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Респекту журиалістичио.му слову! 
Одною з найкращих метод плекання асуспільних явищ і клік є промовчування 

іхніх дійсних характеристик і прикривання іх чимсь гарним, захоплюючим, п~трі~ 
отичним, імпозантним. Звичайно, цю роботу серед украінськоі громади виконує 
преса, яка, коли йдеться про іі найбільш поширені видавництва, сама стала асус 
пільним явищем і клікою, що свою шкідливу роботу прикриває імпозантними форма
ми себевияв;у. 

Преса в демократичних краінах - це фактор, з яким числяться. Вона працює 
самостійно як незалежний чинник в межах закону і коли переступить кордони обtє 
ктивности, тоді можна заставити іі до справлення любого неетичного кроку. Пре
са в де~ократичних краінах має таку велику свободу, що безвідповідальним одини 
цям дуже легко іі надужитя; але поважніша преса до цього не допускається. Дій
сна преса - це високе поняття, у відміну до тоталітарисі преси, яка є лиш_вико 
навцем доручень керуючих державних чинників. Ролі такоі преси ніколи не можна 
надужити; вона завжди правильна, непомильна - і вона є також одним великим над 
ужиттям. 

Украінську пресу н~ еміrраціі, цю під командою естаблішменту, не можна за 
рахув·ати до котроісь із тих двох систем. Вона по природі відповідає всім прик
метам тоталітарисі преси, а по суті ДJ'же намагається мати велике ім'Я і пошану 
як преса демократична. 

Ось в ~Іин;улому році вона об;:щрувала громадянство декількома вибухамм ll 
журналістичноі моралі: - Пригадаймо ЯІ< зі зустрічі д-ра Лапичака і д-ра Атан. 
Фіrоля з декількома приятелями в Мюнхені вона випустяла ~омбу про створення не 
ооольшевицькоі парті.ї, чим кинула П'Я'l'НО не тільки на людей, але й на їхнє ок
руженнн й на середовища іхньоі професійноі праці; потім була історія із др. Су 
6тельним, що, мовляв, відтяв киівську добу від історіі Украіни, і так кинено 
чорне п'ятно на людину й /цілево/ на Катедру Украінознавства у Гарварді; ми ви 
читали J:'акож, ~цо на останньому СКЕ.У була "відсутна диверс'ія і капітулянтські і 
деі", а це рівнозвучне зі словами І. Кедрина, який у ВО-ліття ''Свободи" виніс 
на світло найбільшу іі заслугу - іі "самостійницькі позиціі''• Цією реклямою ее 
бе як "самостій~;;rків" 'затавровує:ься .:1р;угих, с'\О ними ніби не. є і ~іється. зара
зу ш·гучного под1.лу народу, внутрlшню гризню, групову захланнlсть l дальшl зв' я 

зані з тим •Іасл1дки. 

Це та висока мораль украінського журналізму, на базі якоі творяться З'iз-
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БОГДАН КОЗАК ' Ду.мхи з приводу одпієї академії 
Всі культурні імnрези, включно зі Святом 22-го Січня, у Вашінrтоні влашто 

вувало через довгі роки Об•єднання ;rкраїнців ВаІпінrтону, 'ЦО є найстарш:)ю і най 
більше чисельною громадською установою на нашdму терені. 

Ці імnрези мали загально-громадський характер і були виявом організовано
сти та соборности нашої громади. 

Одііак,. відколи nартійний УККА nеребрав ініціятиву Свята 22:-го Січня, все 
це змінИлося і з того часу ця імпреза стала свого рода nолітичнИм вічем із обо 
в•язковим англомовним рефератом, невідомо кому nотрібним, а від якогось часу і 
вистуnом nерманентного голови УККА. Цього р:)ку додано ще і nартійно наставлено 
го nромовця в особі В. Біляєва. ~ін на цій нібито всегромадській імnрезі дого
ворився між іншим до того, що на ·еміrрації є такі середовища, які визнають УР
СР як українську державу і саме вони хочуть відnолітизувати українське громад
ське життя. У nротивагу nро~овець nідкреслив заслуг~ nрезидента в екзилі УНР, 
який разом з nровідником ЗЧ ОУН станув на сторожі української nолітики. 

Правдою є, що nодавляюча більшість нашої сnільноти у вільному світі має 
досить nолітиканства і nартійиицтва та тужить за об•єднаною сильною громадо~ я 
ка одиноко може бути nоміччю українським nатріотам у nідсовєтсвкій Україні. Хо 
чуть вони того не тому 7 що вони є совєтофілами, як на це недвозначно натякав 
nромовець, абражуючи ц~лу громаду і nрисутніх на залі громадян, але тому,що це 
nолітиканетво nринесло більше шкоди, ніж користи українській сnраві. От хоча б 
навести акцію добоша або nриnисування культурним діячам в Україні націонал~зму 
для їх жорстокого nереслідування. Громада також добре знає 7 скільки nанове Лі
вицький і, Ст,ецько nомагали рухові сnротиву в Україні. До бр~ nатріоти є тої дум 
ки, що не розnолітикована, але об•єднана українська громада, яка завжди стояла 
і сrоїть ~еnохитно на базі самостійности й соборности України, є найкращою nід 
тримкою українським nатріотам в Україні і nоза нею. 

Ці настрої громади дуже добре відзеркалив Другий СКВУ, який nідтвердив,що 
українська еміrрація має досить nолітиканства і nартійницьких зговорів і шукає 
nравильних шляхів nомочі У~раїні. 

Постає nитання - чи такі nартійні імnрези можна називати всегромадськими, 
як це виразно було наnисано на nрограмках, і відкликат~ся до nатріотизму грома 
дян, чесних громадян, щоб бр~ли в них участь. 

Вважаю 1 що тільки сильно об•єднані громади є заnорукою сили української е 
тнічн6ї груnи, а тим самим і базою nомочі українським nатріотам у нерівному бо 
ю з московським імnеріялізмом. Організ~тори Свята руководилися не так загально 
громадським добром, як більше nа~тійним інтересом. 

Ва Іасідавві ГоповвоІ Радх ~o~af, 
вк подаво в протокопі, ЗаdроцьііІ 1-
:вавцt:в піднеспв спра:ву уnорвдковаввв81 
••осив по УККА. В.дно двскусів ве па:ва-

ла вкоrось поавтиввоrо висл1д1, бо ва 
внесеввв Корбутвка, підтримане Конова
пом, припинено іі беа ківких ковкрет 
них :ввспіді:в. 

Ди Йа СКВУ, відбуваються конкурси, одержуються nремії, відбуваються б&лі npe~ 
І nоведуть туди "батьки народу" своїх дочок, щоб їхнім молодечим чаром nрикри
ти гріхи старих nолітичн~х трутнів. 

Сама критика без діл ніколи не знайде загального схвалення. Тому за крити 
кою nовинна завжди знаходитись конструктивна думка. І вона є. За nрофесією та 
nрактикою існує nевна кількість журналістів, які не 'годятьс!і з існуючою в СУЖА 
мораллю. Вони уважають, що більшість зорганізованих там журналістів не виконv
ють своєї nраці згідно з об•~ктивною етикою і для добра читача. Вони nрацюють 
У різних ~рналах, але не мають свого клюбу_і балів для себе не.сnравляють. По 
ра зорган~зуватися тим людям пера, що розум~ють журна;rістику Я:( високо етичну 
і ві~nов~дальну nрофе?ію, і для г~ибокого контрасту сучасному СУЖА nоставити о 
рган~зац~ю для с~орож~, nлекання и ресnекту nубліцис·гичного nера-слова. Бо ко
ли народ не чує ~хнього голосу, то завжди nлескатяме тим, котрі йому накидають 
ся. 2 



ДМИТРО КУЗИК Мої 38 '.язки 3 К. Панківськи.м 
Хоч я кінчив студії у Львові, де nеребував теnер небіжчик д-р Кость Панк! 

