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ОЛЬГА КУЗЬМОВИЧ 
ПЕРЕОБРАНА НА ГОЛОВУ 

СУЖА 
Ню Йорк, Н.Й. (В. Л-ць). 

— В неділю, 2-го квітня ц. p., 
тут у приміщенні україн-
ської молодечої організації 
Пласт відбулися одинад-
цяті з черги Загальні Збори 
Спілки Українських Жур-
налістів Америки (СУЖА), 
на яких головою СУЖА на 
чергову каденцію персобра-
ио одноголосно ред. Ольгу 
Кузьмович, довголітнього 
члена цієї станово! органі-
зації, абсольвентку журна-
лістики у Варшавському 
університеті, редакторку 
багатьох пластових видань, 
як, наприклад, „Дорога", 
„Молоде Життя", „Пласто-
ва Ватра", „Юнак" та інші. 
На почесного голову Спіл-
кя переобрано ред. Івана 
Кедрина-Рудницького, ві-
домого журналіста і публь 
циста та колишнього спів-
редактора щоденника „Сво-
бода". Також одноголосно 
обрано нову Управу СУЖА 
до якої увійшли редактори: 
Василь Верган, Орест Пи-
тляр — заступники голови, 
Людмила Волянська — се-
кретар, Юрій Ігор Павлічко 
— касир, Уляна Любович і 
Павло Дорожинський — 
члени. До Контрольної ко-
місії були обрані: д-р Роман 
Осінчук — голова, М. 
Островерха і В. Левенець — 
члени, а до Товариського 
суду: В. Барагура, Лука Лу-
ців і В. Тершаковець. Новий 
склад управи запропонува-
ла Зборам покликана рані-
шс Управою, а пізніше за-
тверджсна Зборами Номі-

Ред. Ольга Кузьмович 

наційна комісія' в складі: 
Марія Барагура, Степан 
Женецький і Лука Луців. 

Збори, у яких взяло 
участь ЗО членів, вшанували 
однохвилинною мовчан-
кою помсршнх між каден-
ціями колег, а саме: Михай-
ла Вінтоніва, Ярослава 
Гриневича, Миколу Дени-
сюка, Романа Купчннсько-
го і Бориса Ржепецького та 
прийняли до відома інфор-
мацію голови про прийнят-
тя Управою нових членів — 
Романа Барановського, 
Дмитра Кузика, Романа 
Ільницького, Василя Паку-
ляка, Ярослава Падоха 
Богдана Остапюка, Ксеню 

(Закінчення на cm. 4-ій) 

Адв. Омер Малицький, видатний 
союзовий і громадський діяч, 

помер у Клівленді 
Клівленд, Огайо. -

Минулої суботи, 1-го КВІТ-
ня, тут помер на 79-му році 
життя св. п. адв. Омер Ма-
лицький, один з найвидатні-
ших наших союзових і гро-
мадськнх діячів між двома 
світовими війнами. Св. п. 
адв. Омер Малицький був 
прсдсідником 18-ої KOHBCH– 
ції УНСоюзу в травні 1933-
го року в Детройті, на якій 
вперше був обраний на го-
ловного секретаря УНС 
Дмитро Галичий і того ж 
року на надзвичайному за-
сіданні Головного Уряду 
д-р Лука Ми шуга був обра-
ний на головного редакто-
ра „Свободи", що започат-
кувало славний в розвитку 
УНС і громади період Га-
личина-Мишуги. На тій же 
18-ій Конвенції УНС адв. 
Омер Малицький був обра-
ний на головного контро-
лера і протягом двох каден-
цій виконував обов'язки го-
лови Головної Контроль-
ної Комісії. В тому ж часі св. 

Св.п. адв. Омар Малицький 

п. адв. О. Малицький засну-
вав і очолював організацію 
Українських Професіона-
лістів. 

О с и р о т и в д р у ж и н у 
Катерину, три дочки з ро-
дннамн та ближчу і дальшу 
родину. Похорон був запо-
віджениЙ на вівторок, 4-го 
квітня. 

Друзі і побратими супроводили 
на вічний спочинок 

св. п. дир. Миколу Бігуна 
Кергонксон,'Бавнд Брук. 

— Минулої суботи, 1-го 
квітня, побратими з Виз-
вольних Змагань і Револю-
ції та друзі з громадської 
активности, разом з 
Р о д и н о ю П о к і й н о г о , 
супроводили на вічний спо-
чинок померлого попереД" 
ньої суботи, 25-го березня, 
св. п. Миколу Бігуна, актив-
ного учасника Визвольних 
Змагань під час Першої сві-
тової війни, провідного рс-
волюціонера-оойовика Ук-
раїнської Військової Opra– 
нізації — Організації Ук-
раїнськнх Націоналістів, 
довголітнього в'язня BODO-
жих тюрем і концентрацій-
них таборів, видатного cyc– 
пільно-громадського діяча. 
Помер св. п. Микола Бігун 
на 78-му році життя в свое-
Му домі на оселі „Золота 
Осінь" біля Союзівки в Kcp– 
гонксоні і там почалися по-
хоронні відправи з участю 
родини та практично цілої 
місцевої громади, як і пред-
стааників центральних 
установ. Заупокійну св. 
Літургію в місцевій церкві 
св. Трійці відправили міс-
цевий парох та два інші свя-
щеники, які опісля cynpo– 
водили жалобну автокаду з 

тл інними о с т а н к а м и 
Покійного на цвинтар св. 
Андрія в Бавнд Бруку, де й 
довершили останнього по-
хоронного обряду. В 
К е р г о н к с о н і прощав 
Покійного від Центральної 
Управи ОДВУ дир. Роман 
Крупка, а на цвинтарі про-
щальний салют біля 
вкритої національним пра-
ПОрОМ ДОМОВИНИ ВИГОЛОСИ-
ли д-р Володимир Михай-
лів від Проводу Українсь-
ких Націоналістів і його го-
лови д-ра Дениса Квітков-
ського, проф. д-р Богдан 
Гнатюк від очолюваної ним 
Центральної Управи ОДВУ 
та проф. д-р Олексишин від 
побратимів Стрийської 
Сотні УГА. За прощальні 
слова та вислови співчуття і 
всім учасникам жалобної 
церемонії подякував від Ро-
дини син Покійного, 
Андрій Бігун. Жалобний 
обряд біля свіжої могили на 
цвинтарі закінчено співом 
тужливої пісні ,,Вндиш 
брате мій..." 

Звеличування особи і діл 
Покійного та вислови жалю 
по його втраті продовжу-
валися під час тризни в залі 
приміщень Консисторії 
У П Церкви. 

БІЛИЙ ДІМ ПРОПОНУЄ 
ЗНЕСТИ ЕМБАРГО НА ПРОДАЖ 

ЗБРОЇ ТУРЕЧЧИНІ 
ВашІнгтон. — Уряд пре-

зидента Джіммі Картера, 
драстично зміняючи свою 
дотеперішню політику, ВИ-
рішив звернутися до Кон-
гресу із закликом знести 
ембарго на продаж зброї 
Туреччині, не чекаючи на 
жадні концесії з боку Анха-
ри щодо розв'язки проблс-
мн на Кипрі. Конгрес ЗСА 
встановив це ембарго в 
1975-му році з уваги на те, 
що турецькі військові час-
тини окупували північну 
частину Кипру, вживаючи 
при тому американську 
зброю. У відплату за ем-
барго Анкара припинила 
всю діяльність на амерн-
канських військових базах, 
які находяться на турецькій 
території. 

Речники Білого Дому ін-
формують, що президент 
Картер і його дорадники 
постановили змінити своє 
дотеперішнє становище, бо 
побоюються, що Туреччина 
може ще більше обмежити 
СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ В ПІВНІЧНО-
Атлантійському Союзі 
(НАТО), назавжди закрити 
американські бази або на-
віть перейти до табору нев-
тральних держав. Прези-
дент Картер вважає, що 
цьому можна запобігти, 
якщо Конгрес негайно ска-
сує ембарго на продаж 
зброї, а відлежить на пізні-
ше схвалення нового дого-

вору щодо американських 
баз на турецькій території 
та щодо загальної військо-
вої допомоги Туреччині. 
Білий Дім не ставить Ан-
карі жадних передумов, але 
надіється, що турецький 
уряд віддячиться тим, що 
таки погодиться на концесії 
відносно Кипру та дозво-
лить на відновлення діяль-
ностн на американських 
базах. 

Пляни уряду ЗСА вже 
викликали гостру реакцію з 
боку Греції та Кипру, уряди 
яких заявили, що якщо Ту-
рсччина знову зможе купу-
вати зброю в Америці без 
жадних передумов, то зник-
не будь-яка причина, щоб4 

Анкара погодилася на кон-
цесії щодо Кипру. Речники 
грецького уряду погрожу-
ють, що Греція у відплату 
може далі відмовлятися 
брати активну участь в о бо-
ронній діяльності НАТО, а 
кипрський президент Спі-
рос Кипріяну вніс гострий 
формальний протест до 
Державного департаменту, 
твердячи, що ЗСА не додер-
жуються своїх зобов'язань 
відносно Кипру. Зміну ПОЛІ-
тики Білого Дому критику-
вали також речники грець-
кої громади в ЗСА і ряд 
членів Конгресу, які підтри-
мують становище Греції в 
конфлікті з Туреччиною. 

Одні інформують, інші 
заперечують, що Тайван і СССР 
переговорюють про співпрацю 

Відень, Австрія. — Пол 
Гофманн, кореспондент 
„Ню Йорк Таймеу" в Евро-
пі, інформує в тій газеті з 1-
го квітня ц.р. що тайванські 
дипломати ведуть в австрій-
ській столиці таємні nepero– 
вори з представниками Со-
вєтського Союзу. Дипло-
мати Китайської Народної 
Республіки, які недавно по-
вернулнся з консультацій-
них розмов в Пекіні, ПІД-
твердили у праватній роз-
мові з кореспондентами, 
що уряд Тайвану, шукаючи 
виходу з політичної й еко-
номічної ізоляції, надіється 
на піддержку, в першу чергу 
економічну, з боку СССР. 
Китайські джерела підтвер-
джують також, що Москва 
заінтересована такими зв'яз-
ками з Тайванем. Розмова 
кореспондентів з китай-
ськими дипломатами від-
булася під умовою, що жур-
налісти не називатимуть по 
імені китайських представ-
ннків і не вважатимуть тієї 
розмови за офіційну інфор-
мацію КНР. Зновуж квалі-
фіковані джерела Націона-
лістичного Китаю, які рів-
нож не бажали, щоб їх нази-
вати, категорично запсрс-
чили інформацію пекін-
ських речників, кажучи, що 
вона являється політичним 
маневром китайських ко-
муністів, які хочуть за всяку 
ціну добитись погіршення 
відносин Тайвану із З'єдна-
ними Стейтами Америки і 
довести до зірвання дипло-
матичних зносин між ними. 
Австрія і Тайван, як відомо, 
не мають офіційних дгпло-

матичних зносин, але уряд 
Тайвану. „репрезентує дію-
чий у Відні культурний цен-
тер. 

У зустрічі з кореспонден-
тами китайські дипломати 
відмітили, що голова ки-
таЙської Комуністичної 
партії і діючий прем'єр-
міністер Гуа Куо-фенг, ви-
ступаючи 26-го лютого ц.р. 
на Крайовому Народному 
Конгресі, порушував enpa– 
ву нав'язання дипломатич-
них зносин між Китаєм і 
ЗСА і відмічував, що такі 
зносини можуть наступити 
тільки тоді, як Білий Дім 
зірве дипломатичні і вій-
ськові зв'язки з націоналіс-
тичним урядом на Тайвані. 
„Ми також раніше заявля-
ли урядові ЗСА, що як він 
хоче ще вдержувати зв'язки 
з Тайваном, то ми можемо 
зачекати", — заявили ки-
тайські емісари західнім 
кореспондентам. Пекін до-
магався, щоби співпраця 

4між Пекіном і Вашінгтоном 
базувалась на японському 
взірці. Токіо співпрацює з 
Тайваном, головно BCKOHO– 
мічній ділянці, але фор-
мально не визнає націо-
нального уряду на Тайвані. 

Речники Державного де-
партаменту ЗСА, довідав-
шись про зустріч китай-
ських дипломатів з журна-
лістами, заявили, що вони 
вважають інформацію ui– 
кавою, але Вашінгтон не 
має жадних офіційних пові-
домлень про якінебудь пе-
реговори між представни-
ками Тайвану і Совєтського 
Союзу. 

Реймонд Барре залишається 
прем'єром французького уряду 

Париж, Франція. — Пре-
зидент Франції Валери Жіс-
кар д'Естен знову наймену-
вав Реймонда Барре на пре-
м'ср-м іністра французького 
уряду і, розмовляючи З КО-
респондентами, дуже пози-
тивно висловився про його 
здібності, виявлені головно 
в часі економічної кризи, 
яку переживала Франція в 
1976-77 роках. Раніше Бар-
ре зрезигнував був формаль': 
но з цього становища, щоб 
дати можливість президен-
тові Жіскарові підібрати на 
це становище відповідну 
особу. Деякі політичні пар-
тії спочатку не погоджу-
вались на номінацію Барре 
у новій каденції, бо він, 
мовляв, не має доброї полі-
тичної заправи, бувши еко-
номістом, але опісля вони 
змінили свою думку, бо 

французька економіка ще й 
сьогодні потребує особли-
вої уваги уряду. Приймаю-
чи.номінацію, 54-річний 
Реймонд Барре заявив, що 
він представить презнден-
тові склад нового уряду за 
10 днів, після того, як ПОЛ1-
тичні партії найменують 
своїх лідерів до парлямен-
ту. Французи з полегшен-
ням і вдоволенням прийня-
ли вістку про найменування 
Барре на прем'єра, бо його 
кабінет, як жадний уряд в 

Европі, зумів вдержати в 
часі економічних трудно-
щів високий життєвий рі-
вень французького наслен-
ня, понизив інфляцію до 9 
відсотків, зменшив безро-
біття і витрати уряду, змен-
шуючи тим самим закор-
донні позички Франції. 

