, іні– 
иіятор цієї довговиборю– 
ваної програми, не мала ані 
одного студента, щоб її за– 
рспрезентував. 

Члени Шкільної ради То
ронто прийшли д о переко
нання, що цього роду про
грама не принесла ані не 
робить старань, щоб Шкіль 
на рада отримала якийне– 
буть фінансовий п р и х і д . 
Крім періоду іспитів і не
великих оплат за навчання, 
до каси Шкільної ради впли 
нудо замало фондів, щоб за 
них можна було відповідно 
оплатити адміністрацію та 
вчителів. 

Хоч ця програма креди
тів за успішне написання 
іспитів з української мови 
видасться потрібною і ко
рисною, проте, факт, що 
тільки 9 учнів з цілого міста 
взяли участь у ній,вплинув 
негативно на екзекутиву 
Шкільної ради і вона до– 
руцила. щоб цієї програми 
не продовжувати, а тільки 
устабілізувати індивідуа
льні можливості в порозу
мінні з директором навчан
ня. 

Поки створено Українсь
ку Приватну Д о п о м і ж н у 
Програму Навчання, укра
їнські батьки, вчителі, ін
структори, а особливо сту
денти, багато разів зверта
лися д о своїх льокальних 
шкільних радних за допо
могою, щоб вони виклопо
тали від Шкільної ради при
знання українських студій у 
приватних школах, як теж 
шоб ці студії можна було 
завершити офіційним кре
дитом. Автор цих рядків 
добре пригадує собі затур– 
бованість матурантів, які, 
крім 12 іспитів (6 письмо
вих і 6 усних) в кінці ос
таннього 11-го року нав
чання в українських приват
них школах, мусіли одно
часно і з однаковою від
даністю ходити д о регуляр
ної д е н н о ї школи, брати 
у ч а с т ь у с п о р т а х , б р а т и 
лекції музики, таннів. писа
ти і здавати пов'язані з ци
ми відповідальностями іс
пити; як же ж їх боліло, що 
за свою працю вони^крім 
матурального свідоцтва 
(свідоцтво без якоїнсбудь 
легальної вартості!), не ма
ли офіційного середньошкі– 
льного признання. 

Виринає питання: чому 
тепер, коли вдалося вибо
роти кредити за навчання 
української мови на при
ватних курсах, ніхто цією 
справою не цікавиться, не 
довідується про дальші мо
жливості, навіть не запитає, 
як тепер справа виглядає. 
Лінія комунікації між сту
д е н т а м и , і н с т р у к т о р а м и , 
адміністраторами і Шкіль
ною радою замовкла, пе
рервалася, можливо, тому, 
що взагалі майже не існу
вала. Декому з української 
громади здасться, що Шкі
льна рада переступає меж і. в 
яких працюють українські 
вчителі . Деякі інструкто
ри відчувають страх, що не 
мають відповідної освіти. 

щоб учити в школі, чи не 
володіють досить англійсь
кою мовою, щоб свобідно 
розмовляти з представни
ками Шкільної ради і діть
ми, які мало знають укра
їнську мову, а хочуть П вив
чити. 

Часто інструктори, ад
міністратори, навіть не шу
кають можливостей, щоб 
довідатися про сучасні течії 
едукаці ї і не с т а р а ю т ь с я 
застосовувати нові методи. 
Вони тільки виконують свої 
функції у своєму замкнено
му світ і , не с п р и й м а ю ч и 
дійсности і відгороджуючи 
себе від представників дій
сного стану справ. Біль
шість студентів приватних 
українських курсів за оди
надцять років навчання не 
дістали відповідного позе– 
му знання, не засвоїли собі 
досить інформації! і боять
ся додаткових обіційно оці
нених іспитів у іншій шко
лі. Книжки і матеріяли, які 
вживають у приватних шко 
лах є старосвітські, не від
повідні д о сучасної систе
ми науки. Часто трапля
ється, що вчителі зовсім не 
орієнтуються, що діти нав
чилися попереднього року в 
нижчій клясі. 

Ґрадуанти мусять в ко
роткому часі впихати в го
лову неймовірно велику па
н о р а м у науки,^додаткові 
лекції" ( на скору руку ). 
мусять абсорбувати новий 
матеріал перед самою ма– 
турою, з яким не знайоми
лися в попередніх клясах. 
Це все робить для матуран
тів життя нестерпним. Не
має нічого дивного, що во
ни щасливі, коли позбуду
ться матури і проспект ще 
якихось іспитів ( д о яких 
вони навіть відповідно не 
підготовані), видається ней
мовірним трудом. Тому д о 
даткові іспити, хоч з обіцян
кою кредиту, студентів не 
манять. 