вськи~, то перша моя стріча із ним була в Криниці на Лемківщині nід Краковом у 
часі німецької окупації Галичини. Б,упо це у віллі /мотилю/, авана "Фари с", 
якою тоді адміністрував Дмитро Паліїв. Йог~ як бувшого nровідника Фронту На
ціональної Єдности, німецькі nолітики /пригадую собі тепер тільки ім'Я д-ра Ку 
рца/ постійно безуспішно намовляпи до співnраці, тримаючи рівночасно під оком, 
•оби нікуди не переносився. Там у нього часто сходилися наші тодішні nолітики 
демократичного напрямку і дебатували самі, а часом із німцями, як вийти із тої 
війни. І от одного разу, копи в таких нарадах брав участь К. Панківськи~, тоді 
иний rопова УЦК, як заступник д-ра Кубійовича, голови Укранців ка ціле Генера
льне tудернаторство, ставили йому nрисутні різні nобажання й домагання,які він 
мав передати фактичним nравителям Галичини - німцям. Вік, як казали. :умів жар
том і пів жартом сказати німцям в очі всю гіЕКУ дпя них nравду. А між нимибули 
там тоді при владі і порядні німці, то вони иого за те~ любили і в багатьох• 
падках слухали. Він одинокий тоді мав можність ратувати багато людей із біди. 

В Німеччині ва еміrрації не мав я із ким ніякої стрічі. Щойно в Америці, 
коли я заініціював і а nроф. Мазеnою~ тодішним головою Бик. Органу УНРади, ус
талив назву Товариства Прихильників ~НРади! а д-р Панківський вів пропаrандуа 
виданням книжки npo Петлюру - ми знову увійшли зі собою в частіший контакт. 

Дальший і ближчий контакт мали ми вже, чи властиво й дальие із М. Шлемке 
вичеи у видавництві •ключі•, де вік був головою Надзірної Ради /Ради Директо
рів/. Тут по смерти Шлемкевича мали ми між собою і невеликі непорозуміння. rо
ловко на тлі напрямку "Листів до Приятелів". Але з уnадком "Листів• ми дальше . 
жили аі собою близько і сердечно. Одних векацій він перебував з родиною в моїм 
домі в Черчу. 

В тих часах по б-ій сесії УНРади, копи завдяки розгорнутій акції д-ра Фi
rons авторитет і сила цеї інституції ішли вперед він був як застуnник Фіrоля, 
rопови ВО УНРади, керівником помічників членів ВО на Америку. Коли усунено /не 
законно/ з головетва ВО д-ра Фіrопя, якого він дуже ресnектував, знаючи його з 
праці •е в Галичині, він скликав своїх сnівnрацівників ВО і разом із ними по
степенно nодавалися до димісії. Сnадок авторитету Нац. Ради він дуже болючо!d 
дчував. Він, один із небаrатьох, не вірив у nonpaвy ситуації на 7-ій сесії УН
Радк. Він занадто добре анав людей, що взяли керму ДЦ УНР у свої руки. 

Перед б-ою сесівю УНРади всі партійно-nопітичні фракції просили йоrо nри
няти кандидатуру на президента УНР. Я особисто вживав різні прерізні арtументи 
дпа його зrоди - помрете як президент і як такий будете історичною особою біль 
иого значення. Нічого не nouorno. Вік не бачив можливости в тій ситуації пове
сти до кращоrо, те окруження було б його скоро загнало до гробу. Не-nриняття 
цього почесного титулу не була його скромність, як це сказав ка nохоронних nо
минках ред. І. Кедрин. Ця скромність, хоч він сnравді скромник був, не переика 
джала йому стати nровідником цілої Гапичини аа німецької окупації. 

До •вашого Голосу" д-р Панківський ставився дуже nрихильно; ніколи не при 
сипав чека меншого як на І ІО.-. А •о маю звичку ще з часів видавання тижневи
ка •на Чужині" в Німеччині часто радитися в різних справах мудріщих, старших і 
біnь•е досвідчених людей, то в часто радився його /звичайно телефонічно/ в ба
гатьох редакційких справах, а головно в сnравах коментарів. Він радо ділився 
своїми nоrлядами і радив - а то так nоставте на один цент вище, - копи йтпо 
про насвітлення справи чи людей. 

На а•їзд Асоціяції обіцяв nриїхати - але не сидіти за нудним nочесним сто 
пом, а тільки, як казав, десь зі заду в товаристві молодих веселих людей.Та на 
жаль не сю1апося, бо caue тоді uав реферат на святкуваннях НТШ. 

В листах зі свовї останньої nодорожі до Евроnи nисав про свої розмови і~ 
стрічі у веселому тоні, як це була його звичка. Той веселий настрій не покидав 
Іого аж до смерти. По кількакротних дзвонекиях нарешті застав я його вдома. Ве 

;з 



А. Гудовськвй Вечір в пам '.ять L Багр.япого 
29. гружвя І97З.р. в Ню йорку, в Ухраіиськом~ Інституті Америки віжб~всв 

Вечір ~жя в•аиуваиии пам"ит! украінського письмекивка і пожітичиоrо жіача І
вана П.Баrряиого з приводу Іо-их роковин його смерти. 

Ініціятором у•авуваиия бу~а Гожовва Управа ОУРJП. Споиаоракв вечора бужи 
Об"є~иания письмекваків •сжово" і ГромадсьхаІ Комітет ~ сижажі: К.ВосхобіІви
ха - гожови Комітету, М.Байжової, Я.Гірияха, А.Гудовсьхого, В.80виіра, Р.Іжь
иицького, Ю.!аврииеииа, К.Паньківського, Ю.Ревав і Г.ШереІ. На вечір приб~жо 
біжь• сотні украtиців з Ню йорку І окожиць, перевааво ново~ еміrраціt. 

Доповідь "Іван Багряний - пожітичвиІ борець зброєю сжова" прочитав гожова 
УРДП В.Гри•ко. В яскравому виижаді доповідач показав, •о в постатіІ.Багривоrо 
поєхв~важись тажавовитий поет і пожітичвиІ хіач. Хист поета був у нього по
жітичвою зброєю борця за дожю свого каро~. Дововідач навів епізод із хииги 
Ю.Сможича, их вів зустрів І.Багрявого пісжя повернекия Іого із засжаииа. Іван 
Багряний прочитав йому з пам"яті ціж~ поем~ створеву вим ва засжавві. ЦеІ по
етичвиІ твір - пи•е Сможич - переховав Іого, •о БаrрявиІ с остаточво сформо
ваввІ ворог комуністичного режиму. 

Настуквим доповідачем мав бути проф.Г.Костюи ва тему "С.ово про поета~~е 
вів передав важеаиий йому час хжа виступу проф. К.Чубатого. Проф.ЧубатиІ роз
повів про те, ни у І945 чи 46 році в ЗСА бужо отримано памфжет Івана Багра
вого "Чому я не хочу повертатиса ва родіиу?". Будучи редактором ~ираtисьиого 
хвартажьвика", вегаІво розпорадився переижасти памфжет ва авгжіІсьиу мов~ та 
надрукував його в "КВартажьиииу". Проф.ЧубатиІ оаваІомив з пакфжетом провіх
вого соціяхістичвого і увіІвого діяча Нормана Томаса і девких визначвих аме
риханських пубжіцистів і вови вииористажи своt впживи,.об памфжет хіставса до 
т охі•иього президента 1·. Трумева. :І вис.11іді президент Трумен відмінк в при~со
ву репатріицію еміrравтів до СССР. 