КАРТЕР КРИТИКУЄ СССР 
І КУБУ ЗА ІНТЕРВЕНЦІЮ 

В АФРИЦІ 
Ляґос, Нігерія. — Про-

мовляючн в суботу, 1-го 
квітня, в столиці Нігерії, 
куди він прибув день раніше 
з Бразилії, президент Джім-
мі Картер заявив, що його 
уряд зобов'язаний зробити 
все можливе, щоб країни 
Африки були „вільні від 
КОЛОНІАЛІЗМУ, расизму та 
військового втручання ін-
ших держав", зазначуючи, 
що мир в Африці не МОЖЛИ-
во досягнути поки Совет-
ськиЙ Союз і Куба продов-

: жуватимуть свою інтервен-
цію в Етіопії. Виступаючи 
перед великою КІЛЬКІСТЮ 
членів пітерського уряду і 
громадян тієї африканської 

І країни, президент Картер 
'сказав, що ЗСА дуже затур-

бовані вістками, що „чужи-
нецькі війська" готуються 
де акцій проти повстанців в 

І Е р і т р е ї , КОЛИШНІЙ ІТВЛІЙ-
ськііі колонії, яку після Дру-
гої світової війни прилучено 
до Етіопії. 

День раніше дорадники 
президента Картера поін-
формували пресу, що існу-

) ють докази, що біля 17,000 
кубинських воякїВ, які рані-
ше брали участь в боях про-
ти сомалійських частин в 
провінції Огаден, де також 
було багато совєтських 
„дорадників" і совєтської 
зброї, тепер прнготовля-
ються до придушення epi– 
трейських повстанців, які 
змагаються за самостій-
ність від Етіопії. 

Нігерія — це третя з черги 
.країна, яку президент Kap– 
тер відвідав під час своєї 
міжнародної поїздки, яка 

(розпочалася у вівторок, 28-
рто березня, і мала тривати 

до понеділка, 3-го квітня. 
Він спершу відвідав Вене-
суелю і Бразилію, де наго-
лошував пошанування прав 
людини та різні зв'язки зі 
ЗСА, а після Нігерії відлетів 
на коротку візиту іншої 
африканської держави, Лі-
берії. 

Відвідини Нігерії трнва-
ли три дні, під час яких 
президент Картер, держав-
ний секретар СаЙрус Венс, 
д-р Збігнєв Бжезіньскі, го-
ловний дорадник Білого 
Дому для кранової безпеки, 
та Андрю Янґ, амсрикан-
ський амбасадор до Об'єд-
наних Націй, обговорюва-
ли з нігерським лідером 
Олусегуном Обасанджом і 
членами його уряду такі 
питання, як поліпшення від-

носин між Америкою та 
Нігерією, справу перебран-
ня влади чорними більшос-
тями в Родезії та Південно-
Західній Африці (Намібії), 
расистську політику уряду 
Південно - Африканської 
Республіки тощо. В остан-
ній день відвідин президент 
Картер і нігерський лідер 
Обасанджо оприлюднили 
спільну заяву, в якій зазна-
чнли, що вважають ,,THM– 
часовий" уряд в Родезії, 
який складається з членів 
дотеперішнього білого мен-
шинного уряду прем'єра 
Іяна Смита і провідників 
поміркованих чорних фрак-
цій, нелегальним, бо до цьо-
го уряду не входять речники 
Патріотичного Фронту, 
тобто чорних партизанів, 
які ведуть збройну бороть-
бу проти уряду прем'єра 
Смита. Президент Картер 
заявив, що ЗСА і Британія 
якнайскоріше скличуть 
„міжнародну конференцію" 
для полагодження справи 
встановлення влади чорної 
більшості! в Родезії. Ва-
шінґтон і Лондон, як теж 
африканські держави, вва-
жають, що до часу nepe– 
брання влади чорними, 
„тимчасова влада" повинна 
бути в руках бритійських 
властей, бо білий уряд Ро-
дезії у 1965-му році „само-
чинно і нелегально" nporo– 
лосив самостійність від 
Британії. 

Щодо кубинських вій-
ськових частин та COBCT– 
ськнх „дорадників" в Еті-
опії, президент Картер кіль-
какратно підкреслював, що 
ЗСА далі сподіваються, що 
Куба і Совєтський Союз 
припинять свою.мілітарну 
інтервенцію в Етіопії, 30-
крема. після того, як Сома-
лія зобов'язалася припини-
ти свою війну проти Етіопії. 
Але виглядає, що Куба, 
замість відтягами свої вій-
ськові з'єднання, прислала 
туди додаткову кількість 
вояків. 

У понеділок, 3-го квітня, 
президент Картер мав відві-
дати Ліберію, велика части-
на населення якої — це на-
щадки колишніх чорних 
невільників, які внемігрува-
ли з Америки між 1822-им і 
1865-им роками. Тогосамо-
го дня Президент мав по-
вернутися до Вашінгтону. 
Це перший раз в історії, що 
будь-який президент ЗСА 
відвідав негритянські кра-
їни Африки. 

Ізраїль знову закликає Єгипет 
відновити безпосередні переговори 

Єрусалим^ Каїр. — Ізра-
їльський уряд у неділю, 2-го 
квітня, вислухавши звіту 
міністра оборони Езера 
Вайцмана, який недавно 
відвідав Єгипет і nepero– 
ворював з президентом Ан-
варом ель-Садатом, опри-
люднив офіційну заяву, в 
якій висловив „жаль", що 
єгипетський уряд ВІДМ0ВИВ-
СЯ ВІДНОВИТИ ДІЯЛЬНІСТЬ 
двох спільних ізраїльсько-
єгипетських комісій, ВІЙ-
ськової та політичної, які 
діяли до січня ц.р. Уряд 
прем'єра Менахема Бегіна 
закликав єгипетські власті 
„передумати" свою відмову 
і таки відновити безпосе-
редні переговори між Ка-
їром і Єрусалимом. 

Президент Садат, який 
переговорював з міністром 
Вайцманом минулих че-
тверга і п'ятниці, заявив, що 
хоча Єгипет покищо не по-
годжується на відновлення 
діяльності! двох згаданих 
комісій, бо Ізраїль відмов-
лясться погодитися на кон-
цесії щодо звільнення оку-
пованих арабських земель і 
щодо розв'язки проблеми 
палестинських арабів, то 
надіється, що контакти між 
двома країнами продовжу-
ватимуться і що вони таки 
доведуть до відновлення 
безпосередніх переговорів. 
Він сказав, що існує можли-
вість, що міністер Вайцман 
незабаром знову прибуде 
до Каїру. Цю можливість 
підтвердив сам Вайцман, 
але відмовився спекулюва-

ти щодо дати цих відвідин. 
Коментатори вказують, 

що Ізраїль та Єгипет хочуть 
продовжувати мировий дія-
лог, розпочатий президен-
том Салатом, але не мо-
жуть дійти до порозуміння 
щодо питання палестин-
ських арабів та ізраїльських 
осель на окупованій араб-
ській території. 

У той же час у південній 
частині Ливану ізраїльські 
військові частини, які зай-
няли там 15-милеву „зону 
безпеки", та палестинські 
партизани припинили вій-
ськові акції, хоча трапля-
ються випадки порушення 
перемир'я, що його nporo– 
лосив генеральний штаб 
ізраїльських збройних сил. 
Провід Палестинської Ви-
звольної Організації (ПВО) 
заявив, що співпрацювати-
ме зі „силою миру" Об'єд-
наних Націй, тобто з вій-
ськовимн частинами нев-
тральних . держав, які ма-
ють заступити ізраїльські 
з'єднання в південному Ли-
вані. Проте виглядає, що 
ізраїльські частини зали-
шаться в тій арабській дср-

хЖаві ще довший час, мож-
иво навіть кілька або кіль-

канадцять тижнів, не зва-
жаючи на те, що з'єднання 
Об'єднаних Націй займа-
ють позиції в „зоні безпе-
ки". Ізраїль хоче запевнити, 
що південний Ливан більш 
не буде базою, з якої палес-
тинські партизани могли 
нападати на ізраїльську те-
риторію. 

ГЕН. П. ГРИГОРЕНКО: 
„ЖОРСТОКИЙ ЗАСУД 

МАРИНОВИЧА І МАТУСЕВИЧА 
- Є ПЕРЕМОГОЮ 

ПРАВОЗАХИСНОГО РУХУ 
Вашінгтон. (УІС „Смо-

лоскип"). — Тут на пресовій 
конференції ЗО березня ген. 
П. Григоренко сказав ко-
респондентам, що жорсто-
кий засуд Мариновича і 
Матусевнча є перемогою 
правозахисного руху в Ук-
раїні і СССР. Наймолодші 
члени київської Української 
Гельсінкської Групи не за-
ломилися, видержали довгі 
місяці допитів і не просили 
у влади помилування. 

У відповідях на запити, 
ген. П. Григоренко також 
сказав, що Україна с най-
більш переслідувана з усіх 
республік СССР. Вона зна-
ходиться у колоніяльному 
стані, а влада застосовує 
супроти українців політику 
етноциду. 

Пресову конференцію у 
Вашінгтоні влаштувало Ук-
раїнське Інформаційне Бю-
ро УККА і вона відбулася з 
нагоди суду над членами 
київської Української Гель-
сінкської Групи — М. Ма-
риновичем. М. Матусевн-
чем і П. Вінсом. Конферен-
ція відбулася в готелю Гіл-
тон поруч посольства СССР 
у Вашінгтоні нею кермував 
директор Бюра УККА інж. 
Юрій Несторчук і в ній взя-
ли участь кореспонденти 
АП, АФП, Ройтера, Япон-
ської Пресової Агенції, „Ва-
шінгтон Повст", „Голосу 
Америки", радіо „Свобода" 
і „Вільна Европа", „Смоло-
скипу", ЮНІС та інші. Ва-
шінгтонський Комітет 
Гельсінських Гарантій для 
України підготовив пакет 
документів, які були розда-
ні кореспондентам — заяву 
і біографію ген. П. Григо-
ренка, свою власну заяву в 
зв'язку з судами в Україні, 
документи київської Укра-
їнської Гельсінкської Гру-
пи, біографії членів Україн-
ської Групи і фотографії М. 
Матусевича, М. Маринови-
ча і Л. Лук'яненка. 

Нижче подаємо повний 
текст заяви ген. П. Григо-
ренка: 

„Панове! Сьогодні вран-
ці ми довідалися про жор-
стокий засуд М. Маринови-
ча і М. Матусевича — сім 
років ув'язнення і п'ять ро-
ків заслання. Не дивлячись 
на ці жорстокі вироки, ми 
уважаємо, що перемога за 
нами, за правозахисним 
рухом. Ми співчуваємо на-
шим братам, ми будемо 
боротися за їхнє звільнен-
ня, але ми заявляємо, що 
владі не вдалось добитися 
того, чого вона хоче доби-

Ген. Петро Григоренко 
тися: щоб наші діячі визна-
ли себе винними і каялися. 
Руденка шість місяців дер-
жали беззаконно в тюрмі, 
добиваючись у нього каят-
тя, але з цього нічого не 
вийшло. Знівечений фізич-
но. він дуже гяжко поране-
ннй. хворіс він духовно 
вистояв. Сьогодня я з радіс-
тю докладаю, що нанмо-
лодші члени нашої Україн-
ської Групи теж витримали. 
Це у влади розрахована 
політика. Ще в листопаді 
1977 р. в Москві пройшла 
чутка, ию в ЦК КПРС від-
булась нарада, на якій вирі-
дхіено ліквідувати право-
захисний рух і в першу чер-
гу Гельсінкської групи, які 
своїм роЗІ оловом nopy– 
шень прав люпини „підри-
вають престиж" Радянсько-
го Союзу. 

Факти потверджують ці 
чутки. На слідуючий же 
день після закриття Бео-
градської наради Президія 
Верховної Ради'СPCР по-
збавила радянського гро-
мадянства члена Україн-
ської і Московської Гель-
сінкських Груп Петра Гри-
горенка. Через 12 днів по-
чався процес над членами 
Української Гельсінкської 
Групи Миколою Матусеви-
чемі Мирославом Марино-
вичем, а позавчора, 28 бе-
резня, почався суд над члс-
ноМ тієї ж Групи Петром 
Вінсом. Перших двох ЗВИ-
нувачують в аігтирадян-
ській пропаганді. Обидва 
чесні мололі українці, для 
яких доля батьківщини, до-
ля свого поневоленого на-
роду дорожча ніж свій до-
бробут. своя свобода і жит-
тя. Єдиний їх ..злочин" в 
тому, що вони вступивши 
до Гельсінкської Групи, на-
глядали за виконанням гу-
манітарннх статтей Гель-

(ЗакІнченНя на cm, 4-ій) 

Теодор Царик очолив Відділ УККА 
в Вашінгтоні 

Вашінгтон, Д.К. (р.к.) -
В неділю. 5-го березня 1978 
Р-. ТУТ У приміщенні УАП-
Церкви відбулися 13-ті з 
черги звичайні загальні річ-
ні збори столичного Відділу 
УККА, якими відзначено 
15-ліття існування й праці 
цього Відділу УККА. Зі 
звітів уступаючої Управи 
видно позитивну й корисну 
працю цієї установи, як вну-
трішньо-громадському, так 
і на зовнішньому відтинках. 
За уступаючу Управу звіту-
валн: мгр Юрій Нестерчук 
- голова, мгр Теодор Ца-
рик — заступник голови, 
інж. Богдан Демчишин -
фінансовий референт, мір 
Богдан Скасків - за вну-
трішню комісію, за непри-
сутнього секретаря Відділу 
інж. Теодозія Дячка зложив 
звіт Ю. Нестерчук. Відділ 
УККА зібрав рекордову 
суму на УНФонд 2,200.00 
дол., чим здобув одне із 
передових місць у збірці. Зі 
зовнішньої праці треба під-
креслити допомогу В ЗОр-
ганізуванні й веденні робо-
ти Українського Інформа-
ційного Бюра УККА в сто-
лиці ЗСА, зокрема видної 
праці голови Відділу. ди-
ректора Бюра інж. Ю. Hec– 
терчука, відзначення 60-
ліття Української Дсржав-
ности в Конгресі ЗСА та 
наладнання й постійне вдер-
жування дружніх зв'язків з 

іншими національними гру-
пами тощо 

Після уділення абсолю-
торії уступаючій Управі та 
ділової н дружньої лнекусії, 
на пропозицію ГОЛОВИ номі-
наційної комісії проф. Ми-
колн Кормелюка майже од-
НОГОЛОСНО вибрано нову 
Управ) Відділу УККА в 
такому складі: Теодор Ца-
рИК голова, на членів без 
оприділення функцій: Б. 
Деннсик, І. Дячок, Б. Дем-
чишин, X ОришкевНЧ, Т. 
Нестерчук. X Луцик, Л. 
Гул ник. С. Дячок. Ю. Hec– 
терчук, Ю. Волошин, 1. Ко-
тлярчук. Контрольна Комі-
сія: С. Курилас, С. Бойчук, 
В. Романкж. Товариський 
Сул: л-р М. Кушнір, Б. 
Скасків. О Новосівська. 