Нічим не надхнені, недо– 
нінсні, перемелені через жо
рна втомлених, часто неви– 
розумілих учителів, моло
ді люди не мають відпо
відних академічних стандар 
тів, не опановують досить 
мови та інших предметів, 
щоб продовжувати своє на
вчання в ділянці українсь
ких студій. 

Ці факти є відомим яви
щем, вони існують, вони не 
кращають, тільки перехо
дять у шораз гірші ста
дії. Українська громада із-
за своєї байдужости, браку 
ІНІЦІАТИВИ, браку комуні 
кації з репрезентантами 
шкільних рад, відсутності! 
бажання глянути правді в 
очі. а головно браку відва
ги змінити щонсбудь у за
старілих поняттях і заста
рілих методах, сама стри
мує себе від росту. Як слу
шно завважив і часто по
вторює шкільний радник 
Олсксандер Чумак: „Май
бутність нам не простить, 
якщо ми дозволимо, щоб 
минуло ще десять або бі
льше років, поки ми, на
решті, зрозуміємо, що нам 
треба відновити і оживи
ти зв'язки та співпрацю з 
канадськими у с т а н о в а м и 
для т о г о , щ о б плекати і 
з б е р і г а т и нашу кльтуру, 
мову, життя. Дорослий ро
з у м н и й е л е м е н т у нашій 
г р о м а д і мусить з б а г н у т и 
тепер, що зміни мають при
йти від нього, також по
чавши тепер. Молоді ук
раїнські канадці чекають 
провідництва!". 

Уляна Плавущак 

t 
ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 

Увага! . Увага ! 

Із нових видань 
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ ШЕВЧЕНКА 

можна вже замовляти в книгарні при Свободі 

ІВАН ФРАНКО -
МИСТЕЦЬ І МИСЛИТЕЛЬ 

ЗБІРНИК ДОПОВІДЕЙ ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ 
125-РІЧЧЯ НАРОДИН і 65-РІЧЧЯ СМЕРТИ 

ІВАНА ФРАНКА 
за pea. Евгена Федоренка 

212 сторінок Ціна S15.00. порто Si 00. 
Книжка у твердій полотняній обгортці 

Weuj-aHuie с е т у Ню Джерз– )обов'изус б^ь стейтового подачу 
ЗАМОВЛЯТИ 

SVOBODA BOOK STORE 
ЗО Montgomery Streei - Jersey City. N J 07302 

Л І Р И К А ! УВАГА! ПРОЗА! 

В-во Пластова Ватага „Бурлаки". Ню Йорк - 1983 
видало і рекомендує книжку 
РОМАНА КУПЧИНСЬКОГО 

НЕВИСПІВАНІ ПІСНІ 
(Вибрана лірика і проза) 

Упорядкували Б. Бойчук і О. Кузьмович 
Обкл і мист. оформлення Орест Слупчинський 

Книжка має 124 сторінки, формат 6" і 9"; гарна тверда опра
ва Вартість цієї цінної книжки збагачують ше ілюстрації та 

знімки незабутнього УСС-а. 

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

в язані лопати до відповідної суми ще 60Ь стейтового 
податну 

Замовляти 

SVOBODA BOOK STORE 
30 Montgomery Street ^ Jersey City. N.J. 07302 

Тенісові турніри на Союзівці 

Тснісова ланка УСЦЛК. під проводом інж. Ро
мана Ракочого, ст.. иодас до відома, шо на літній 
сеи)іі на Соючівиі ганляновані такі турніри: 

14-І5-ГО вересня їапрошснсвіїй УНС 
28-29-1 о вересня Подвійні і ри Пласі 
12-13-і о живі ня КЛК. 

HELP WANTED 
Editorial assistant/assistant editor 
Requirements, training in journalism or related field, writing 
experience, knowledge of Ukrainian language. 

Salary commensurate with experience and qualifications: good 
benefits 

- -` 
Momtft 
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В А С И Л Ь К О Т И К , член У Н С 
Відд. 183-го ім. Ішша Мазепи ш 
Дітройті , Мнш. , п о м е р 14-го 
квітня 1985 року на 91-му році 
життя. Нар . 13-го січня 1894 
року в С е л н с ь к а ж , п о в і т 
Перемишль, Україна. Членом 
У Н С стяя 1958 року. Залишив 
у смутку дружину Няталію, 
доньку Яросляву - Ковч з 
чоловіком Р о м а н о м , доньку 
Олександр) Фльорчук; дяос 
внуків з родинами і о д н о г о 
праянукя. П о х о р о н відбувся 
ня цвинтарі ся. Гробу я 
Сявтфілді, М и ш . 