Осиіжьии, вистув проф. Чубатого був хоротхиІ, проф.Костюк мав •• моижи
вість подати своr ефективві І актуажьві зауваги і виисвевви. Вів пригахав зу
стріч свою із !.Багряним пісжа повернении Іого з Сибіру і висжовив прип~•ев
вя, •о вір•-поема, дехжимовавиІ І.Багривим Сможичеві був "ЗожотиІ бумеравr•. 
Тахоа проф. Костюк згадав два твори І.Багривого, •о бужи перехжахеві ва ів•і 
мови і здобужи позитивну оціику фахових критиків. 

На захівчеина відбужоси читании творів письмеивиха. Відомі артисти укра
їнського театру !ариса Кухрицьха і В.!исвик прочитажи два вір•і І уривок а 
"Розгрому" І.Баrряиоrо, а Л.МаІстреико продеиовстрував записакі ва магнітофо
ні уривии з "Са~у Гетсемавсьхого" про родину Чумаків у вииоиаиві Ожімпіt Ао
б овожьської і Иосипа Гірииха. 

Солаеніцин по дідрвt украіаського m· 
Шукайте передалатників дпs "На•ого ~одаевня, як подають. Сам він пи8е, ~о 

Голосу• серед сусідів і знайомих. Во- народився на Юге России. Отак то на•і 
ни будуть Вам вдячні аа пораду. люди пропадають. 

риув зі шпиталю, про який я не чув. По короткім представленні його хвороби ска 
зав - Кузик! випишіть мене вже зі свого адресара. Я цьоrо серіозно не брав, а
ле на всякии випадок то s, то моя жінка, дзвонми до нього часто за 110 він 113 
же дяк~вав. При такім однім дзвоненні, коли слабість не дозволял~ йому самому 
відпов~дати на телефони, відповів йоrо свояк, іна. Пеаанськи~. Почувши,.оце я, 
казав nодати собі ~лухавку.Зйого,rолосупізнав я, що тут справді є біда. Rазав, 
що щераз мусить поїхати до шnиталю. І norxaв, але з ньоrо вае не nовернув. 

Йоrо nохорони були величними. Громадянство налеано вшанувала цього незви
чайного nатріота. На nо~инках різні бесідники nідносили його різні заслуги про 
•о писала преса. Осібної уваги заслуговує слово д-ра Ст. Вороха про -иапис~вня 
д-ром Панківським трьох великих книаок, цінних споминів про що нама щоденна 
преса не згадувала. ' 

Н~ признання й подяку заслужив собі Владика Мстислав, що разом іа кілько
ма своїми священиками nрилучився до nорахонних обрядів і в церкві-паu•итнику ~ 
рядив уРочисті відправи та сказав nро•альне слово, 

4 



ЗАВДАННЯ І ЦІЛІ АУЛ -Роман Борковський Продовження 

zратичио~ парті~. Тіжьхи иаІбіжь• роау.иі і проиихживі вzе то~і nобачкив у то
му аав•ааzу тираиі~, увесь піаиі•хІ zax божь•евицьхо~ системи враа а ~ї теро
рок, тармаки, коицтаборамк та касовоа rожо~овоа смерта. Аже ~·· zozиoi nересі
чиоі жа~их, иха аиає ~·~о а історі~ 1 вмів ~хвкткси о~верткмк очима ва ••••а 
сучасиости ие 80Z8 бутк zа~икх сумвівів у тому, ~о чого амагає ЗЧОУН. 

О~•• а жі~ерів тоі групх схааав раа, ~о іхии оргаиіааціи в оргаиіааціІ -
ио8у в1~•о••••1 ~1І•жа ~о верфекціі. моzиа а тим пого~тиси а ~о~атzом, •о та 
иерфеzціа пожагас в аастосувавиі аасобів тотааітарвоі хоитрожі, ахі роавивуж• 
іИ8і. кажи сту~іавати історіа божь•евицькоі партіі ві~ її скромних nочатків 

az ~о сього~•і•••ого ~··· то •• коzиа ве аавваzкти, ~о божь•ев•кам аабражо ба
гато часу, експер••••тувавви і боротьби аахк во•• у~осковажижх і ~овежк ~о пе
рфехціі аасажв і аасоби хоитрожі партії ва~ суспіжь•іста, прк чому ие аабуваІ-
80- во•• кажи таких rеиіижьиих тахтиків, ах !еиів і Стажів. Група ЗЧОУН с в 
хра~о.у стаиови•і· Вова 8oze хоркстуватиса готов••• араахами, ахі роавииужи і-
881 тотажітари1 партіі, в пер8у чергу божь8евикк, фажкстк 1 гітжерівці. І тут 
о~е 11 ~zереж іх, вірмо, хвкжевоrо успіху. 

Ч. •• иеребор~•••• це? - моzе аапктати схептичи•І чктач.Моzва б правітати 
тоІ схептицкак, бо схепткцкам це оаваха ві~порности на фаж•иву пропаrаи~у та 
о~•а 1а прихкет кркт•чвого ~укавва; тккто віи авжастьса соааи•хом свобо~•· 

Аже пр•гжя•ьмося а•овуz фахтам •а•ого гро8а~сьхо-пожітк•иого zитта.Тіжькк 
и~ий коzе ие ба••т• пжавовкх, посжі~овиих і беаогжа~вих вамаrаиь ЗЧОУН уаатк 
•і~ хо•трожа і пі~поря~хувати собі усі ~1••••• иа•ого гро8а~сьхого zитта. Ро
б•т• це ~вома випробуваz88И мето~а•• усіх тотажітариих фор8аціІ - •жахом про
жіферац11 і •жяхо8 іифіжьтра~ії. 

Тактика ЗЧ ОУН - ПролІферація 
Прожіфераціа -це твореква •ораа то кавах товариств, ахі стоать пі~ ви

хжа•ио» хоатроже» парт11. Це т.ав. фрактові оргавіаації. Воаи, ак. і уса мето
~ха 1 тахтиха тотааістів с хомуиіст••••8 вииахо~о8. Кому•іст• ааж»бх• іиіці
»вааи і твар••• т.ав. •аро~иі фроити, •о маж• аа аав~аииа оргаиіаувати спорі~
•••і пі~ ~еахим огжа~о8 ежеме•ти, вже такі, •о прима ~о комуиістичвої партії 
•• хотіжи иажеzати, або иавіть ві~иосижиса а пі~оаро» ~о ~о•і•аціі хомуиістів. 
•аби іх •• ві~трутит•, аже вповві ••хористатк, ковтрожя ва~ •••• ве~етьса аасе
хр••••о. Хрім того форма иаро~вого фроиту мааа творати nжятфор•у ~·· ажіавсу а 
жів••• ~емократ•••••• партія .. - соціяжістами,то•о, о•еви~ио иа rрувті иібито 
свіжьвих хжасових і•тересів. 