В часі зборів вставанням 
з місць та олнохвилинною 
мовчанкою вшановано ге-
ррйську смерть Генерала 
Тараса ЧупрйНКИ іа бл. п. 
полк Василя Рибака. члена-
основника Відділу УККА 
та ЙОГО першого й довголіТ" 
нього голову, який помер в 
жовтні 1977 р. 

Новообраний голова Т. 
Царик, подякувавши за не-
сподіваний вибір, звернувся 
ло присутніх із закликом до 
співпраці1 в користь україн-
ської ; --.. їй Вашінітону, 

об ра нашої 
понеї Б ітьківщнни-
У країни. 
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Марні намагання 
У совстських виданнях газетах, журналах, книжках, 

брошурах, га в радіомовленні присвячується в останньому 
часі луже багато місця ..українському буржуазному 
націоналізмові", при чому йдеться тут. очевидно, про 
українську визвольну боротьбу в її недавніх та сучасних 
формах. Масивна кампанія комуно-московських імперія-
лістів проти українства, гам на Батьківщині й тут поза 
кордонами України, побудована на примітивній фразео-
логії. при чому піл обстріл совстської пропаганди подають 
в першу чергу Українські Визвольні Змагання в 1917-21 
роках, діяльність Центральної Ради. ІУ Універсал 
проголошення України Самостійною н Незалежною 
Державою, га відзначування цісї події українськими 
громадами у вільному світі, проти чого протестують, на 
зарядження московського центру, совстські амбасади у в 
поодиноких країнах, боротьба УВО. ОУН, а зокрема 
УПА, якій московські пропагандисти присвячують 
найбільше місця, не згадуючи вже про діяльність ,,україн-
СЬКИХ буржуазних націоналістів" на поселеннях у країнах 
вільного світу. У шиві цієї пропаганди помічається також 
деякі підступні тенденції комуно-московських окупантів, а 
саме події з 1917-21 років подаються у совстських 
виданнях так. щоб роби ги враження, начебто большевики 
були єдиними носіями незалежності! для поневолених 
царською Росією народів, толі як Центральна Рада й інші 
тодішні уряди Самостійних держав поневолених тепер 
Москвою народів ..спілкувалися" з імперіялістичними 
державами Заходу, які були виключно зацікавлені мате-
ріядьними добрамн східніх народів, а не їхньою волею. 

Як і можна було сподіватися, совєтська пропаганда 
майже повністю промовчує діяльність руху спротиву в 
Україні і мало згадує про працю Української Групи 
нагляду за виконанням Гельсінської угоди, з виразним 
бажанням закрити перед населенням діяльність цих груп, а 
якщо когось вже треба копчено назвати, то КГБівські 
пропагандисти витаврують його ..зрадником батьківщи-
ни". ..відшенленцем". ..вислужником західніх розвідних 
центрів" тощо. Однак це можна робити тільки до часу, бо 
населення раніше чи пізніше довідується про роботу груп 
руху спротиву із самвидавних матеріялів та інших джерел, 
заставляючи тим самим совстських офіційних пропаган-
дистів зайняти становище до цієї чи іншої справи. Ті, що в 
Україні, і ті. що слідкують систематично за прийомами 
совєтської пропаганди, звернули увагу, що в останньому 
часі кремлівські пропагандисти спритно поділили на 
декілька категорій свою пропаганду. Наприклад, доктор 
історичних наук Юрій Римаренко в Україні майже 
постійно займається періодом Центральної Ради і 
,.сіоністсько-українським альянсом": оклепаний -КҐБІВ-
ськнй пропагандист Рсм Снмоненко натомість займається 
справами ..українського буржуазного націоналізму" в 
Україні і поза її кордонами; Тарас Мнгаль пише пашквілі 
про ..зрадницьку" Українську Католицьку Церкву, а 
Мстиславові Братуневі, до голосу якого вже ніхто не 
прислухається, залишили тільки описи політичних 
процесів над відшуканими членами ОУН і УПА. А втім, до 
цієї антиукраїнської роботи КҐБ заставляє багатьох 
письменників і поетів, які хіусять виповнити свою данину 
перед московськими окупантами. 

Все це тільки окремі приклади кампанії КҐБ проти 
українських патріотів в Україні і на поселеннях. Можна б 
ще говорити про зливу слів Володимира Щербицького на 
ХХІІІ з'їзді ЛКСМ (Комсомолу) України, про антиупів-
ський ..роман" Віталія Виноградського.'друкованийудвох 
числах журналу ..Жовтень", і наводити багато інших 
прикладів люті московських окупантів, бо в Україні 
чимраз голосніше ту нас голос Миколи Руденка „Я не вірю 
російським шовіністам". Цей голос, який є голос україн-
ського народу, коммю-московські поневолювачі намарно 
намагаються здавити своєю пропагандою. 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ 

БАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТЕЙ. 

..Ярослав Курднднк 

ОБНОВЛЕННЯ 
АМЕРИКАНСЬКОЇ ЗБРОЇ 

Навіть таку, здавалося б, 
„суху" своїм змістом КНИЖ-
ку, як „Он Воч" („На сто-
рожі") Адмірала Ельмо Р. 
Зумвальта, бувшого шефа 
морських операцій, можна 
читати із справді „повним 
грози, зацікавленням". Ав-
тор, як справжній першо-
рядний знаток морських 
операцій, їхніх дій та різ-
них, часто і не передбачених 
можливостей, розводиться 
і проаналізовує майбутню 
оборону ЗСА. Його зовсім 
обосновані докори про те, 
що в справі оборони нашої 
країни дуже завзято диску-
тусться і зовсім непотрібно 
виявляється у пресі всі наші 
недоліки, а найменше від 
усього звертається увагу на 
те, що роблять і як розбу-
довують свою силу наші 
вороги. 

Коли ж надобавок читач 
ще познайомиться з голоса-
ми таких військових авто-
ритетів як теперішній шеф 
штабу Морських Операцій 
Адмірал Дж. Л. Голловей і 
віцеадмірал С. Г. Ґріффіс, 
заступник морських опе-
раиііі підводних човнів, що 
їх вони висловили перед 
Конгресовою комісією 
озброєння, або у принагід-
них пресових виступах, то з 
них ясно виходить, щегне 
потрібно бути НІЯКИМ ВІЙ-
ськовим фахівцем, а зви-
чайним здороводумаючим 
громадянином і зрозуміти, 
що перед американською 
суперпотужністю BHCOBV– 
ється на повний ріст пнтан-
ня: 

Приспішити негайно всі-
ми можливими засобами 
будову нових, змодерні-
зованих субмарин, навод-
них морських одиниць і ра-
кет, чи дебатуючи над цією 
пекучою проблемою, від-
совувати це питання і таким 
чином станути віч-на віч 
новій загрозі, яку становить 
СССР? 

Про те, що проходить у 
побудові нової зброї в тому 
гробово засекреченому, су-
часному московському ха-
наті, не так то легко розві-
дати. Там про це ніхто ні-
коли нічого не згадує, а 
тільки в ряди-годи амерн-
канській розвідці доводить-
ся стверджувати щораз то 
нові типи атомової і конвен-
ційної зброї, що її продукує 
ця комуністична імперія. 

В американській пресі, 
хоч і не зчаста, можна зус-
трінути незвичайно слушні 
заміти, що, мовляв, амерн-
канська преса у постійній 
погоні за сенсаційністю та 
в доказуванні „всюдипрн-
сутности і всезнайства", 
дуже часто робить ведмежу 
прислугу всенаціональній " 
нашій обороні, намагаю-
чись унаявнити навіть і ці 
секрети, про які слід було би 
мовчати, а не їх „популяри-
зувати". Вислід із того та-
кий, що ворогові допома-
гається вістками, що і де 
вже проходить, або, для 
прикладу, що запляновує 
Пентагон у найближчому 
періоді Національної Обо--
рони, чи як реагує і сприй-
має ці всі справи публічна 
опінія. 

Одно позитивне можна 

найти у поважній американ-
ській пресі, це стверджуван-
ня факту, що вся модерна 
зброя, а в тому числі і мор-
ська, „старіється" багато 
скоріше, як це було у часах 
„клясичного" ведення воєн. 
Очевидно, що це „старіння" 
зброї відноситься в одна-
ковій мірі до всіх тих дер-
жав, які самі мають, чи 
продукують таку сучасну 
зброю. Але нам, у вільному 
світі, тепер найцікавіше, як 
швидко проходить цей про-
цес „старіння" на Заході і 
Сході, точніше — у ЗСА і 
СССР? v 

Ось для прикладу: сучас-
на морська, а в першу чергу 
підводна фльота Поляріс і 
Позейдон ракетних субма-
рин „зужиється" скоріше, 
поки їм прийде на зміну 
ракетна субмарина „Трай-
дент". У побудові „Трай-
дент" натрапляється хвнле-
во на деякі труднощі у зв'яз-
ку з підвищеними коштами 
будови, які дуже помітно 
зросли від того менту, KO-
ли їх запляновувано. Одно в 
тому найважливіше, що 
перший „Трайдент" nocry– 
пнть на службу морської 
оборони ЗСА на прикінці 
1980 року. 

Пересунення цього речен-
ця, ставить таким чином 
американські політичні ко-
ла перед двома альтернати-
вами: затримати фльоту 
„Поляріс" і „Позейдон!', 
зложену зі 41-ї субмарини, 
на морях довше, як це рані-
ше передбачувалося, і їхню 
теперішну повноцінну боє-
здатність продовжити із 
дотеперішніх 20 на 25 ро-
ків, або взяти на себе такий 
риск, що у тому „перехід-
ному періоді" нічого такого 
не трапиться, тобто, що 
ЗСА у тому часі на випадок 
найконечнішої необхіднос-
ті зможуть заповнити цю 
прогалину іншим типом 
атомової зброї. 

Ракетні субмарини слід 
уважати в першу чергу за 
,,відшіатну”абр^ю. Як ві-
домо, американські субма-
рини не будуть вжиті для 
„несподіваного нападу", бо 
вони не являються ані над-
то точними у прицілах, ані 

'теж не мають'тієї нищівної 
потужности, щоби могли 
спаралізувати совєтські ра-
кети у підземних сховищах. 
Зате вони в силі знищити всі 
важливі індустрійні осерсд-
ки і всі більші міста у т.зв. 
„другому відплатному уда-
рГ. При тому слід додати, 
що цю дотеперішню СВОЄ-
рідну ,,відхильну НЄТОЧ-
ність" мають перебрати на 
себе і їх досновно вирівнати 
субмарини „Трайдент". 

На допомогу у найточні-
шому досі попаданні у прн-
ціл субмаринам „Трай-
дент" поступить у продук-
цію „мобільна" ракета MX, 
яку можна буде пересову-
вати в залежності до потре-
би в нутрі тунелю-каналу 
довжиною 10-15 миль. При 
цьому треба згадати, що 
ракети MX будуть не ли-
шень иайсильиішими аме-
рнканськнми ракетами, але 
вони своєю архиакурат-
ністю і розподілом (тип 

(Закінчення на cm. 4-ій) 

Степан Ш 
Боффало, Н.Й. 

ЩЕ ПРО ПАТРІЯРШИЙ ФОНД 
Церква об'єднує нарід. 
Церква формує світогляд провідної верстви. 

1917 рік, упадок царату. 
Народи імперії, що мали 
свою Церкву, але не залеж-
ну від Москви, а мали своє 
патріотичне духовнество — 
естонці, латиші, литовці, 
поляки й фіни — використав 
ли нагоду й відокремились, 
а свою самостійність обо-
ронили. В Україні Церква 
була московська, україн-
ська шляшта і духовенство 
в більшості обмосковлене, 
провідна верства вихована 
на творах Бакуніна, Черни-
шевського й Леніна, в той 
час ставила клясові інтереси 
вище національних — само-
стійности, її політика закін-
чилась для України кагас-
трофою, а вони самі: Затон-
ський, Коцюбинський, 
Любченко, Скрипник, Хвн-
льовий, Чубар і їх послідов-
ники з кулею в потилиці 
пішли на той світ. 

Не було в нас своєї Церк-
ви — не було в нас свого 
розуму. 

Сьогодні, на Рідних Зем-
лях У К Церква не існує. 
Православний Собор в За-
горську в приявності прсд-
ставника Ватикану уневаж-
ннв Берестейську Унію, ін-
ший речник того ж Ватика-
ну, кардинал Фюстемберг, 
на зустрічі з представника-
ми УККА у Філядельфії 
заявив виразно, що УКЦер-
ква в плянах Ватикану прн-
значена на самоліквідацію, 
а залишки мирян повинні 
вдатися в Церкву латнн-
ську. Отож присуд нашої 
загибелі проголошений — 
наша несвідомість, байдуж-
ність і час цей присуд внко-
нають. 

Цю загрозу найперше 
збагнув наш Святець Па-
тріярх Йосиф. Вже на Дру-
гому Ватіканському Собо-
рі ви двигнув справу нашого 
Патріархату і три тисячі 
єпископів прийняли ці до-
магання як слушні, але за-
прошені висланннки Moc– 
кви запротестували проти 
цього і загрозили, що внй-
дуть, як справа Патріяр-
хату не буде знята з порядку 
нарад. Так і сталось. 
., Минали, роки. Наш ІБла-
женішин Патріярх не зрі-
кається історично належ-
них нам прав, при допомозі 
мирян, що доривочно й при-
нагідно вплачували датки 
на Патріяршнй Фонд ство-
рив в столиці християнства 
в Римі те, чого досі не було, 
Собор св. Софії, Студіон, 
УКУніверситет, Патріяр-
шин Двір. Як ми і наш Па-
тріярх виглядали б в очах 
християнства без отсн.х 
надбань.! 