Вічня Й о м у Пам'ять! 

П. Зялугя, секр 

К А Т Е Р И Н А Б Л А Ш К Е В И Ч , 
член У Н С Відд. 484-го ім. Т. 
Шевченка я Ютнці, Н .Й. , по
мерла 22-го л ю т о г о 1985 року 
на 65-му році життя. Няр. 1919 
р о к у я Д о м б р о я і , П о л ь щ а . 
Членом У Н С стяля 1951 року. 
Залишила у смутку племінни
ка Чеслаяя Святика. П о х о р о н 
аідбуяся 25-го лютого 1985 
року ня цвинтарі ся. Тройці у 
Війстяян, Н.И. 

Вічня їй Пам'ять! 

ІВАН ЧАКУНА, член УНС 
Відд. 66-го я 1'очесгсрі, Н.Й., 
помер 23-го грудня 1984 року 
ня 90-му році життя. Нар. 1895 
року в Джерзі Ситі, Н.Дж. 
Залишив у смутку дочку Ма
рію Мудьбу, двог внуків і даос 
правнуків. Похорон відбувся 
27-го грудня 1984 року на цви
нтарі Кальварія у Квінсі, ii .it. 

Вічна Йому Пам'ять! 

(екреіар 

АЛЬФРЕД КОЦЬ, член УНС 
Відд. 164-го в Ьервикч. Па., 
помер 4-го січня 1985 року на 
72-му році життя. Членом 
УНС став 1940 року. Залишив 
у смутку дружину Марію. По
хорон відбувся на ивннтарі ся. 
Марії в Браср Крік. Па. 

Вічна Йпм\ Пам'ять! 

Г. Бутрей, секр. 

Управа Відділу 

ТЕОДАТ ШКОЛЬНИК, член 
УНС Відд. 399-го Т-ва „Леви" 
в Чикаго, Ілл., помер 27-го 
лютого 1985 року на 73-му 
році життя. Няр. 1912 року я 
Ляскях Долішніх, БІбркя, Зах. 
Україна. Членом УНС стяя 
1960 року. Залишив у смутку 
дочку Марту Тарко та енна 
Андрія. Похорон відбувся 2-го 
березня 1985 року ня цвинтарі 
ся. Миколяя я Парк Рндж, Ілл. 

Вічна Йому Пам'ять! 

ОЛЬГА ХОМИН. член УНС 
Відд. 216-го у Філадельфії. Па. 
померла 15-го берсіня 1485 
року на 65-му році житги. Пар. 
1920 року у Львові. Україна. 
Залишила у смутку дочок: 
Галину Рикі. Ярославу Морі і 
сина Тсофіля га четверо вну
ків. Похорон відбувся 18-і п 
березня 1985 року на цвинтарі 
св. Марії на Факс Чейсі. Па. 

Вічна їй нам'яп.! 

Р. Припхай, секр. 

СТЕФАН ОКОРІЛИЙ, член 
УНС Відд. 477-го Б-яа ся. Йо– 
сафята я Гядзоні, Н.Й., помер 
6-го березня 1985 року. Няр. 4-
го грудня 1919 року я селі 
Ромяшіяці повіт Чортків ня 
Україні. Членом УНС став 
1964 року. Залишив у смутку 
дружину Марію, дочку Оксану 
Паоні, енна Михайла, дяос 
внуків і брата в Польщі. Похо
рон відбувся 9-го березня 1985 
року ня цвинтарі Сідар Парк в 
Гядзоні, Н.Й. 

Вічня Йому Пма'ять! 

Богдан Пішак, секр. 

МИХАЙЛО Л Е В Е Н Е Ц Ь , 
член УНС Відд. 133-го їм. Б. 
Хмельницького я Іряінгтоні, 
Н.Дж., помер 8-го березня 
1985 року ня 72-му році життя. 
Няр. 1912 року я селі Навоше-
нн. Західна Україна. Членом 
УНС став 1950 року. Залишив 
у смутку дві дочки - Мирос
лаву і Марійку, та сина Анто
на. Похорон відбувся на цвин
тарі Гейт оф Гевен в Іст Гано– 
яері, Н.Дж. 

Вічня Йому Пям'ять! 

Ярослав Леськів, секр. 