Досжів•о ту саму ФJихціа вкховус в вас т.ав. Виавоаьикй фроит, •о сжуz.ть 
фаса~о• ~·я партіі, а рів•о•асио травсмісіІи•• пасо• череа яхиІ і~е аоитроая 
.. раого гро8а~сьхого zктта партіс». Протагов ~ов•ого часу група ЗЧОУН ауміжа 
аоргавіаувати ~овожі імпоиу»•У серію таких фроитових оргавіааціІ, •о творать 
ввутрі ухраїисьхого суспіжьства свосрі~иу імперію. Побіч освоввоr партіІиої 
пр•бу~івки, ООЧСУ, касмо тут партіІиі оргаиіаації zіиоцтва,моао~і,сту~еитства, 
хоибатавтів, хужьтуриихів, а иавіть партіІиі варо~ві •хожи і баихи-хре~итівхи. 
Остаииьо маж• .. 88ОГУ спостерігати аавервеива тоі вобу~ови у світовому виа
вожьвому фроиті, вепомижьиа оаиака, •о жі~ери ЗЧ ма»ть у пжяві ~ажь•у посиаеиу 
ахці» спрамоваиу ва ухраіисьху спіжьвоту •• чуzкиі. 

Так'Іи.ка ЗЧ: ОУН - ІифІльтрац\я 
О~ва•е сакоі проаіфераціі закажо, •об остаточно пі~хо~итх собі все грома~

сьхе zитта, а гоаовве, опавувати Іого цевтражю. джа того потрібииІ був •• ів
••й метод, ~ругкІuетод- івфіnьтраціа, ~обто .ввсижаниа своrо ••евства та си8-
патихів в ів•і,аагааьво-rрома~сьхі оргавізації 1 8етою осягнення иа иих ••••
ву та пі~коревиа. ЦеІ кето~ застосовано тахоz ~овожі успі•ио иа америхансько8у 
терені а гожовним спра.уваииам ва асехураційні союзи а кінцевою метою иеребра
ти в своr ру•• цевтражьиу, хоор~нуючу і репрезеитативну орrаиіаацію У~. 
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Баrатоспів'и на фоні попітиqної Оезпіипьности 
ІДО ВЩВІДИН М. ЛІВИЦЬКИМ АВСТРАЛІІІ 
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актом ипн-солі,цацІї, й пактом між УН- що х~ра.кrери011ИІ<а ІІ\)<!ЩЦеНта подша fO О ІІІ О 1:( 1:1 !!J О ІІІ tJr 
де 1 ОУНр? Президеm- вWювів, я nід- •УІ<раІнськими в!С'І'ями•, •УІ<Раїнським Ф ~ І ~..-І ~: = !,1:1' 11 ts l:t ~ f! 
цисував •становище до подій в УкраЇНІ• словом•, nресою ОУНз, ВИС'ГуІІ8>оІи .nред- §' ІІІ ІІІ 1:1 :Ї ІІІ 1111:: О to !:! 111f О ~ 
з :PfWeн УНРади, а не з розмен УНДС, 1 ставнкків УНдР в ОСНІОвному є прзвіль- R ..-! Ро J.t • W о 111 IJI g, о 
тут ЖJе ІЩОД8ІВ, «ХОЧ і Не всі в УНРе.ці ною. Президент за СВОїм харІІJК>ГІ!ром, 'ІІІ = ІІІ ІІІ Ф • ! ІІІ ..-! ';t Ф 1:2 О 
прийняли те становИІЩе з ентузіязмом•. своею жадобою до одноособоВОї влади, ~ О ~ "' :f ~ U :1 О ; l:t ~ Q 1:2 
На ІІИ'І'Вння: що пр~кло вас зробИ'- не € особою, Я1КВ зд~~~mа •приверну- ~ ІІІ J.t ІІІ •I:Q fo Ф 1:( 1:.4- О о 

ти Т8іКУ кардинальну ~~rерооцінку ваг і ти внуІорІшній мир і КОНj'.nІдацію» ~ = ~ • • ІІІ 1:1111 ..-1 1:( ІІІ J.t 
З>ІJВЧення т. зв. акту зо. червня 1941 ;;о_ серед nолітичної емІфацІї. ПРІІСтуnлен- ~ N ..-! • .. ..IJ fll ..-! О О 
ку, адже ваша оцІнка того акту в мину- ня ОуНр до УFU'ади Т!)Єба ві-.аm, еле з ~ О о .ё 811 ~ ':! t' 1:1 111 ~· о 111 111 ~ 
лому 1 тепер є nротилежні?. ПрІШОї від- усіх Іf8ІСТ&влень президента, які .11 міг ІІІ • f fo •r-f !: ІІІ ~ cd "- • * IJI 
повіді на І1е не було, але М. Лівицький спостерІмти пі,ц чвс його перебуванн;r в ~ * ІІІ '"' -Е:2 • і 
211 хвомин rоворив про па'І'Ріотиз." 1 ві,ц- мелборнІ, вwлядає, що те пРиСТУПЛ1!ННЯ = ~ = = : ~ l:t~ =..-! ,; і:І ..-1 
даніС1'Ь ОУ'іІ:Ір ;деї св.мостt/Шої УІ<рЗїки. не буде «ЗQВершення кОІІСолідацІї•, а Еі оІІ ІІІ 'О 'О О C.S • • 
На одному з прилюдних вИ'СТуnів м. лиwе поглибленк.tм !)ОЗбИ'М'я. tt ІІІ О О 1'4 1111114 lrl ІІІ( ., • • 

ЛІВІtЦЬкОГо в М:ЄЛбоz>нІ, йому було no- Я. ГВОЗДЕЩЬКИй • ! ІІІ: ф g, 0 ..-!ІІа ..-1 0 ІІІ 0 g, 
стввлене таке питання: га.зеn. •Мета• 111 '"' ІІІ :11 1:: fo ., ... fo 1:1 \оо ІІІ: І:: 
nеРдИ'Гь, що вОІ<а є єдиний друкованкй 

орrан, ..uоий стоїть на с'Мновищі держв

виого ценгру, а в минулому УНРада ті

шилася nід'І'І>ИМІС·ю біля !О прЕое<J'Вих ор

rанів, ЧИ1М ПОІІС!НИТЄ Т8КИЙ д?ВСТИЧНИЙ 

спащ підтРИІМКи пресою, вашоІ'О екзиль
ного Уряду? П~'ІJЄН'І' вІдпОВів: то 

«Метв.:о наnисала 'І'аК собі, (виходИТь не:

правду), але нас nід'І'РИмують, •Свобо

да•, щоденник •Амер;rка• І Інші пресові 
органи. 

В доповіді ка згаданій зуС11рі'<І, М. Лі
вицьки:й заявии: «Є nолітичні середови

ща, .яІК1 вважають УРСР nродовж~н
няи 'УНР», а на питання: «які середови
ща 'І8К вважають», відnовів о:нема -r·аких 
середовищ, але две. професори, прихиль
ники ОУНВ написали те в енциклопедії 

україНО3Н&вства>, Ч.. 'l18Xa nлутанина 

ві~ами на СКВ1 попри націонапіс~ичні і rе~ьманські 
середови•а ~акож репре3ентан~ів демокра~и•них пар
тій і середови•· Не поминув ту~ Лівицький і мельни
ківців, бо і вони "rо~овипи •кінець' дпs ДЦентр~Як 
здороводумаючий чоловік може повіри~и, шоб це писав 
чоловік із титупом президен~а·? Шось не бувапоrо! 