Але цими надбаннями не 
вичерпуються пляни їх Бла-
женства. Чергові завдання, 
це наповнити унівсрситет-
ські приміщення ПИТОМЦЯ-
ми. Дехто скаже, а де ж ці 
литомці? Правда, в Амери-
ці і Канаді покликань мало, 
але в Бразилії, Аргентині, 
Югославії не всі згол0шен-
ня, з браку засобів, викорис-
товується. Чергове завдан-
ня, дати нашим Духовним 
Семінаріям духову і мате-
ріяльну опіку-допомогу. 

Вони ж, ці Семінарії, в не-
достатках, за мало мають 
кваліфікованих учитель-
ських сил, не мають науч-
них кабінетів, бібліотек то-
що. Конечність узгіднити 
програму навчацня, щоб 
наші богослови не виходи-
л и з чужих університетів без 
знання своєї історії, без 
знання історії своєї Церкви, 
свого обряду, бо якже може 
священик виховувати вір-
ннх, щоб зберігали свій об-
ряд, як він цей обряд знає 
тільки поверховно? 

. Реалізація цих плянів 
приспішить узаконнення 
Патріархату. 

На реалізацію цих плянів 
потрібно хоч два мільйони 
доларів річно. 

Не один читач запитає: а 
звідки взяти ці мільйони? 

Відповідь коротка: ці 
мільйони є в нас і на ці 
мільйони зложаться малі 
датки, тільки по 50 центів 
від зароблених чл пенсій-
них сто долярів. На такий 
даток кожного року може 
собі дозволити найменш 
заробляюча і на іібідніша 
родина. Це потверджує нам 
факт, що сто тисяч україн-
ських родин в Америці пла-
тять річно 10 мільйонів до-
лярів за вживання тслефо-
ну. 

Але тут на перешкоді вже 
не є ані Ватикан, ані Moc– 
ква, тут головною перешко-
дою є наша духова вбогість 
і несвідомість. На жаль, ця 
вбогість не тільки в нашому 
простолюдді, ця вбогість 
також в нашіїй освіченій 
верстві, в наших дншюмо-
ваннх і високозаробляючих 
професіоналістах. Про це 
свідчать кожнорічні збірки 
на Патріяршнй Фонд, що в 
них бере участь всего 15-
209Б вірних, а майже поло-
вина жертводавців дають 
по S 10.00 а то 55.00. 

Тут конечно побільшити 
число жертводавців і під-
нести їхні датки до їхньої 
спроможности. 

Загал наших вірних до-
брий, жертвенннй, тільки 

.біля нього треба потруди-
тись. Великі сплави вима-
гають великих зусиль. 

В минулому збиралось на 
Боєвий Фонд ОУН. Селяни, 
що не мали на сіль, платили 
по 20 сотиків місячно. За 
таку вплату грозило 5 років 
в'язниці, але ані жертводав-
ців, ані збирачів не зменшу-
валось. 

Ще інший приклад. В 
осені 1939 року большеви-
ки на кожний повід по 1,000 
а то й 2,000 тонн зерна для 
держави, і це зерно в означе-
ному часі треба було доста-
вити. Як до цих вимог пос-
тавилось наслення? Внло-
нювали з-поміж себе комі-
тетн, які себе взаємно зна-
ли, знали також інших гро-
мадян, і ці визначували 
кожному припадаючу пай-
ку. Подібне було і за німців, 
один одного наглив, один 
одному допомагав, неділя-
ми молотили, щоб на час 
впоратись. Під тиском во-
рога, ми виконували хочби і 

(Закінчення на cm. 4-ій) 

ДО ВІДОМА УКРАЇНСЬКІЙ 
СПІЛЬНОТІ В ДІАСПОРІ 

Коли в державах вільного світу трапляються події чи 
виринають справи, які глибоко заторкують усю спільноту, 
тоді преса даної країни, щоби усвідомити громадян, 
розкриває ту подію чи справу в усій повності. Поряд 
репортажу друкуються й інтерв'ю з особами, які с 
співучасниками тієї події чи замішані в тій справі. Наша 
українська преса ще не розпоряджує такими засобами, 
щоби могла переводити такі інтерв'ю й безпосередньо 
передати погляди усіх тих одиниць,̂  які тісно пов'язані з 
особливою справою та отим дати їм можливість опри-
люднити ті причини, які спонукали їх зайняти суперечні 
становища. 

Тому ми, нижчепідписані, шляхом цього повідомлення, 
рішили подати до загального відома причини становища, 
яке ми зайняли відносно розв'язання Української Націо-
нальної Ради. Це сталося наказом президента Миколи 
Лівицького, у виді декрету, на внесення Уряду УНР і, як 
нас повідомлено, прийняте більшістю голосів членів 
Уряду. Ми, нижчепідписані, голосували проти розв'язання 
(точно: л-р А. Жуковський і д-р Марія Бек голосували 
проти, а ген. Фнлонович здержався від голосування), 
пересилаючи свої голоси телеграфічно, бо ми не були 
запрошені й очевидно не були присутні на засіданні 
Виконавчого Органу УНР, яке відбулося в Мюнхені й на 
якому запало те важливе рішення. 

В листі, який наспів від Голови Уряду (голови Виконав^ 
чого Органу) і в якому було прохання до членів ВО подати 
своє становище відносно, тоді ще наміченого декрету, не 
подано вичерпуючих даних, на основі яких можна було би 
прийти до самостійного висновку та особисто перевірити, 
чи факти оправдують ті висновки, до яких прийшли ті 
члени ВО, які підтримали розв'язання У Н Ради. Тому ми 
телеграфічно прохали пана Президента передумати свою 
сильнодіючу постанову, або принайменше відложити 
видання декрету на короткий час, щоби дати нам, які не 
були в курсі справи, повну можливість розглянути цю 
справу. Бо ж ми не мали нагоди обмінятися думками чи 
передискутувати u з іншими членами ВО на нашому 
терені. Якщо мали ми бути позбавлені такої можливосте 
так ми заявили, що тоді не зможемо прийняти співвідпові-
дальности за наслідки, які можуть виплинути з такої дії. 

Дальше ми висловили панові Президентові наше 
переконання, що хоч яка складна не була б поточна 
проблема, напевно зможемо й мусимо знайти іншу 
розв'язку. На превеликий жаль, пан Президент відкинув 
наше прохання, а натомість зажадав, щобн ми негайно, 
телеграфічно, переслали свої бальоти. Згодом наспіло 
повідомлення від п. Володимира Біляєва, заступника 
голови ВО та голови Представництва ВО в Америці, про 
видання декрету розв'язання У Н Ради. Не знаємо, як довго 
застановлялись над цілою справою в Мюнхені, але коли 
взяти під увагу наші телеграфічні та листовні зв'язки з 
Мюнхеном, ясно, що її переведено впродовж одного 
короткого тижня. 

Не бажаємо зараз і на цьому місці подавати чи 
аналізувати ті причини, які мали довести екзильний Уряд 
та пана Президента до такого, на нашу думку, нсрозваж-
ного та помилкового рішення. Зрештою, цього не могли 
би ми сейчас зробити, хочби тому, що досі невідомі нам всі 
факти, які, як ми попередньо твердили, треба би Суло 
знати, щоби належно в такій важливій справі рішати. 

Підсумовуючи, ми можемо тільки підкреслити наше 
переконання, що наші голоси проти розв'язання УНРади, 
хоч в меншості, проте оправдані й правильні зі слідуючих 
причин: 

1. Незрозумілий поспіх, в якому переведено голосуван-
ня в Мюнхені, в такій багатозначній та основній справі; 

X Брак достатнього часу та доступности до потрібних 
Ін,форм.ащй, які чеоібхідньдда. розсудливдго та справедлл-
вого рішення; f 

3. Відкинення нашого прохання для додаткового часу, 
щоби ті інформації добути перед голосуванням; 

4. Брак спромоги скомунїкуватися з оскарженими 
членами Президії УНРади й дати їм спромогу оборонити 
себе від поважного оскарження порушення Тимчасового 
Закону; ., 

5. Занедбання скликати засідання Експозитури на 
цьому континенті, щоби дати нам ту саму можливість 
обговорити та передискутувати справу, яку мали члени 
ВО на європейському терені, тимбільше, що більшість 
членів живе на цьому континенті; 

6. Наше глибоке переконання, що була й є інша 
розв'язка для поточної проблеми, коли навіть було мниме 
порушення (свідоме чи несвідоме) закону, а не тільки 
відмінна інтерпретація; 

7. Нерозсудливість та недоцільність розв'язування 
УНРади, особливо на передодні Восьмої Сесії, коли вже 
розпочато процес виборів ставленням кандидатів на 
послів до громадського сектора УНРади; 

8. Роз'єднуючий вплив декрету, у цю пору, коли ми 
стремимо до консолідації та об'єднання всіх творчих 
українських сил, може тільки спонукати наших ворогів, 
внутрішніх та зовнішніх, до пожвавлення намагань 
розпорошити та знівечити нашу національну твердиню у 
вільному світі; 

В інтересі правди і справедливости, в інтересі дійсного 
об'єднання й скріплення УНРади та в імені тієї Найвищої 
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В БЕОҐРАДІ - В ОБОРОНІ 
ПРАВ УКРАЇНИ 

и?яз ssssssssssre?s?wwx-cirefr 
Београл, Югославія (УІС „Смолоскип"). — 3 рамени 

вашіш тонського Комітету Гельсінкських Гарантій для 
України, який заступає на Заході київську Українську 
Гельсінську Групу в останньому тижні нарад в Беоґраді 
були його представники - Борис Антонович, правник і 
релрезентані Ілліной, І Чікаго, та Зоріяна Луцька (яку 
вислав Комітет Оборони В. Мороза), яка закінчила 
факультет психології Пеннсильненського університету. 
УІС ,,Смолоскип" вислав до Београду свого кореспон-
дента, Андрія Каркоия, студента політичних наук з 
Міннеапо.тісу (Міни.) 

А. Карконь прибув до Београлу внеділю, 5 березня, 3. 
Луцька - в понеділок, 6-го березня, а Б. AHTOHO– 
вич у вівторок. 7 березня. По дорозі до Београду А. 
Каркопеві пропала валізка т матеріяламн, які він віз туди 
зі собою і яка „віднайшлася" на летовищі у Беоґраді 
перед його він злом з Югославії у п'ятницю, 10 березня. 3. 
Луцька і Б. Антонович перевезли свою частину матерія-
лів без жадних труднощів. 

f 
Документи в обороні прав України 

! Українські представники привезли з собою відповідну 
Кількість таких матеріялів в англійській мові: 

І. Меморандум київської Української Групи ч. 2, який 
говорить про ізоляцію України віл решти світу. 
:. 2. Меморандум ч. 18 - про дискримінацію українців в 
еміграційних справах. 
; 3. Апель Раїсн Руленко до учасників Београдської 

наради з 1 листопада 1977 р. 
: 4. Апель до лержав-учасниць Београдської Наради, 

який виготовив вашінгтонськнй Комітет Гельсінкських 
Гарантій для України у свосму імені і в імені київської 
Української Г"ельсінкської Групи. 

5. Ілюстрована брошура з біографічними даними про 
всіх 16 членів київської Української Гельсінкської Групи. 

6. Видрукувана у формі пресового повідомлення 
Заява голови української делегації Б. Антоновича, яку він 
мав відчитати на відкритті заплянованої пресової 
конференції. 

7. Петиція з 1700 підписами в обороні М. Руденка, О. 
Тихого і всіх інших ув'язнених членів Гельсінкських Груп 
в СССР. 

Діяльність української делегації в Беоґраді 

Знаючи, шо змінити суті справ Гельсінкської Наради в 
Беоґраді вже не вдасться, українська делегація ставила 
собі за ціль: 

1. Передати безпосередньо делегаціям держав-учас-
ниць Нарад найновіші документи київської Української 
Гельсінкської Групи. 

2. Передати Апель зі спрямованням на вимоги 
українців в наступних двох роках. 

3. Відбути пресову конференцію і довести до світової 
громадськости та звернути її увагу на найважчу ситуацію 
в Україні і найжорстокіщі репресії київської Української 
Гельсінкської Групи. 

На підставі телефонічних розмов і пресових звідом-
лень, зокрема АП і ЮПІ, подаємо нижче щоденник 
побуту і діяльности української групи в Беоґраді. 

Понеділок, 6 березня: А. Каркоиь контактується з 
акредитаційним бюром,і членами американської делега-
ції, щоби одержати повну пресову акредитацію, як 
кореспондент „Смолоскипу". Йому дають лише тимча-
сову перепустку до Сава центру, до часу перевірки з 
Державним департаментом у Вашінгтоні. 

Вівторок, 7 березня: Державний Департамент зверта-
ється до „Смолоскипу" за інформаціями про А. 
Каркоия. А. Каркоиь вперше іде до Сава центру на 
пленарну сесію. 

Середа, 8 березня: Б. Антонович і 3. Луцька 
одержують перепустку до Сава центру, як представники 
неурядової громадської організації. А. Каркоць одержує 
повну пресову акредитацію. 

Б. Антонович і 3. Луцька зустрічаються з американсь-

кимн представниками і мають з ними півгодинну 
фозмову в Сава центрі, інформуючи їх про ціль їхнього 
приїзду. Зустрічаються з головою американської делега-
шї А. ГольдбергОм, передають йому петицію з 1700 
підписами і комітет українських матеріялів. Зустріча-
Іються вони також з головами делегацій Англії і Канади і 
делегаціями восьми інших країн і теж передають їм 
комплет матеріялів. В тому ж часі А. Каркоць роздає 
запрошення кореспондентам на пресову конференцію. В 
часі роздавання, його замітили югославські кореспонден-
тн і члени делегації Східньої Німеччини. Вони повідомля-
ють про це секретаріят, який забирає Каркоия до свого 
помешкання, де югославські і американські представники 
в гострій формі попереджають його, що, якщо він 
дальше буде роздавати будь-які матеріали, йому буде 
відібрана пресова акредитація, і він буде видворений з 
країни. Каркоць заявляє, що жаден закон в світі не 
забороняє ділитись інформаційними матеріяламн зі 
своїми колег а ми-журнал і стами. 