ВОЛОДИМИР P. ЛАЗУКА. 
член УНС Відд. 22-го Т-вя 
„Доброї ВолГ я Чикаго, Ілл., 
помер 10-го березня 1985 року 
ня 34-му році життя. Няр. 1951 
року я Чикаго, Ілл. Членом 
УНС стяя 1962 року. Залишив 
у смутку сестру Керол Стром. 
Похорон відбувся 16-го берез
ня 1985 року на цяннятярі ся. 
Гробу. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Г. Олек, секр. 

АННА БЕДНАРЧУК, член 
УНС Відд. 334-го Ім. І. Франка 
в Пармі, Огайо, померла 14-го 
березня 1985 року ня 94-му 
році життя. Няр. 1891 року в 
Укряіні. Членом УНС стяла 
1927 року. Залишила у смутку 
дві доньки, семеро внукія і 11 
правнуків. Похорон відбувся 
16-го березня 1985 року на 
цвинтарі Помона в Помона, 
Каліф. 

Вічна їй Пам'ять! 

” 
: : r V 

0 

Ф 

С. Бохонок, секр. 

ШЩЯШяЯЯ/ВшвШЯЯЯШшь 

Р І З Н Е ф 

ПАМ'ЯТНИКИ 
і ріінмі ґрвиітіш. ставимо на 
цвинтарях св. Андрія в Баамд 
Бруку св. Духа в Гемптомбур– 

Гу. І Ї І Н Ш И І 
ВІДОМА СОЛІДНА 

ФІРМА 

Cypress Hills 
Monuments 

Власник - українець 
В О Л О Д И М И Р 
Б І Л Я Н С Ь К И Й . 
К. М. КАРДОВИМ І 
О. ЛОБАЧЕВСЬКА 

800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. NY. 11208 
Tel. (718) 277 2332 

Відкрито можного дми. ш субо
ту включно. ВІД 9 Ь ПО ПОП ш 

неділю ВІД 10Vпо поп. 
На бажання і arm вигоди КЛІЄН
ТІВ радо заїдемо до Вашого 
дому з проектами ft порадами. 

Секретар. 

СТЕПАН КОЗЛА, член УНС 
Відд. ЗІ-ю ім. снв. Кирила і 
Методія в Ст, Клер, Па., помер 
21-го березня Іч85 року на 6(v 
му році життя. Нар. 21 -то жов
тня 1918 року в Ст. Клер, Па. 
Членом УНС сіав 1936 року. 
Залишим у смутку доньку Ше– 
рон АНхерт. скнів Чарлкі і 
В.Р.Б. А.і ієна. Похорон від
бувся на цннніарі Воскресіння 
на Статен Айленді. И.М. 

Вічна HOMV Пам'ять! 

МІ Строк, секр. 

ї в East ytti 5. 
Tel GR 3-3550 New York, 10003 

І ЗНОВА ДО ШКОЛИ... Всі 
шкільні підручники всіх ноших 
видавництв одержите в Арці. 
Каталог - даром. 

ИжКЗ 
ROMAN RYCH0K 

REAL ESTATE A INSURANCE 
1339 Spn`ngfiefd Aven;ie 

IrvHigton. N J. 0 7 1 1 ! 
АСЕКУРУЄМО 

ABTA - БУДИНКИ БІЗНЕСИ 
інформації пищи її 

ПЕТРО РИЧОК 
забесп. аґеит-брокер 

(201) 373-6434 6453 

FUNERAL DIRECTOR'S 

UKRAINIAN J g f NATIONAL 
FUNERAL Щг SERVICE 
Український Національний 
Цвинтар -Пам'ятник попа 
годжують всі справи по
в'язані з похороном і по
хованням в ЗСА. 

4111 Pensylvania Ave . SE 
Washington. DC 20746 

Tel.: (301) 568 0630 - Days 
(301) 8 5 5 - 8 8 6 4 - S a t Sun.. 

Eve. 8. Holidays 
MAIL: PO Box 430 

Dunkirk. MD 20754 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

П О Г Р Е Б Н И К 
Займається похоронами 

в BRONX BROOKLYN. 
NEW YORK . ОКОЛИЦЙХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

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

(212) 674-2568 

LYTWYN 8, LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обспуга ЩИРА і ЧЕСНА 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey 
Також займаємося похоро
нами на цвинтарі в Ба'внд 
Бруку і перенесенням Тпін– 
них Останків з різних краіи 

світу 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvetant Avenue 

(corner Stanley Terr.) 
UNION, N J 07083 

(201) 964^222 