далі виправдує зміс~ декпяраціі. За довжелее
ніс~ь не відповідає, бо "Ніякі намови і дискусіі не 
помоrпи". Аж тут знайшов rідноrо собі партнера. Мав 
раці~ наш Добрий Ві~ер, який писа~, •о аж пані Опа
ва дас~ь собі із президентом раду. Мусів прквя~и та 
кож стверджеинs, що Стецько є /~епер/ rолово~ Держа 
вноrо Правліня, а не бувииІ. Означениs •бувиаІt про 
тивна сторона відкинупа. Дальші вияснення приіцr~•· 
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М.ДУБОВИЙ ОТ ТОБІ, ПРИКЛАДІ 
Заrальні Річні Збори "Укра~нсько~ Громади" у Філндельфі~ при 2З-ій іБравн 

вулиці відбулися дня 9. лютоrо цр. зі звичайним порядком нарад в присутності 
ЗО членів. Звіти виказапи даль•ий спадок членства і приходів. Десять літ назад 
було тут около 250 членів, сьоrодні в около 40 членів. Колись брутто-зиск був 
І 50,000.- річно, а сьоrодиі в 27 тисяч дол. 

Найбіль•ою проблемою зборів був вибір Управи. Треба було одну rодину про
сити декількох, •об приняли кілька функцій. Це означало, що майже ніхто не був 
заінтересованиі доле~ своє~ rроuади. 

Щоби такий стан зрозуміти треба nриrадати, які причини вплинули на це.Ця 
укра~вська rромада існує від 1917. р., а з праходом ново~ іміrраці~ сильно аро 
cno rr членство. І тому власне доходи зростали до 50 тисяч доn. річно. Але ці 
rроиі були рівночасно і нещастям, бо партійні провідники рі•иnи перебрати ц~ 
rромаду у сво~ руки. І в 1961. році перебрали і~ і найпер•е усунули із управи 
старих іміrрантів, а піані•е і нових, які не належали до ~х парті!. 

Внелід партійно~ боротьби показавен вже в 196З. р., коли брутто-дохів у
пав до І З5,700.-. Від цьоrо року до сьоrодні доходи nостійно падуть і на цих 
аборах були думки зліквідувати rромаду. Такий є наслідок партійно~ роботи у фі 
наноовій інституці~. Одно цікаве явище можна завважити, що партійні лідери, що 
колись перебирали ц~ rромаду, як, прим., д-р Скальчук і n. Казанівський вже 2 
роки підряд не прийили на заrальні збори; не хочуть бачити наслідків свові пра 
ці і ве хочуть слу~ти докорів членів, що ще там остали. А може не ма~ть часу 
йти ва Збори Громади, бо nер•ий є rоловою Відділу УККА, а друrий ухитрився ста 
ти rоловним секретарем "Провидіння". 

А тепер постав nитання~ чи доля тих lстанов, які вони перебрали, не буде 
такою cauo~, як доли "Украівськоr Громади • Будучність покаже. Але можна вже 
предвиджувати, що вони й тут будуть відстрашувати членів, а як не стане rp .. e~ 
то й самі повтіка~ть. 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СІТКА КУВПДу.мки 
Дна 20. rрудня 197З. мр. в Мюнхені відбулосн ч~рrове засідання Тимчасово

rо Секретаріяту Конrресу Украінськоr Вільної Політичної Думки /КУвпдІ, на нко
му д-р А. Фіrоль, rолова Секретарінту, звітував зі свовї поїздки аа океан в мі 
сяцях жовтні і rрудні цьоrо ж року. Він поінформував про перебіr ІІ Скву в То
ронті, як також про орrанізаціІві заходи для створення тимчасових Крайових Се
кретаріятів у трьох країнах: Канаді, Америці і Великобрітані!. 

Натеnер ді~ть такі Тимчасові Крайові Секретаріяти КУВПД: 
Торонто /Канада/ - М. Валер - rолова, І. Дубилко, М. Малецький, Б. ПідrаІ 

вий, о. ~арнавський, о. Яворський - члени. 
н~ Йорк /Америка/ - в. Жовнір - rолова, М. Воскобійник і Р. Ільницький 

члени. 

Ловдов /Великобрітанія/ - с. Овисько - rолова, А. Бондаренко, М. Дмитри
иин і м. Добрянський - члени. 

Д-р А. Фіrоль брав у часть у ІІ Зtіаді Асоціяціі Украінців Америки в Не
варку 24. ли~топада 1973. р. і мав ряд доповідейІ Ваиінrтов /28. ХІ/, Торовто 
/2. 12/, Ню Иорк /8. ХІІ/, а дальие Ловдон /15. ХІІ/ і Брадфорд /16. ХІІ/ у Бе 
ликобрітанії, та в Мюнхені /28. ХІІ/ - на тему "Проблеми українськоі діяспори 
на тлі дpyroro ковrресу СКВУ". 

У Т0ронті д-р А. Фіtоль і nроф. П. Потічввй доnовідали ва студійному семі 
нарі КУВПД. Д-р Фіrоль на подану повище тему, а проф. Потічкий про "Рух спроти 
ву в УкЕаініn. доповідь д-ра Фіrоля появилась в січневім числі "Украівськоrо 
Самостіинвка" 

Секретаріят КУвпд в Канаді підготовляє вибране із доповідей студійних се
минарів конtресу англійською мовою, nередовсім для тих rроuадяв, що недостат-
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в. :І. Вісті з ді.ял'Ьиости УНДО 
Кра~овийКомітет~ндО в ЗСА ві~був у вівторох 5.ж~тоrо ц.р. в НD-Іорху своs 

чергове засі~акки, ка ихому побіч біzучих сврав ухважево •т.мчасовиt Правижь
иих" як формажьку базу ~жя ~ажьио! ~іижькости. О~ко~ із замітвіиих поставов 
цьоrо nравижькиха s статти периа, иха звучить: 

•кето~ УНДО s вести суспіжьио-пожіт•••У ~іижькість, спримоваsу ка ~осиrве
ввя ~ержаввоr везажежвости й собориости ухраrвсьхоrо вароЖJ,. ва вжехавва ~е•о
хратичвих, варо~оправвих і~еІ та ва а~іІсвенва пожітичвоr І соціажьво! рівво
сти та справе~живости•. 

Із статте~ перио~ тісво жучитьса пуихт •б• статті ~pyro!: •УНАО свівпра~• 
тісно з різними ви~ами ваціоважь.Ііоrо zитти, суспіж•воrо і иожітичвоrо в заrа
жьво-иаціоиажьвіІ пробжематиці, всебічно пі~трим~чи і~е~ всева•іоважьво! хов
сожі~ації•. 

Оби~ві ви•е ваве~еві поставови не ивжиитьси в цьому вива~ху И7СТвии фрааа
ми аапоаичевв8И з пожітичвоrо жехсихову або евцихжопе~і!. Тах УН~О их і toro 
попере~виця по назві Jхраївсьха Націоважьво-демохратич.Ііа Партіа постіІво три
мажвся тих каприввих в прахтичвіІ ~іижьвості~ Орrавіаову~ч• ухра!всьхе варо~ве 
zитти у всіх toro ви~ах пі~ австріІсьхо~ і пожьсько~ заІвав•ивами варо~ві ~е
вохрати віхожи ве претев~уважи ва воиопож• помимо тоrо, •о у всіх виборах а~о
буважи біжьие rожосів /і мав~атів/ их усі івиі ухра!всьхі партії рааов.орrаві
аовуичи в 19І8-оиу році ури~ державвих секретарів ЗУНР в ~тависжавові варо~ві 
~емохрати, хоч важи абсож~тву біжьиість у то~іивіІ Ухра!всьхіІ Иаціоваж•віІRr 
~і, занижи ~жи себе тіжьхи чотири пости, ~ва в~ажи ра~ихажам, а чотири без
партіІвим. Соціиж-~евохрати, хоч ааироиеві, ві~мовижиса ві~ участи в ура~і. На 
всикиІ випа~ох ваціоважьві ~евохрати віхожи ве проrожои7»ажи вевие чи біжьие 
•сsжискучоrо ві~окремжевви•. Таху саму стрквавість у вимоrах ва репреаевт~ І 
мав~ати УНДО виавижо при творевві Ухра!всьхої Націоважьио! Ража ва еиіrраці! в 
!948-ому році в Німеччкиі. 