Всі три представники є присутні на пленарній сесії 
Нарад саме в тому часі, коли А. Ґольдберг виголошує 
своє заключне слово, дуже виразно наголошуючи 
питання людських прав, свободи переконань і віри 
окремих осіб і цілих груп. 

Увечері українська група має нараду щодо стратегії на 
четвер, беручи під увагу різні можливості - арешт, 
видворення, розігнання пресконференції, можливість 
відбуття у Відні. 

Пресова конференція 

Четвер, 9 березня: о год. 9ґ4^ ранку до кімнати ч. 335. 
де мешкали Б. Антонович і А. Каркоць прийшли два 
офіцери „внутрішньої безпеки" (югославське КГБ). Вони 
заявляють, шо „пресова конференція не відбудеться, 
вона за жадних умов не може відбутися, що на її відбуття 
немає дозволу, і органи безпеки доложать всіх зусиль, 
щоби вона таки не відбулася." Українські представники з 
повною рішучістю відповідають, що „їхні акції і 
діяльність є кермовані їхньою совістю, а не поліційними 
наказами". Після погроз, які тривали 15 хв., югославські 
представники відходять. А. Каркоць, ідучи до поесового 

центру, дискретнд всуває записку ПІД двері 3. Луцької 
(кімната ч. 310), інформуючи про попередження поліції і 
дає інструкції, що дальше робити. Б. Антонович, 
зауваживши після снідання в ресторані, шо за ним 
слідкують, Іде автом з принагідним знайомим оглядати 
місто, щоб тим способом відірватись від поліції. Десь біля 
1:00 по полудні він повертається і, йдучи понад Дунаєм, 
помічає, що за ним слідкують. О год. 1:15 він іде до своєї 
кімнати і телефонує до Чікаго. В тому моменті до 
кімнати вриваються три поліцаї в цивільному, внрива-
ють йому з рук телефон і забороняють телефонувати та 
взагалі порушуватись в кімнаті. В тому самому часі до 
кімнати 3. Луцької вриваються два поліцаї і ставлять її 
під хатній арешт. Уміжчасі А. Каркоць зорганізував у 
пресовому центрі групу кореспондентів і всі разом, в авті 
одного з них, під'їхали під готель „Югославія". 
Побачивши, що головний вхід до готелю охороняє 
„внутрішня безпека", вони від'їхали і увійшли досереди-
ни задніми дверима, призначеними для обслуги. Про-
йшовши на 2-ий поверх, вони побачили, шо винаймлена 
кімната „Вінтер гарден" замкнена, а управитель готелю 
повідомив Каркоия, шо конференція не відбудеться, бо 
заборонена поліцією. Тоді "всі кореспонденти перейшли 
до. почекальні на 2-му поверсі, а побачивши, шо 
надходить „внутрішня безпека", оточили Каркоця 
тісним кільцем, який зразу відкрив пресову конференцію, 
повідомив, шо сталося з Антоновичем і Луцькою і почав 
викладати зміст Заяви і Апелю. Люди з „внутрішньої 
безпеки" почали вигукувати по-сербськи, а коли xopec– 
понденти звернули їм увагу, шо ніхто не розуміє їхньої 
мови, вони збентежилися і післали за перекладачем, шо 
дало змогу продовжувати конференцію. Прибувши, 
перекладач сказав, шо конференція переривається і не 
може продовжуватися. Каркоць йому відповів: ,,KOH– 
ферениія Комітету Гельсінкських Гарантій для України 
вже розпочалася. Вона буде продовжуватися. Ви можете 
її перервати лише фізичною силою, насильно винісши 
мене звідси, на очах світової преси". Серед „внутрішньої 
безпеки" наступило замішання. Каркоиь так тісно був 
оточений кільцем кореспондентів, що вони не зважились 
насильно його звідти виривати. Він говорив 20 хвилин. 

(Закінчення на cm. 4-ій) 



Ч. 75. СВОБОДА, СЕРЕДА. 5-го КВІТНЯ 1978 

з^у^щ^^^^^^^^^^іьцик^Ч^^^уЦРРОо^ 
РНО-МИСТЕЦЬКИЙ КЛЮБ в НЮ ЙОРКУ 
N 134 Друга Авеню, П поверх 

(Дім Українського Визвольного Фронту) 

П'ятниця, 7-го квітня 1978 року, о год. 7-ій веч. 
ГУРТОК „МОЛОДАчМУЗА" пРи ю-му ВІДДІЛІ СУА 

ЖИВА ГАЗЕТКА ІЛЮСТРОВАНА ПРОЗІРКАМИ 

„ВСЬОГО ПОТРОХУ" (ч. 2) 
Беруть участь: МАРТА ЗЄЛИК, ЛЮДМИЛА КАНЮҐА, ОЛЬГА ШЕВЧУК, 

ЮРКО ЯРИМОВИЧ 1 гість з Трапову, ВСЕВОЛОД ОНИШКЕВИЧ. 
Мистецький дорадник рад. УЛЯНА ЛЮБОВИЧ 

аааїШюярва^^ . 

Напередодні мистецької виставки 
Аркадії Оленської-Петришин 

З 4-го по 15-те квітня ц.р., т а к як І абстрактність, на-

t t C ^ ОСОСОСОС̂ СОС̂ С̂ С̂ С̂ СЧР̂ С̂ Г̂ СЧРОС̂ Г̂ Д ФРФД ̂ C^C'̂ t'̂ CWC'̂ f'̂ C'̂ t'̂ C'̂ 'Hf'JC f̂'BOOM'̂ 'f̂ t̂? t̂f̂ K?^C^C^C t̂f̂ K t̂f̂  ̂ ' ̂ ^вгч ^^^^'^^''^^^^'^^^^^^^^^^^''^^-^^'^'^^^^J^^'^^'^^^^fc^p^^^^i'^^^^J^^Jfc–^^ 

N 
УСВТ „Чорноморська Січ", Нюарк, Н. Дж. 

запрошує на 

ВЕСНЯНУ ЗАБАВУ 
С у б о т а , 13-ГО Травня 1 9 7 8 р . (Напередодні Два Матері) 

в залі Українського Народного Дому 
140 Проспект Авеню в ІРВІНГТОНІ, Н. Дж. 

О р к е с т р а : Вокалько-івструмемтальввй Ансамбль „ З е л е н е Ж и т о " з Філадельфії 
Початок забави : 9:00 год. веч. 

ВСТУП: для дорослих 8.00 дол" для молоді 4.00 дол. 
Смачний і добірний буфет у заряді Вшановних Пань. 
Резервація столиків: „ДНІПРО" - тел. (201) 373-8783 

т 
В часі перерви - роздача нагород із відбвваикового турніру СУ АСТ-СхІд, що відбу-

деться цього ж дна в залі Columbia High School у Мейплвуді, Н. Дж. 
t^g^etM^g^g^e^t^t^C^f^g^geg^Plg^P^MC^C^P^C^C^HC^C^ 
ВДИ Л Ї Л ' ^ т Л ' ^ ' Д ^ ' ^ ^ т ^ ^--mjm.ив я і т т в і т ^-иь-вв.-иь-иь-яь..-як-яьж^^-т-^ .̂-т-^-яь,-т.'т.-тгт.-жь"жь.'ть 
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„ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА 
В ІЛЮСТРАЦІЯХ" 

КОСГЬ ВЮИК-ГУСМЧ 

-,,. істот 
іук?раїнеького 
у' миетЕїдтва 

ІЛЮШ4ЦІЯХ 

Автор К. Шонк-Руснч, літер, редактор 
Вячеслав Давнденко. Вступна стаття Л. 
Полтави. Книжка підготовлена до друку 
мас поверх 708 ілюстрацій з різких галузів 
мистецтва, включно з архітектурою, жи-
вопнеом, скульптурою, графікою, шрнф-
тамн, орнаментикою, іконами, ювелір-
ством, народним одягом, театральними 
костюмами, сатирою в карикатурах, слов-
ник мистецьких термінів, та багато інших 
тем в ділянці мистецтва. 

Ця книжка подас відомості яким шля-
хом розвивалося українське мистецтво, в 
якому напрямку та його вартісні чинники. 

Книжка у твердій оправі з пересилкою 
S35.00, після 1-го - червня 1978 p. S45.00 
в продажі. 

ЦчЗаі. 

ЧЕКИ ПИСАТИ: 
SELF REL1ANCE (FEDERAL CRED1T UN10N) 

о 408 Second Avenue, (konto 6774031 Sz6hk). Haw York. N.Y. 10003 - і 

в Бодлі (Bodley Gallery), 
одній з престижевнх rane– 
рій Ніо Йорку, відбудеться 
мистецька виставка най-
новіших праць Аркаді ї 
Оленської -Петришин. У 
зв'язку з цим варто, хоча б 
в дуже загальних рисах, 
пригадати шанувальників її 
мистецтва та всім тим, для 
яких мистецька творчість 
становить важливий ас-
пект їхнього світобачення, 
про її творчий шлях та її 
мистецькі осяги. 

Аркадія Оленська-Пет-
ришин за 'приблизно 20 
років напруженої і система-
тичної праці, пройшла 
складний шлях творчого 
вияву і самоудосконалення. 
У своїх працях вона відби-
ла і мистецьку сенсибіль-
ність свого часу і свій 
власний мистецький ріст. 
У ранніх 60-их pp. вона, як і 
переважна більшість м и о 
тш”в того часу, знаходилась 
в полоні абстрактного ек-
спресіонізму. Однак, її ва-
ріянт цього напрямку не 
змагав до повного усунеи-
ня речевої лійсностн, а нав-
паки досить чітко тяготів 
до передачі її специфічного 
змісту. Праці того часу, 
дешо на спосіб орієнталь-4 

ного суміє, недвозначно на-; 
тякали на багату розвіт-
леність дерев. Ця фаза у її 
творчості не була довго-
тривалою. Поволі, мож-
ливо навіть дешо і боязко, 
вона все більше і більше 
вволить у свої твори, СПО-
чатку дешо схематично, а 
згодом уже чітко окреслені 
людські постаті у безпосо 
редньому довкіллі їхньої 
ДІЙСНОСТІ!. Більшість із них 
схоплені в хвилини осаміт-
нености, носталгії та ти-
хого розпачу. Цей ан-
самбль ЇЇ творів, мабуть, 
найбільш вагітний інтро-
спекцією над самим собою 
та рефлексією над долею 
людини. Треба при цьому 
підкреслити, шо в той час, 
коли абстрактність її ран-
ніх творів все більше і 
більше давала місце кон-
кретному предметові, ця 
конкретність в ніякому 
разі не означала повороту 
до репрезентативного pea– 
лізму. Навпаки, вона чіткої 

'набирала функцію поетич-
них метафор і тим самим, 

Фільм продукції Теодора Кузьміва 
„В НЕДІЛЮ РАНО ЗІЛЛЯ КОПАЛА" 

буде висвітлюватись в наступних громадах; 
БРУ КЛ ИН, УНДім при Гранд аул. - 8-го КВІТНЯ, о год. 

6-ій по пол.; 
АСТОРІЯ, Дім СУМА при 31-ій вул. - 9-го КВІТНЯ, 

о год. 4-ІЙ ПО пол.; 
ДЖЕРЗІ СИТІ, УНДім при Фліт вул. - 16-го КВІТНЯ, 

о год. 4-ІЙ по пол.; 
ЧЕСТЕР, зала церкви СВ. ДУХА при 3-ій вул. - 23-го 

КВІТНЯ, о год. 4-ій по пол.; 
ТРЕНТОН, зала церкви СВ. ЙОСАФАТА - frro ТРАВ-

НЯ, о год. 6-ій по пол. 

Після сеансів також буде 
ВИСТАВКА ОБРАЗІВ роботи Т. КУЗЬМІВА 

Місцеві Осередки СУМА 

- J . f f f f f f f f f f f f f f r r M i m m m t l i M 

і .Українська Вільна Академія Наук у США 

НАУКОВЕ ЗАСІДАННЯ 
ІСТОРИЧНОЇ СЕКЦІЇ 

Д-р ВАСИЛЬ ОМЕЛЬЧЕНКО - відкриття. 

Ред. ІВАН СВІТ - ФЕДІР П. МАТУШЕВСЬКИЙ -
ЖИТТЯ. ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА І КУЛЬ-
ТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

Засідання відбудеться 
і в неділю, 16 квітня 1978 p., о год. 3-ій по пол. 

а не аж було подано раніше 9-го КВІТНЯ 
в будинку А к а д е м і ї , 286 Захід 188 вул., Н ю Й о р к 
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Т Ь О О О О О О О О О О С М 

ПОВІДОМЛЯЄМО ШАНОВНЕ ГРОМАДЯНСТВО. ЩО 
8 і 9-го квітня 1978 року 

(СУБОТА і НЕДІЛЯ) 
відбудеться 

ПОШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ 
СЕКРЕТАРІАТУ ЦК УРДП 

з участю членів 
ЦК Американського Комітету 

Пленум відбудеться 
в Conference Room, Howard Johnson Motel 

S o u t h f l e l d , M i c h , (передмістя Детройту) 
Субота, 8-го квітня буде заслухано звіти і резолюцію про 

політично-організаційний стан УРДП. 
Неділя, 9-го березня буде затверджено напрямні для 

зовнішньої і внутрішньої діяльности та прийняття 
відозв рішення; затвердження редакторів пресових 
органів Партії, діяльність Фулдаціі ім. І. Багряного, 
відзначення 45-річчя голодової трагедії на Україні 
в 1932-33 pp. та інше. 

ДОПОВІДЬ 
для Громадянства виголосить 

9-го квітня 1978 р. 
ГОЛОВА УРДП 

Д-р МИХАЙЛО ВОСКОБІЙНИК 
в залі при Православній Катедрі СВ. ПОКРОВИ. 

Початок о год. 2:30 по пол. 
Дивись окреме оголошення у „Свободі". 
Генеральний Секретаріат ЦК УРДП 

І О Р В О О В В В В В О В В В В В В В В В В В В В І 

голошувала загальну, рад-
ше ніж окрему проблему. 

За останніх декілька ро-
ків Аркадія Оленська-Пет-
риший зосередилась над 
невичерпним б а г а т с т в о м 
живої фльори. З її мистець-
кої перцепції зникла люди-
на. її увагу повністю зай-
няла рослинність. Мис-
теиька передача цієї нелег-
кої теми, у графіці і оліях, в 
малих і великих формах 
(деякі до десяти фітів ши-
рокі) стала преиизною, до-
сконалою в деталях та 
подивугідно скомпонова-
ною. Було б, однак, помил-
кою припускати, шо ці 
праці тільки реалістичні 
відповідники зображеної 
рослинности. Ні. Мистец-
тво Аркадії Оленської-Пет-
ришин не є і не може бути 
реалістичним в такому сен-
сі. Воно, так як і none– 
редньо, в його абстракт-
ному і реалістичному ва-
ріянтах, підкреслювало і 
продовжує підкреслювати 

Вісті з Українського Села 
в Ґлен Спей 

Засноване в 1975 р. Т-во 
„Розвага" веде успішну 
працю на всіх відтинках 
громадського життя, в на-
шому селі. Воно вповні 
оправдує своє існування, 
зокрема в довгі осінні і 
зимові місяці. Зустрічі на-
ших мешканців відбува-
ються вечорами в суботи і 
неділі в примішенн' - залі 
церкви св. Володимира. 
Простора і гарна зал я є 

містерію життя, яку мож-
на відчути, символічно пе-
редати,але навряд чи оста-
точно розв'язати. 

Виставка нових праць 
Аркадії Оленської -Пет-

з погляду її по-
мистеиьких ОСЯ-
погляду ЇЇ ТЄПЄ-
творчости, буде 
подією для всіх 

нас. Вона поза всяким сум-
нівом варта нашої уваги. 

ришин і 
передніх 
гів, і з 
рішньої 
цікавою 
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КОМІТЕТ ОБОРОНИ РАДЯНСЬКИХ 
ПОЛІТИЧНИХ В'ЯЗНІВ 

звернулись з проханням до 

ген. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА 
щоб він дав ДОПОВІДЬ перед українською громадою міста Ню Йорку і околиці. 

Генерал П. Григоренко запрошення прийняв і 
в неділю, 9-го квітня 1978 року, о год. 2-ій по полудні 

у великій авдиторіі Stuyvesant High School, Е. 15th Street and 1st Avenue 
говоритиме на тему: 

„СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОЗАХИСНОГО 
РУХУ В УКРАЇНІ І В СРСР" 

Обидві організації закликають Українську Суспільність до масової участи у доповіді 
та у привітанні великого українця нашого часу: 

Провідного діяча руху опору в Раданському Союзі; 
Члена Української групи сприяння виконанню Гельсінських домовлень; 
В'язня КҐБівських тюрем і психіатричних лікарень; 
Безстрашного оборонця людських і національних прав. 
Та сама доповідь відбудеться і в інших містах ЗСА , Канади і Европи 

І І І І І 
І , ЬЄЗСТрЯШНОГО ОООрОНЦЯ ЛЮДСЬКИХ І ИЯЦГОМаишплл, і і р в о . 

Та сама доповідь відбудеться і в інших містах ЗС 

ПОДЯКА 
Сердешну подяку складаємо Родині, Приятелям і Всім, 

хто взяв участь а часі похорону 

славної пам'яті 
Д-ра ВОЛОДИМИРА 

НЕСТЕРЧУКА 
який помер нагло 6-го березня 1978 р. на сабаесаій стаціі 
Астор Плейс, о 9-ій годині вечором, у повротній дорозі з 

праці додому. 
В першу чергу складаємо сердешну подяку оо. 

Вяснліяиям: о. Кристофороаі Войтииі й о. д-рові проф. 
Мелетісві Войнвреві за відправлений Панахид і 
Богослужень. і 

Сердечно дякуємо п. А. Соколикові і п. В. Наумові за 
керування похоронним порядком. 

Сердечно дякуємо Друзам з 35-го Відділу ООЧСУ в 
Асторіі за держання почесної стійки при домовині 
Покійного а четвер і в п'ятницю, і в церкві в часі Служби 
Божої: друзі – Василь Наум, Теодор Байко, Петро Бурик, 
Ст. Рудик, Іван Луцик, Іван Вітюк, Василь Коваль, 
Мирослав Сснтий і Андрій Бочневнч. Ті самі Шановні 
Друзі несли домовину Покійного на раменах до престолу в 
церкві і відтак до лімозини в дорогу на Вічний Спочинок. 

Дуже дякуємо молодим суміацям Миронові Бурикові 
і Ярославові Доменові за держання почесної стійки при 
домовині Покійного в п'ятницю, в часі Панахиди. 

З глибини душі дякуємо на прощальні слова 
Покійного і вислови співчуття Родині в часі Панахид: 
радникові Лвстоаецькому від Т-ва „Самопоміч", п. 
магістрові В. Качорові від Головної Управи ООЧСУ, п. І. 
Вітюк, голові 35-го Відділу ООЧСУ в Асторіі, п. інж. Є. 
Івашкові від Об'єднаного" Комітету Українських 
Організацій міста Ню Йорку і околиці і п. Евстахісві 
Манацькому від 194-го Відділу Українського Народного 
Союзу. 

Сердечна подяка від нас п. магістрові І. Базаркові за 
прощальні слова від УККА, проф. д-рові Я. Палехові від 
НТШ, п. Д. Григорчукоаі від ЦУКА, який приїхав аж з 
Чікаго і п. мецеяасоаі Р. ГуглевичеаІ від Самоломіч-Банк. 

Складаємо сердечну подяку Організаціям за 
поставлення українських прапорів біля домовини, а цс. 
Організації Українських Націоналістів, 35-му Відділові 
ООЧСУ в Асторіі, національний прапор і ООЧСУ і 194 
Відділові УНСоюзу. 

Дуже дякуємо Шановним Організаціям і Друзам 
Покійного за щедрі пожертви на Служби Божі за спокій 
душі Покійного, за вінки квітів на свіжу могилу та за 
пожертви на добродійні цілі. 

Особлива подяка від нас Організації Українських 
Націоналістів за вінок живих квітів і червоно-чорну ленту, 
яка глибоко запала в пам'ять, які залишилися між живими. 

Сердечно дякуємо за ^організування Тризни, 
покриття коштів і провадження Тризною, п. д-рові 
Аскольдові Лозинському, Андрієві Соколикові і п. інж. 
Романові Раковському. 

Дякуємо за слова споминів в часі Тризна: пані Улані 
Целевнч, ака прибула на похорон з Чікаго, маестрові М. 
Морозові, д-рові І. Флнсові. п. інж. Бурчакові і д-рові О. 
Соколишииові. 

Особливо сердечно дякуємо ред. Ігиятові 
БІлинському за останнє прощальне слово над відкритою 
могилою. Дякуємо Друзам за керування автобусом, 
ватами і збіркою на Головну Управу ООЧСУ, а саме: п. В. 
Наумові, П. Бурнкоаі, І. Луцнкові, пані Стефаніі Рудик, 
Теодорові Байко і панові М. Сснтому. 

Дякуємо похоронному заведенню Thomas М. Qtfrnn 
and Sons, inc. в Асторіі, за християнське і дбайливе 
переведення похорону. 

Нехай Всевишній Творець винагородить всіх Вас вище 
згаданих Друзів і Приятелів своїми щедрими ласками. 

В глибокому смутку: 
дружина - МАРІЯ 
сини - ІГОР і ЮРКО з Родинами 
і вся Родина 

також місцем, де відоува-
ються наші національні 
свята, доповіді, висвітлю-
вання наукових фільмів, 
виставки, а також тут від-
буваються проби хору та 
проби аматорського rypi– 
ка. В нашій бібліотеці мож-
на випозичити цікаві книж-
ки. 

Річні Загальні Збори 
Т-ва „Розвага" відбулися 
9-го жовтня 1977 p. Tene– 
рішня управа: голова -
інж. Петро Саляк, заступ-
ннк голови - Мирон Бол-
нар, протоколярна секре-
тарка — Орися Паславсь-
ка, кореспонденційна -
Евгенія Боднар, скарбннч-
кі — Анна Косиів. імпре? 
зовнй референт - Ярослав 
Гавур, господарчий рсфе-
рент — Иосиф Ляховнч та 
бібліотекарка — Анна 
Мох. Контрольна комісія: 
Микола Богдан, Мирон 
Гунчак та Данило Дмст-
ренко; вільні члени: Кляв-

ІІЯ Кіндзелська, Надія Де-
мидовнч, Ярослава Гунчак 
га Ольїа ІІаливола. 

На всіданні нової Упра-
ви оді оворсно справи, чв'я-
іані і Товариством ,,Роз-
вага'? і намічено н.шіональ-
ні імпрези. Х^р піл дири-. 
рентуррю інж. Осипа Га-
пія г запорукою успіху на-
ІІІИХ національних святку-
вань, а Аматорський ryp– 
гок, у якому не бракує ен-
гузметів, приготовляє poi– 
ваі ові імпрези. 

Прні м н о п р а н ю ват и 
лля громади, коли не бра 
KY( охочих, які иосвячу-
ють СВІЙ час і і pv і лля лоб-
ра інших. Але чі'лику час-
IIIIIV всіх обов'язків взяли 
ил себе кілька наших пань 
Ч . і е Н К І І Н Ь . Я К І l i p i l ! O T O B – 
ляіоп. перекуску. Вони та-
кож співають в хорі і с ак-
і орачи в аматорському 

! у р і KY. 

Евгенія Боднар 

Ділимося сумною вісткою з Родиною і Знайомими. 
що 30-го березня 1978 року упокоївся в Возі. 

няш Найдорожчий 
ЧОЛОВІК. ТАТО. ДІДУСЬ і БРАТ 

бл. п. 
МИХАЙЛО ПАВЛИШИН 

нар. 21-го червня 1921 р. в с СлобіДки, 
пов. Тернопіль. Україна. 

ПОХОРОН відбувся в понеділок. Ух о квітня 1978 p., 
з церкви св. Юра в Ню Йорку на українському като-
лнцькому цвинтарі св. Духа в Гемптонбургу, Н. И. 

В глибокому смутку: 
дружина - АННА 
донька - СТЕФАНІЯ 
син - МИРОН з дружиною БРОНЕЮ 
внуки - АНДРІЙ. МАРКО 
сестра - СТЕФАНІЯ ТОМАІІ1ЕВС ЬКА 
брат - ВАСИЛЬ 

'tr,tj.in ,- Г t ' 
Ділимося сумною вісткою 

з Родиною. Приятелями і Знайомими. 
що дня 15-го березня 1978 року, по короткій. 

тяжкій недузі, відійшов у Вічність на 67-му році життя. 
наш Найлорожчнй 

МУЖ. БАТЬКО і ДІДО 

бл. п. 
Пастор 

ГРИГОРІЙ КУЗІВ 
уроджений 19-t о лю гел о 1911 року 

в Камінна. У країна 
В глибокому смутку: 

дружина - ОЛЬГА і лому РЕБЕЙ 
дочки: 

МАРТА АРИЙОЛА 
ОКСАНКА КАЙЗЕР л мужем 
КАРЛОМ 
ЛЕСЯ ЛЕНАРТОВИЧ і мужем 
ВЛОЛКОМ 

внуки - ЛЕСЯ і МАРКО 
та дальша Родина в Україні 

ПОДЯКА 
Щиро дякуємо всім Учасникам 

пожертви, квіти і за вислови СПІВЧУ і гя. 
Нехай Всевишній Господь наї про 

Дорогі наші Приятелі. 

похорону, іа 

ІНІЬ Вас усіх. 

В пам'ять Дорогого Мужа. Батька і Діда складаємо 
скромну пожертву 50 00 дол. 

на Світовий Конгрес Вільних Українців. 
Дружина - ОЛЬГА і Ріднею 

У СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ 
нашого Незабутнього 

МУЖА, БАТЬКА і ДІДУНЯ 

бл. п. 
л^Іі.:.,:Д, -..;:;.;'.Ч;. 

Проф. СТАНІСЛАВА 
СЕНДЕЦЬКОГО 

буде відправлена 
СЛУЖБА БОЖА з ПАНАХИДОЮ 

в суботу, 8 квітня 1978 p., о год. б:ЗО ранку 
в церкві св. Юра в Ню Йорку 

яри 7-ій аул. 
Просимо Родину, Знайомих І Приятелів помолитися в цей 

день за душу Покііиого. 
Горем прибиті - - -

дружина - ІРЕНА з Дітьми і Внуками 

Українське Лікарське Т-во Північної Америки 
Відділ Іллиной 

ділиться сумною вісткою, шо 1-го квітня 1978 року, 
на 80-му році життя відійшов у Вічність 

бл. п. 
Д-р ВАСИЛЬ СТЕФУРАК 
основоположник УЛТПА, Іллинойського Відділу і перший голова 1951-52, довголітній 

член Управи, громадський і церковний діяч, наш Лру і Дорадник. 

Висловлюємо глибоке співчуття для ВШяновноі Лружннн 
та ближчої і дальшої Родини. 

Хай американська земля заступить Йому рідну. 
ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

Управа УЛТПА - Відділ Іллиной 
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ОЛЬГА КУЗЬМОВИЧ... 
(Закінчечн 

идежинську, Іюра Ґасць-
кого і Татьяну Ґаєцьку. 