В персоважьиів схжа~іКрайового Комітету в ~СА ваступижи авівв: Іиж. Д.итро 
иуаик переобтижеииІ rрова~ськими обов"ааха .. зреаиrвував а rожовства і loro 
місце аавав ~отеперіииіІ заступвих rожови иrр.Васиж• :Іовиір. Ао схжа~ КОміте
ту кооптовано ва поаиці~ схарбвиха п.lвана Гожуба, так •о ві~тепер КрасвиІ Ко
мітет УНДО в ЗСА бу~е ~іитк в тахому сх•а~і: rожова - Васижь :Іоввір,сехретар -
Евrев ПереІма, скарбики- Івак Гожуб, •жеви -дмитро RУаих і Осип Утрисхо. 

"Світло" аа грудевьа Про виступ Лі
вицькоrо 1 Стецька на СКВУ пвие о. Ку
nранець так: •другим фактом, про нк~й 
поввині пам•нтати наиі народні nровід
ники, це те, •о нагоду, ику вонв діста 

лв, •об скпаств 5-10-хвuвкнd привіт, 
не сміать перетвор~вати на свои проиа
rандивну арену, ввголо.уачв довжелеаві 
промови, ••• • 

Президент •е не с ДЦ УНРІ 

1* '' . ''''' ''''** scs s '*** '*''''' 
ньо володіють українською мовоа. На нарадах в 

CQQQQ f 

Ню Йорку вирівеко підrотовлвт8 
• 

nериу nленарну сесію КУвnд. 

Звітодавець ствердив велике зацікавлення громадскости дісD КУВПД •о посв 
лилося після ІІ конrресу СКВУ, нанкому nрийшло до виразної nолнриаацll укра!в 
ських політичних груп у діасnорі: На визнавців ідеологічної мовоnартіІнос~в це 
нтру Стецько-Лівицький і визнавців демократичного правопорндку в українськім 
громадськім і політичнім житті. Дінльність КУВПД спрвнє nосипевн~ демократично 
ї бази. 

В Мюнхені відбулися наступні семінарі КУВПД: 

дни 21. rрудня 197З.р. - "Собор нездійсневих сnодівань•, доповідач о. д-р 
М. Корzан. 

дня 28. грудни 197З.р. на вище зrадану теку говорив д-р Фіrоль. 
Дня 1. лютого 1974.р. - "Чому ІІ СКВУ вже теnер засуджений на аовніино-по 

літичну невдачу?", доnовідач ред. Зенон Пеленськвй. 
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3 нашої преси 
Третій Світ 

ВіЮКР1Zевва, а:в:е тепер вастuо віz ВапиІ'товов і ІІос:в:воІІ, доJІеnо до тоrо, 
•о •ос:в:иа вас JІіЖЬВ1 p;r:в:;r вавтаz:rвати своіх сатежітів 1 роаираJІитвоа іа СJІОСІІ 
JІВ:fтр18вьоІІ оиоаицісІІ. •третіІ світ"ва •ожі а К.тасв по•ивас набирати •ораа 
біжьвоrо ава•івва 1 ИОР1Вевві тоrо •аативва•. Про ЦІІ спраJІ7 поаввжаса статта 1 
•ожевввz;r •свобожа• /12 січва !~74~ Автор статті К.Кр:fПсь:в:иІ пиве: 

•и:в: ве жв•во, a.te правхо11 с те, •о тепер вос:в:овсь:в:иІ івперіижіав с чив
раа dіжьве аас7~авиІ :в:омувістичвиви :в:раtвакв. Дево:в:ратіі Захох1 1В&ZаІІть 
zертви тоrо івперіажіІВJ •вв1тріпьо11 спраJІоІІ• вохервоі вос:в:овсь:в:оі івперіі. З 
цьоrо аовсів жоrі•во вииживас, •о а:в: жовrо триJІативе виріВ:fJІавва світоJІих про
бжев теперіпіви вахпот7rави /автор вас важ7вці т1т 8ос:в:в;r 1 ВавквІ'тов - завв. 
рех. •н.rожос;r•/, та:в: ховrо 7:в:раtвсь:в:иІ варіх б7хе •жеІ'ажьво• поабавжеввІ ЖІІХ
сь:в:оrо права JІожохіти собо11. 

•7:в:раівсь:в:і пожітичві :в:р;rrи ва евіtраціі в;rсать вати це ва 1Вааі ••• ІІоz
жиJІо, •о то б;rжо ва часі а:в: жеа:в:і ваві пожітичві :в:р7rи в;r:в:ажи ав•аа:в:іJІ а Чав
:в:аІ Ме:в:ов, a.te аж..в JІtхрахвив і хориснив хжа ;r:в:раtвсь:в:оі виавожьвоі спра•и б;r
жо d те, :в:ожи б тепер аваІвжиса І та:в:і, :котрі жжа JІизвожевва J:в:раіви ВJ:в:ажи б 
ав•яа:в:1 ваJІіть а реzввов 8ао. НехаІ це б7х;rть 7:в:раівсь:в:і соціижіств чи :в:ов;rві
сти, аже веві ажастьса, вови ве иовиаижи б тим J:в:раівсь:в:оі спра•и, а вавпа:в:и, 
вови жаzи б жоваа тоrо, •о ;r:в:раівсь:в:а ваціа, та:в:саво а:в: і всі івві варохк, xo-
J• ртr веаажеzввв по.Іітв•вим zвdтав•. е 1 

На .мовпі те.ми 
Куток Л11бвтепн Мови аамівІІсмо на Р7 

брвк;r п.в. •на моані 'l'емв•. Бо в такій 
рубриці МОВ:fтЬ пвсатв JІІІбвтеві і мо•о
аваац1 та ів•і ааівтересоJІаві. Навіт• 
моJІві р;rсофіnв. 