Формально Загальні Збо 
ри відкрила уступаюча го-
ЛОВа ОЛЬІ а КУЗЬМОВИЧ, яка, 
після вибору Президії восо-
бах Івана Кедрина-Руд-
НИЦЬКОІ 0 (і олова) і Людми-
ІИ ВОЛИНСЬКОЇ (секретар), 

склала обширниЯ ЇВІТ з 
дїяльностн,) якому широко 
нахресли іа працю Управи 
с УЖ х на прогнsi дворічної 
каденції, івітодавець івер-
нула уваг) нй багато npo– 
блематичних справ, перед 
якими спить СУЖА і які 
греба роїн'яіаги в майбут-
иьомч. ЯКЩО ми хочемо. 
щоб СУЖА сповнила ті 
иін іаиня, ям були накрсс-
іені І1 рс U l ІЮИІЯХ 10-их 
Загальних Зборів. Трапля-
ються чимраз оільше ви-
падків порушування журна-
ністичної етики самими та-
кн журналістами і співро-
оі пінками наших часопи-
ЙВ; НЄ поліпшилось ВІЛНО-
ШЄННЯ вилавшв ДО робіТНИ-
ків пера; не припинилась 
зумисна кришка жураліс-
тів читачами: помічається 
також збайду жіння ло будь-
якої акції н рамцях станової 
організації: немає напливу 
мол о їй х журналістів ло 
СУЖА. помимо ІНІСНСИВ-
них іахолів Управи; не вда-
лося створи ги Молодечу 
Секцію СУЖА, хоч в тому 
напрямі пороблено чимало 
заходів і переведено Іцдиві-
дуальні га групові nepero– 
вори і представниками 
СУ СІ л і ЦеСУС: мололі 
КОЛеГИ пера мають дуже 
часто ксоправдане уперед-
ження ю СУЖА і луже ма-
лс зацікавлення працею їх 
старших КОЛеГ"; не ВИКЛИ-
кають ентузіязму влашто-
вувані СУЖА конкурси, бо 
в загальному мололі жур-
налісти мало познайомлені 
з українською мовою. Пс-
реходити на англомовну 
пресу?, запитувала ири-

я зі cm. 1-ої) 
сутніх голова і відповідала: 
„Яке моральне право мае-
мо ми легковажити завми-
рання української преси у 
країнах вільного світу, тоді 
коли в Україні один за од-
ним журнали переходять 
під тиском окупанта на ро-
сійську мову: коли там за 
цю мову люди платять ви-
соку ціну, тратять волю, 
караються десятиліттями 
на каторгах, щоб тільки 
вдержати живою україн-
ську мову, яка є мовою ве-
ликої і рухливої української 
нації. Голова порушила при 
тому й інші справи' тісно 
пов'язані з працею і завдан-
нями СУЖА, як, напри-
клад, дальше неперіодичне 
видання журналу „Україн-
ський Журналіст", справу 
третьої зустрічі журналістів 
на передодні СКВУ тощо. 

Звітували також фінансо 
вий референт М. Коць і 
голова Контрольної комісії 
д-р Р. Осінчук. Над звітами 
відбулась широка дискусія 
у якій забирали голос: проф. 
д-р Ю. Старосольський, 
інж. Д. Кузик, д-р В. Вергай, 
д-р Р. Барановський, ред. 
Валентин Коваль, О. Кали-
ник та інші. 

В кінці ред. Уляна Любо-
внч відчитала проект резо-
люцій, якій Збори прийняли 
в принципі і доручили рсзо-
люційній комісії опрацюва-
ти їх стилістично та мовно і 
після затвердження Упра-
вою переслати українським 
газетам для друку. 

Переобрана голова О. 
Кузьмович подякувала за 
довіря, обіцяла робити все 
можливе, щоб пожвавити 
працю СУЖА, а головно 
щоб поповнити її новими 
молодшими членами. О 
год. 5:30 голова президії 
ред. Іван Кедрин закрив 
Збори загальним побажан-
ням успіхів для нової Упра-
ви. 

ЩЕ ПРО ПАТРІЯРШИЙ ФОНД 
(Закінчення зі cm. 2-ої) 

на власну загнбШь - все. 
для свого власного збсре-
ження. ми не магмо на це 
зрозуміння. 

Не дорікаймо нашим по-
перелникам, т о в 1917-1918 
роках дали себе облурити 
соціалізмом і цим довели 
до поневолення України. А 
що скажуть нам наші на-
щалки. що ми не закріпили 
нашого Патріярхату. не ви-
вінували гідно Патріяршо-
ГО Фонду і ним ловели до 
самоліквідації нашої Церк-

По нас залишаться люк-
сусові доми, катеджі, бан-
кові конта, і заразом велика 
ганьба, бо, як твердять мис-
лителі, кожний нарід може 
впасти, але зникнути тільки 
нікчемний. 

Цього занедбання нам не 
простила б історія. 

ВІД РЕДАКЦІЇ. Степан і 
Катря Шипиляві, пенсіонери, 
реальні прихильники Патріяр-
хату. досі на Патріарший 
Фонд вплатили S3.000.00 
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щ 
СКЛЯНКИ! СКЛЯНКИ! СЮЬШКЇ?ї j 

з українськими торами. Паковані по 6 і 12 шт. 
в картоні. Висиласмо поштою. 

(До набутися усіх українських крамницях Амерг^н)" 
DELTO EUROPA CORP. 

Roman lwanyckyj 
146 First Avenue. New York, N.Y. 10009 

Tel.: (212) 228-2206 

гзос DOC З О С otKZ one 
Ніягарськнй Окружний Комітет УНС 

повідомляє, шо 
в суботу, 22 квітня 1978 p., о год. І:ЗОпопол. 

в домівці Українського Національного 
Об'єднання 

при Ніагара аул., СТ. КАТЕРИНО, Онт., Канада 
відбудуться 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
НІЯҐАРСЬКОЇ ОКРУГИ 

н яких повинні віяти участь: голови, секретарі, касирі й інші 
урядовці та конвенційні делегати на 29-ту Конвенцію 

слідуючих Відділів: 
Торольл ч. 412; Ст. Кетернис чч. 427, 454; Ніагара он де 

Лейк ч. 468; Велланд ч. 461; Грнмзбі ч. 451; 
І емн.їьтон чч. 416, 458 і 462. 

ПРОГРАМА ЗБОРІВ: 
1. Відкриття; 
2. Вибір Президії: 
З Відчктання протоколу минулорічних Зборів і прий-

НЯТТЯ його: 
4. Звіти членів Окружної Управи і Відділових секретарів: 
5. Дискусія над звітами і уділення абсолюторії Управі: 
6 Вибір Окружної Управи на 1978 рік: 
7 Доповідь головного організатора УНС 

СТЕПАНА ГАВРИША; 
8. Обговорення плану праці в біжучому році; 
9. Внесення й запити та закриття Зборів. 

т 
Узборах візьме участь 

С т е п а н ГавршіІ , головний організатор УНС 
Вельмишановних Урядовців Відділів та Делегатів npo– 
симо відложити в цей лень всі інші зайняття і прибути точ-
но на Збори Ріст І розбудова Українського Народного 
Союзу, юкрема в конвенційному році, вимагає нашої 

зустрічі і спільної праці. 
ЗА ОКРУЖНУ УПРАВУ: 

ї 

L 

Петро ДякІв 
і олова 

Михайло Боровський 
касир 

one ГЗІ 

Михайло Блаженно 
почесний голова 

Сфим Омельченко 
секретар 

tc 

ГЕН. П. ГРИГОРЕНКО... 
(Закінченн 

сінкських Угод і підпйсу-
вали документи Групи, в 
яких викладались правдиві 
дані про порушення тих 
угод, та бач, робили те, що 
являється правом любого 
громадянина — нагляд за 
виконанням законів і бо-
ротьба проти їх порушення. 
Одначе їх засудили. Фактів 
потвердження обвинува-
чення суд не мас. Є прово-
каційні фальсифікації КДБ. 
І щоб сховати це, суд утво-
рили повністю закритим. 
На процес не пустили навіть 
дружин підсудних Олю 
Гейко-Матусевич і Любу 
Маринович. 

З Петром Вінсом, сином 
відомого баптистського 
діяча Георгія Вінса, який 
відбуває ув'язнення за віру, 
обійшлись зовсім просто: 
його притягли до суду за 
„тунеядство". Хлопець, що 
є єдиним дорослим ЧОЛОВІ-
ком у сім'ї, який г єдина 
опора для малих сестер та 
матері, що пригноблена ту-
гою по ув'язненому ЧОЛОВІ-
ку, з міркувань міліції — 
„ТуИЄЯДЄЦЬ". Це НІСЄНІТНИ-
ця. Судять його не за те, а за 
участь в роботі Групи. Йо-
му загрожує не той термін 
ув'язнення, який передбачує 
відповідна стаття Карного 
Кодексу (максимум І рік). 
Йому загрожує доля любо-
го політв'язня: добавки чс-
рез лагерні суди, як то було 
з Андрієм Амальриком, як 
то є з Анатолієм Марчен-
ком. Останній в 1968 році 
був присуджений „за nopy– 
шення пашпортного режи-
му" до І року ув'язнення, 
але і досі в засланні. 

k Влада відверто і нагло 
йде на фізичне знищення 
Української Гельсінської 
Групи. Засуджені вже — на 
максимальні терміни — 
Микола Руденко і Олекса 
Тихий. Тепер засудили М. 
Матусевича і М. Марино-
вича, судять П. Вінса. На 
черзі, вкинутий в підвал 
КДБ Левко Лук'яненко. 
Людина найтрагічнішої 
судьби. Він уже відбув 17 
років в тюрмі і концтабо-
рах. Талановита людина, 
юрист за освітою, чутливий 
до чужої біди, український 
патріот, він майже не жив: з 
прожитих 50 років, 8 літ в 
армії, 15 років в тюрмі і 
концтаборах, при тому 
майже два місяці в камері 
смертників, в кайданах, 2 
роки під гласним наглядом 
міліції. 

Таким чином з 11 членів 
Української Гельсінської 
Групи 6 уже в ув'язненні, 
один позбавлений грома-
дянства і висланий за кор-
дон. Ті четверо, що ще на 
волі, знаходяться під по-
стійним негласним нагля-
дом, у них роблять обшук, 
за обшуком, викликають на 
допити і для застрашуван-
ня. їм повсякденно загро-
жує арешт... 

Все це стало можливе ли-
ше тому, що західні учасни-
ки Гельсінських Угод, га-
няючись за тим, щоб під-
тримати ілюзію послаблен-
ня напруження, закрили очі 
на те, що радянський уряд 
душить тих своїх громадян, 
які висвітлюють порушен-
ня названих Угод. Вони не 
хочуть помічати і того, що з 

я зі cm. 7-оіД ” 
особливою жорстокістю 
душать кращих прсдстав-
ників поневоленого україн-
ського народу. Ця сліпа по-
літика ще відгукнеться ве-
ликим нещастям для її 
творців. Як Мюнхен не до-
поміг уникнути війни, а на-
близив її, так і політика 
відступів і замовчувань 
Приведе до тяжких наслід-
ків. 

Я звертаюся до людей 
цілого світу: 

Вимагайте від свого дер-
жавного проводу неухиль-
но додержуватись підписа-
них міжнародних договорів 
і добитись.того ж самого 
від уряду Радянського Со-
юзу! v 

Хіба можна поважати 
той уряд, який закриває очі 
на те, що його співдоговір-
ник не виконує умов? 

Хто не хоче війни, той 
буде відверто і сміливо ДО-
биватись виконання дого-
ворів усіми співучасниками. 

Припиніть репресії проти 
всіх, хто вів і веде боротьбу 
за Правду і Законність! 

Свободу незаконно ув'яз-
неним членам Української 
Гелькінкської Групи, інших 
груп і всім політв'язням в 
СРСРГ 

Дальше даємо деякі дум-
ки ген. П.. Григоренка, які 
він висловив, даючи відпо-
віді на багато поставлених 
питань: 

— Якщо хтось думає, що 
суворі вироки зупинять рух, 
то це буде навпаки. Суворі 
приговори роблять людей 
відомими. Всі, в кого жива 
совість — стануть їм на 
зміну. 

— Коли після Брежнєва 
до Влади прийде мудра лю-
дина, то вона цього, що4 

діється в Радянському Со-
юзі, продовжувати не буде. 
Цим шляхом можна дійти 
тільки до краху. 

— Хто має право позба-
вити людину батьківщини? 
Батьківщину людина одер-
жує з народження. Всі мої 
предки працювали на тій 
землі. Вони і поховані там. І 
там моє місце — на моїй 
землі, з моїм народом. 

— Серед політичних в'яз-
нів українці представляють 
найбільший процент. 

— Я не ленінець. Я знаю 
ленінізм... І взагалі я проти 
коротких назв — комуніст, 
ленініст, марксист. Це мені 
нічого не говорить. Треба 
знати погляди. 

— Та інформація, яку я 
мав про еврокомунізм В 
СРСР, не дуже мене при-
хильно до них наставила. 

— В Україні й інших на-
ціональних республіках 
правозахисний рух і nauio– 
нальний ідуть разом. В цьо-
му рухові закладена нсоб-
хідність боротьби за само-
стійність. Україна позбав-
лена самостійності! неза-
конно. Згідно з конститу-
цією, вона окрема республі-
ка навіть член ООН. А фак-
тично її позбавили цього... 
Треба боротись, щоби в 
питанні національної само-
чггійности було ліквідовано 
свавілля. Щоби Україна бу-
ла самостійна". 

В БЕОҐРАДІ... 
(Закінчення зі cm. 2-ої) 

Тоді один з кореспондентів подзвонив до 3. Луцької. 
Вона відповіла, що її „хоронителі" тількищо вийшли 
розглянутись, шо діється. Моментально всі всіли на ліфт 
і поїхали на 3-ій поверх до її кімнати. Там конфе-
ренція продовжилась, кореспондентам були роздані всі 
матеріяли. На це знову надійшли люди з „безпеки", цим 
разом, з озброєними поліцаями. Після вигуків їм вдалося 
добитися до Каркоия і провести його до кімнати, де був 
Антонович. Кореспонденти розійшлись. Надвечір полі-
иія відійшла. А на наступний день ціла українська група 
опустила Югославію. 
:^^ВС^ЄЧЗЕЕ-І 

УВАГА! ОРИГІНАЛЬНА УВАГА! 
МИСТЕЦЬКА НОВИНА! 

ВИШИВКИ ЗАХІДНЬОЇ 
УКРАЇНИ на ЛИСТІВКАХ 

Відбитки з оригіналів у збірці Українського 
Національного Музею у Львові (до 1939 р.) 

о Це оригінальне видання появилось у В-ві „Хвилі 
Дністра" у Клівленді, Огайо. 

в Перша випродукувана серія складається із 16-ти карто-
чок з конвертами у коробці, під назвою „Із скарбниці 
Українського Мистецтва'', 

а Продажна ціна одного комплету (16 листівок) S4.00. 
є Це ідеальний подарок для кожного у кожний час! 
в Замовлення просимо слати: 

DN1STER COMPANY 
BOOKS. RECORDS end UKRA1N1AN ARTS 

2399 Wast 11th Street t Kani!worth Ava.. Cleveland, Ohio 44113 
Phone: 1-216-771-2941 

або звертатись до усіх Українських Крамниць у ЗСА 
і Канаді. ' 

При більшім замовленні - знижка. 

Др ВІДОМА... 
(Закінчення item. 2-ої) 

і де і' Мети, якій впродовж своїх не коротких життєвих 
шляхів ми завжди вірно служили - вияснюємо україн-
ській спільноті своє становище та голосування проти 
розв'язування УНРади. Так диктує нам наша совість й 
глибоке почуття зрозуміння того обов'язку, який наложив 
на нас сам Президент, коли покликав нас на наші 
відповідальні пости. 

Ми вповні свідомі того, що коли рішення робляться в 
рамках демократичного процесу, особливо в уряді, хочби 
в екзильному, ті рішення зобов'язують і тих, які голосу-
вали проти них. Тому у звичайних справах такі рішення 
приймається спокійно, без протесту, без особливого 
вияснення. Але розв'язання УНРади - це надзвичайна, 
потрясаюча і далекосягаюча подія. З цією думкою напевно 
погодиться чи не вся українська спільнота. Тому ми 
віримо, що спільнота зрозуміє й необхідність цього 
повідомлення, яке ми не вважаємо і ніхто інший не 
повинен уважати підривним актом проти Державного 
Центру. 

Генерал Василь Филович 
Член ВОта Керівник Pecop– 

ту Військових Справ 

Д-р Антін Жуковський 
Заступник Голови ВО та 
Керівник Ресорту Заовніш-

ної Інформації 

Д-р Маруся Е. Бек 
Заступник Голови ВО та 
Керівник Зовнішніх Зв'язків. 

ЗАЯВА РЕД. ІВАНА 
КЕДРИНА-РУДНИЦЬКОГО 

Як урядуючий голова останньої Президії УНРади 
стверджую, що я й окремі члени Президії та члени УНРади 
мали тільки приватні інформації про наради у Мюнхені у 
справі розв'язання УНРади та листування і телефонічні 
розмови, що велися у цій справі між діячами УД Центру в 
Европі й Північній Америці. Але я не отримав у цій справі 
ні одного офіційного повідомлення, мене не запитували 
про мою думку у цій справ, і я до останнього дня не втрача-
ючи надії, що. може, проект декрету про розв'язання УН-
Ради залишиться тільки не підписаним і непроголошеним 
проектом, дізнався авторитетно про факт розв'язання 
УНРади щойно із „Свободи" з 16 березня ц.р. Тому ані я, 
ані інші члени останньої Президії УНРади ще не мали 
змоги докладно перестудіювати цей акт і зайняти до 
нього становище. 

Як один із нечисленних живучих ще колишніх членів 
Армії У HP, який завжди стояв і стоїть непохитно на 
принципових позиціях в.ірностн ідеалам Української 
Народної Республіки, — як предсідник останньої 7-ої Сесії 
УНРади і як діючий голова останньої Президії УНРади, 
закликаю всіх однодумців згуртованих головно у Т-вах 
Прихильників та Сприяння У HP, як теж всіх українських 
патріотів-державників, які дорожать існуванням Держав-
ного Центру У HP на чужині, до збереження спокою і 
терпеливости у новоствореній ситуації. Покищо мені 
нічого не відомо, який буде дальший розвиток подій, 
однак треба вжити всіх зусиль, щоби розв'язання Україн-
ської Національної Ради не стало поштовхом до хаотиза-
ції політичних відносин, чого бажали і бажають собі 
вороги української визвольної справи. 

Іран Кедрнн-Рудницький 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ 
-!1 ' ^ "'АБАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТКИ. 

ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ 
В ЩОДЕННИКУ „СВОБОДА" 

і і 
j 1ІНЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ 0 

, за академії, посмертні згадки, розшуки, податі S3.00 А 
Р 1 ІНЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ 5 , 

за приватні концерти, бнзнесоаі оголошення, (за- - J 
А бавн, фестинн, пікніка, бенхетн, банка, продаж до- Kj 
S мів і т. д.) -„.^.м.^..„... 5.00 j J 
Й ОГОЛОШЕННЯ НА S ШПАЛЬТ, без огляду аа їх 

зміст по 5.00 доларів за кожані Інч. 

5 F 
Якщо до оголошення включається знімку — ' 4 

; коштуватиме додатково: у. 
^Фоторепродукція на одну шпальту „ „ - ' . . . . „ . f в.75 5 
d Фоторепродукція на дві шпальта . „ „ - . „ . ; „ ЬЛЛ Щ 
J Фоторепродукція на три шпальти . . . . . . . . . . . „ 1(МЮ і 

J ОГОЛОШЕННЯ НА ЧЕРГОВЕ ЧИСЛО (2 ДНІ ПЕРЕД ПОЯ- 4. 
Р ВОЮ) ПРИЙМАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ДО 10-ої ГОДИНИ ДНЯ. 2 

і ЩНИ ОГОЛОШЕНЬ І 
В АНГЛОМОВНОМУ ТИЖНЕВИКУ S 

(недільне видання) Ukrainian Weekly r 
J 1 ІНЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ 

за академії, посмертні згадки, розшуки, подяки S 5.00 й 
І 1 ІНЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ А 

за приватні концерти, бнзнесоаі оголошення, (за-
Р бавн, фестинн, пікніки, бенкети, банки, продаж 
А домівіт.д.) ^L^^2A^ ЇМ В 

t 2 
Ц Оголошення на чергове, недільне кидання приймається У 

до ПОНЕДІЛКА, ТІЛЬКИ до 12-ої ГОДИНИ ДНЯ. . Ц 

Й І; 

ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ всі організації, установи І поодинокі особи, й 
і які довгують за огаюшення, що адміністраціа буде змушена aiff– 4 
Щ кинути чергове оголошення, ДОКИ НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ S 
ф ПОПЕРЕДНІ РАХУНКИ. 

Рівночасно з оголошенням, проситься надсилати ' К' 
НАЛЕЖНУ СУМУ. І 

ТЕЛЕФОНІЧНО ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ 5 
А ЛИШЕ У НАГЛИХ ВИПАДКАХ. J 

ОБНОВЛЕННЯ 
(Закінчення зі cm. 2-рї) 

ракети МІРВ) можуть по-
трапити в кожну намічену 
ціль, або у кожне совстеьке 
гніздо, де заховані в підзе-
меллі ракети. 

Під сучасну пору Пента-
гон запляновує побудувати 
14 субмарин „Трайдент" за 
25 мільярдів, включаючи в 
ці кошти нові бази для цих 
морських підводних ВЄЛЄТ-
нів. На побудову ракет MX 
запляновано видати 40 
мільярдів долярів. Цей ви-
даток уважають одним із 
найбільших в історії амсри-
канського збройного будів-
ництва. 

У фаховій пресі появиЛи-
ся теж ВІСТКИ, ЩО ДОТЄПЄ-
рішню„доктрину”адмірала 
Ріковера, за якою тоамери-
канську морську силу слід 
зробити основним кістяком 
оборони ЗСА, перевищує 
теперішня більш гнучка 
концепція віасалмграла 
Ґріффіса. яка мас на меті 
зрівноважити теперішню 
„советську комбінацію". 

Цю „комбінацію" треба 
прийняти, як слівдію nepe– 
сувних ракетних викиднів, 
менших брутотоннажем, 
але зате більших чисель-
ністю наводних і підводних 
морських одиниць, масово-
го включення в дії призем-
них ракет (крузел мисл)а на 
суходолі всю силу псрскн-
нути на максимальне роз-
порошення атомових і не-
втронних бомб на всіх ва-
жливих для ЗСА обширах 
їхніх союзників. 

На основі оцінки В. Дж. 
Перри, теперішнього засту-
пника секретаря оборони, 
відомого фахівця у дослі-
дах та будівництві зброї, 
виходить, що совєти нама-
гаються у багатьох випад-
ках зрівнятися з Америкою. 
За його оцінкою у теперіш-
ньому стандартному розці-
нюванні у технічному су-
перництві озброєння най-
точніша розвідна перевірка 
виявила, що ЗСА ведуть 
перед у 18 категоріях, а 
совєти у 12-ох.. 

Досі ЗСА ведуть перед у 
технологічній ділянці, яка і 
вирівнує до певної міри, 
чнссЛьну перевагу совєтів В 
конвенційній та людській 
силі. Але ж цей фахівець 
теж і перестерігає, що коли 
ЗСА не використовувати-
муть своєї технологічної 
переваги із такою самою 
агресивністю, як це робить 
постійно Москва, амери-
канська перевага може при-
пинитнея і пічне відставати. 

ВІДІЙШЛИ 
ВІД НАС 

НИКОЛА БАЛА член 
УНС Мдд. 341 Т-ва Ім. Ю. 
Головінського в Віндзорі, 
Онт. Канада, помер 2 січна на 
75 р. життя. Нар. в 1903 р. в с. 
Коцюбннці, пов. Копнчннці, 
Україна і став чл. УНС в 1958 
р. Залишив у смутку дружину 
А н н у , енна Р о м а н а з 
д р у ж и н о ю Маргяретою, 
д о ч о к Н а д ю з м у ж е м 
Иоснфом і Орнею та б внуків. 
Похорон відбувся 5 січна 1978 
р. на цвинтарі interment 
Heavenly Rest в Віндзор, Онт. 

Вічна Йому Нам'ять! 
Іван Хрін, секр. 

СТЕПАН ВОВЧУ К, член 
УНС Відд. 158 Т-ва ім. Б. 
Хмельницького в Бруклині, Н. 
Й., помер 25вересня 1977 на 73 
р. життя. Нар. в Тростинці 
Малім, Зах. Україна і став чл. 
УНС в 1961 р. Залишив у 
смутку сестн Анну Евгеяію, 
Евдокію з родинами та 
ближчу і дальшу родину в 
Канаді 1 Україні. Похорон від-
бувса 29 вересня 1977 р.на 
цвинтарі Св. Духа в Гемптої . 
бургу, Н. Й. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Секретар 

Севввені 
гдатміні 
U Eaat 7th St. 

TW. OB І-Ю5В, New Yerk, 18888 

СКЛАДАНКА-ПИСАНКА 
лля дітей і старших, виданий 
Hallmark. Ціна SS.50, з портом 

-sj податком S7.00. 
' ' ' :' ' і" і їм 

1,1 ч . . , . ,—---
Найкращо мітив на прийнат 
ти, бенкети, Ім'яшіни, xpecTH– 
ии. товариські зустрічі, HO-.– 

ИШІКІІ 1 на всі нагоди -

H O L I D A Y ШШІ 
of Somerville 
US Route 82 (Б. Bound) 

BR11K1HWATHR, Киї. 08887 
В Тел. (201) 526-9500. в yu– 

раіигькій мові 201-428-1888 
в Власник українець та від 

українським зарядом. 

ПАМ'ЯТНИКИ 
з різних гранітів, ставимо не 
цвинтарях са. Анлрія в Бавнд 
Бруку і св. Дула - відома ео-

лі.іна фірма 

К. М. КАРДОВИЧ 
C0NSTANT1NE М. KARDOviCH 

CYPRESS 
HILLS MONUMENTS 

800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. N.Y. 11208 
Tel. (212) ЛР 7-2332 

1NCOMK 

TAX 
ПОДАТКОВІ 

ЗВІТИ 
фахово випоаиик 

безкоштовні порада 
вже35 років двс 

SKBVICF ^ ^ 

HTwbv.JkvYT Bop"cfeEPECT 

10Q03 HU1.0M. ірін ntltt!tt. 
Td. 477 т і м.і 11 і рлі„ „ б г щ^ 

HELP WANTED 

ДО РОБЛЕННЯ КАБІНЕТІВ 
КРАЯНІ 

Працівник до- форнішування 
різного рола - ; всі меблі. 
Юнінна фабрика. Добра плат-

ня. всі бснефіти. 
(201)795-5084 

REAL ESTATE 

ДІМ на ПРОДАЖ 
в Бостоні. Гарна мешканева 
дільниця^ - Roslindalc. 3-ро-
динний, по 6 кімнат, в доброму 
стані.,з центральним осібним 
огріванням на кожний anapr– 
мент та 3 великі, муровані га-
ражі, близько тра^нспортації. 
На скорий продаж S17,500.00. 

39S6 Washington Street 
Roslindalc. Mass. 02131 

Tel. (617)426-7268 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УНСоюзу! 

FUNERAL D1RECT0RS 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. П О Г Р Е Б Я І Ш 
ЗаЛиасться Похоронами 

в BRONX. BROOKLYN, 
NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 BAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

LYTWYN A LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS Ч 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щі,РЛ І ЧЕСНА. 
Our Servlcos Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

Також займаємося noxopo– 
нами на цвинтарі в Бавнд 
Бруку і перенесенням ТЛІН-

них Останків а різних 
країн світу. 

801 Springfied Avenue 
IRVINGTON, N.J. 

NEWARK, N.J. 
ESsex 5-5555 

ТАРЗАН, 4 . 7925. Мавпа принесла вістку 

SUDDENLY NKJMA LEAPS INTO TARTANS 
ARMS, scueawa, чтишлмвлїм." 

розпочати нові розшуки за 
летовищем. Тарзане? 

Зачекайте! Я покличу мо-
їх прнятслів-звірят! 

Раптом Нкіма плигає в 

руки Тарзана і кричить: 
„Тармангані"! 

Мавпа знайшла піратів! 

Тепер покличу назад Тан-
-тора і тоді можемо вируша-
ти в дорогу! 