СТОріІІ p08BBTK:f ЧВ К:fдЬі,ур1 МОва? Я д1 
ма11, •о ціnа ввака д;rze JІ&Zдивих мо•ких 
питань az вівк не вадастьсв ва те, •об 
іх обrоворІІвати ка сторівках с;rспіnьво 
поnітвчвоrо місвчивка, мавевЬкоrо фор
ма'І':f в додатк;r. lloze біпьве підходuОjб 
•ось 1 роді •моJІкоl кnікікв•, де б ком 
петевтві дІІдв, ва првкnадах з иавоlїqі 

п.в;rчв про воввІ •сиовввк-Довіднмк~ св, •каз7вавв, вк ве треба, а нк треба 
видаввІ • КвsJІі за відповlдадьво11 реда пвсатв. Це моrво б б;rтв ввJІе акт;rавь
кціsІІ 11. Жовтобр11ха, в. Чапвевко пвве, ве! практичне і, до денкоl м!рв, - ••
во ;rкnадачі словника ве моrпв обійтисв вк nьве •••• • 
без б:fКJІВ r і таки ввеnв 11 до сповив- ~т автор мас баrато раці!. Ane вам 

::tn~·к::о-~і::::о;Р;~~~~б;~~с::::Р:: ~е.~:=-::.; :r:с;:а~::;ик:;:;::r:tд:: 
сnо•ввка автор1'1JІати аід Біподз.да, н- саквв. Bu ходRJІо про здерваввн wсвфі 
:в:кІ тисне до 1аrідвеввв вавоrо пра•опв каці! мови, rодоJІко через ввквдуJІаввв, 
c;r із росіІським. Отак бік•а r дістаnа •• аамівІІJІавив бz••• t ва бzк•z r за ~ 
поміч і тамтоі сторовв.обв це бодай кетрукціми Іосквв. Покаауsтьсв, •о аа 
трохи JІПDВRуво ва евltраціІввх русвфі- кіиька місвqіJІ иавоі остороrв вічоrо • 
каторіа. Цей зJІорот із б;rквоІІ t треба попраJІвдос• JІ укра~вс•кій ~рваnіствц~ 
мабуть аавдвч;rватв проф. Яр. Рудкицько ВаJІ1ть таквІдонцонаціонапістички~вч 
му! аквІ JІвіс до Об•sднанвх Націй офі- Ваціt• пвве ем1!Раців, івтеnіrевт,то•~ 
ціаивІ протест проти иіквідаціі цеі б3 А •саобода• ваJІrт• ім•в с•оrо-даавьоrо 
к:вв, З&n:fчвввв кнвzку із понад !ООо-кв редактора ІІвВ:ftВ аміквnа ва ІІJІІІУg. Ко 
українс•ккх сnів, •о аачкиаютьсн на ц11 nв б так стареньквІ міr встати а rpoб;r 
б;rк:в;r а зааначенкнм, •о •е s кіиька тв та ванти паnиЦІІ і приІти до редакторі• 
снч сnів,,іа буквоJІ r в середиві слова. - мове '!'Оді це •ось помоrnо б. 

Нав првв'!'едь ЯрЗа а Едіаабе'І':f' при-- Як спрааа стоіть дотепер, то мв бу-
сJа:в нам кіnьк•·аавваr моавоrо характе- демо триватвен JІівіl, ввnоzеиоl в "K:r
Pl і -ввхче,JІ n.с.пиве так:•А ше до тих тк;r ЛІІбитедн ІІо•в" в числі 1/74- •ва 
•справвиіх мовних справ~ •о це маnо б воrо Гопосz•, •о rодвт•св а напрвмввми 
бzтв7 Про обtsктв евитакси ;rкраrвськоl статті •на мо1ні теми•, др;rкоJІаноlа мо 
мовв, чв про освоJІві рвсв компоавціl і •кім вурнаnі "Спово на С'!'орові", а пе
С'!'р:fКТ:fРИ івформаціІноrо текст;r, про і редр;rко•аній JІ •вгоиосі* ч.?/73. 
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Селянська Партія розчарована 

В попередньому чиспі "НГ" поаідомпн 
пи ма, •о секретар Преаадіl Національ
иоr Ради, Юр. Семенко, ваступив np.nD
днo nроти крутих саuоаіпьиих ходів пре 
аад. Ліаицькоrо. Перед нами мавмо "Но
авІ Шпях• аі статте~ Семеика п.и. •ще 
до крази в УНРаді" а під иаrопоаком~а 
чароаане коло крва•. В доввій статтіпо 
дав де•о а історіІ, думки в. допевка и 
ким nовинен бути дц УНР, про прац~ nід 
полк. п. Сумарокова, ику теnер. режим 
УНРади аіrиоруваа, а йоrо самоrо аідсу 
н;rа, і Tllhl nодібні сnрава. Тут nодавмо 
тіпьки йоrо ківцеаі аасиоакаа 

Оnозиція mердить, що свої умови, які віи підmt· 
вииvватцем вепринадноrо са~. не nорадивШись ні а 
кри~ового становища ДЦ членами президіі, І\.1Іі з 
УНР головним чином є комісіями УНРа..цв. Црези 
Щ>езидент УНР в екзилі М. дент УНР зріІкся Jriд здо
Лівицький. В усьому, мов бутків украінської ;~~;емокр& 
ЛJІ'ІІ, було noмime йоrо ба тіі, які булид~JІЇ-~ 
жання пробрати~к ва вJІЮ роізмоМ: і :іфов'Ю укрІфіеь 
ку nОсаду, а. ТЄ!іІер за. ВСІІ• КІІХ ПІ!4'Рі.сmв 'У борРn>б~ 
ку ціну утриматися иа. в.ій. JIIIМJI аіІІецькоrо ва.цвqу 
Не збираючись заста.нов- і ~ькоrо ІЩ~ЗQ 
люва.ти.ся ~~;окладно вад Щі аРІЩОрОІІ УНР в Укрв. 
цим тверджен:вям, можиа. ~ П011С'1'811Чій Apllit 
з nовним nравом сkа.за.ТJІ, ~"'Щ"'n> nід . ~ 
що не всі діі п. :М:. · Лівв;ц.,. ~ п. $1. Оrvцька ЩХІІ 
кого сnрияють зростові ІЮ ~ nЩD~ У{'і. 
гО авторитету SІк .nІОІРІНИ Q, · п. )1. JtiaJЩWUIЙ cmu'• 
і: як nрезидента. УНР, б() 'nJIII C8IJQDI прати УПА JЩ 
вони розРа.ховаиі переваж JIINfi:·a т. Д. Вупьбою • Во 
но лІ'ІІПЄ на розголос, а. ие pq&цeJ4, що бfле. СТІОревА 
на вирішення иа.явнщ про ще а ча.с, IIOJIK діаЧі УІСРІL· 
блем. Підnисана ним, ~ ~ · Держв8ІJ01'0 ~ 
nрезидентом УНР,.. і п. вnQpar I<DJUІбopy8Jia з Jd· 
Я. Оrецьком, як головою Nef1N'Uf" HlloJUI!C'l'UЦI, і J&i· 
Українського Державиоrо ~·ва участи урІІдУ УНР 
Правління, деклярація під і й~ пonКOIIIQDCIJI,ooiJQIIi'UI 
тверджує висловлену вИ· ~ ~· проrJП'ітЛ"рівсь 
ще думку і свідчить IJPO .,. ІJQІ'Я&АЇJІ, "'- ІJ!Smt бра 
браF па.лекозррооrи.. ФЬр- .~и з УГВ полюва 
мально беручи, деКJІЯ}>ІЩіи т.,. щоб ~-
мас ств<>рити плятформу Остаим деклs.ра.ці.и пре 
для повороту ОУНб до У· ~а УНР. - iiЩc'nNia. 
НРади - ідеолоrічну cni- *·до JСОИСОлідаціі, а до ка· 
льність. ОУНб. ·як співза• ~~ ~о ІІЩІ(f 
сповникові УНРади, двері .1/рJІІІК. 
до дц УНР завжди· відчи 
вені., Проголошена декли- І0р. ~ 
рація вказує, що ОУНб sa ~ УНРадк JІід СЗСУ -
в'я~ала n. М .• ЛівІЩЬкому С.ШШ.Ськоі Парrіі 

І ЦЕ І ТЕ 
Торонтоиське об•sдваввв :краlиськвх 

православних церкоа а Аекаврацl! ааrпи 
дас так: *собор Єпископів і Представвв 
кіа В•••х Церкоанах 7праап1иь трьох 7-
краІвськах Православних КИтроnоліІ, а 
саме, - :rпц а США :rrnц а Канаді та 7А 
пц • Европі, во аlдб;rасв 1-ro пастопа
да 19?3. року а Торон'І'о, одRОЩ!ВО ст• 
pдz;rs, •о ці Матропопіl С'І'авоаивть of
Bl Украlвсь[! Прааоспааву Церкву l а -
пьномz світ , аоввіавам авваом чоrо в
аливтьсв Codo Єпископів і П е с'І'а .. а
кіа Ва их е коавих п ааи в аrадавах 

, нкв а д уаас'І'ьсв воваІмев 
ае раа до року, або • міру потреб~ Ва 
аеzать.аlрвта, •о це· с остаточним доко 
кавам "фактом. При цім тре ба підкре
сла та, во а нарадах брапа тако• ;rчас'І'ь 
світські мирква /а Амервкв Барааріа,~ 
коаський і Діроаач/. Копа мирввв 7КЦер 
ква діzдутьсв такоrо зовсім ca:r-вoro 1 
спрааедлваоrо права? А діzду'І'ьсвІ 

Може буде кінець саічкам. Вона і аа 
к;rр~~ть а церквах стіни 1 nеревкадха•ть 
у аідпрааах, rолоаво, кола деикі аю.
саме а часі боrосп;rхеввв крок;r.'І'ь а ~ 
рову свічників, щоб аапмвтв __ ве одв;r, а 
часом і біпьае свічок.ЗваввІ оборовець 
консумеріа, піддержавив rрупо~ досnід
вакіа, ваступав проти ;rхвааввв свічок! 
кк вк1дnааах дпв адороа•в. Недаром • 
спавіі а церквах, де баrато rорать еві 
чок і асі стіва чорні, ааzоднть віри~ 
іа боrос.;rzеиь, ик п•вві. 

лрванавнв Л~б. Капвничеаі треба ••
словвтв аа йоrо оборов;r народу. Ганна 
Копеснвк аідспіама тра пісві /Руана
чок, Два кольори і Варостен та, Свву/, 
акі слухачі nравили а ваІбіль•••• оппе 
скамв. КуавчниІ критик назвав ці пісні 
"беадискусіІно беавартіснима•. Кмкнвч 
оnроквдув поrлид, •о uуаачва творчість 
та іиві діЛІІнки мистецтва не в тіпькв: 
дли мистців і rx критиків, бо "nледс•, 
простий нарід - слухачі, ва них вероау 
міJОТЬСИо 

Хмд!осиr УНС переавано на "Украlнсь 
ку Бу ап~*; це икась духе беакс;»пЬОРJІ&. 
назва. В.е бупа б кра•а Украlвськв~ 
Хмаросвr, хоч можуть бути •е кра•і та 
вось означа~чі. Сидить там а УНС баrа
то людей на добрих ппативх і иіик не 
можуть видумати щось кра111оrо. Отак са
мо було іа назво~ СКВУ. Кали Ці сам~ 
круrи 9 літ до анайдеввв правильно! ва 
зви і таки не аиаІапв іі. 



Коментарі 
ЦЕЙ ВІДДІЛ ВЕдЕ Д. КУЗИК 

нас такий стан любили називати. І. цей 
брак відчутти неnаду s мабуть цим zур
наnістам вzе вроджений, спадковиLА це 
вzе s неупічиuо~ хворобо~. 

"Проtавпева ваrода" варе11т1 і "Сво
бода* nризнала невдачу естабnіІІмевту,а 
коrо вона є речником. Різні національ
нооті дістали на спадщинні отудіі при
значені урадом rpo•i, тільки ;ткра1кц1 
нічоrо не дістали. "Не цікавилися цим 
ні українські центральні репреаентації 
ві на;ткові установи чи й інші компетев 
тні для цьоrо орrанізаціі, ••• " Не може 
чи не хоче приакати "Свобода", 110 rоло 
вною nеревкодою цьоrо s rолова УККА. 

Збори В1дд1ПУ УККА у ФіладельФіі за 
вітві тив,во в керівних орrавах не нас
т;тп:виа ніаІ\:а засаднича зміна - ааскпе
снвй естабnіимент на взір н~ Йорку та 
центрапі УККА. Д-р Скапьчук, який вису 
в;тв з rоповства д-ра Гнатюка nеред кі
пькома пітами~ остав і дапьие ronoвo• 
Віддіп;т. д-р lнатюк вдоволаsться nості 
Іним постом rоnови контрольноУ к~місіІ~ 
Вичвелеві в пресі імена це люди май.е 
всі іа ВФронту, з ними співnрацю»чі та 
кількох чпевів ОДВУ правоrо крипа.І "і 
коrо більве. Нема цим разом зrадки на
віть про такоrо твердоrо укакіста, ик Д-р Б. футей кавдкдуs ва конtресм~
д-р Навроцький. Вибір пройвов одноrопо на. Є це незвичайво позитивне иви•е.Ио 
оно; друrоі пиоти кандидатів не було, ro успіх був би успіхом ціпоі америкав 
вк це б;твало давніве. В дискусіі нема ськоі УкраІни. Це тим біпьве, що вів 
віикоі зrадкв, •о величезна більвість виказує /бодай здалека/ всі _прикмети 
rромадинства стоіть осторонь чи неtати здібноrо чоловіка. Незалежно від тоr~ 
вно до УККА і чи треба щось в тім кап- що "Амермка" 1 "Свобода" підносить йо
рвмі робити, бо z rромадська централи, ro, як своrо чоловіка, тобто естаблів~ 
так УККА вазвваsтьов, поввина rуртува- менту, то всій ;ткраіисі.іёій rромаді, 
тв всіх. група вдоволена, що ій ніхто треба йоrо солідно nіддерzатв. При по
там не докучас. мочі орrаиізаціі всіх національноотеІ 

І .:рналісти відбули свої збо~и.Тут при реопубпіканоькіІ партіі, а Ф;ттеІ s 
півпо авалоrічно _ ях у Фіпидепь 1~ ик реєстрованим республіканцем, моzна би 
в Ню йорку. KeдpRRa знов;т переобрано, притаrнути ці народи до піддерzкв. ТВІІ 
хоч він за два роки овоrо керівництва в Оrайо він має всі дані ввrратв. Коли 
нічим завітним не винввв себе. Про мо- це не ставетьон, то це б;тде аиак, •о 
в;т, вкою коzноrо днн ті журналіств ма- так кава rромада, ик і сам кандидат не 
пи б корвотуватион, вівкоУ зrадки иев~, здали ісnвт;т. 
хоч майже коzнвІ аресоввІ oprai м~s о- Лінивство. Найбіль••м ве•астам нас 
сібву свою мову і осібний правопис, а всіх 1 коzноrо зокрема це півивство. І 
девкі уперто трвмаютьсн руоифікаціІноі цьому спрваs не тільки телевізія, але 
віиіі з викидуваннам букви t •кn•чи~ і мильне перековаввн, що чим менве хто 
Ці люди навіть не відч;твають •о зиахо працює, значить вінивствує, тим мас бі 
дитьсн в поввім моввім нехлюАстві,ак ;т пьві виrлади на довве zиттн. А показу-- . ------- - ....... · ЗДІит.вости ВІддІJlу АУ А у 8ашінtтовІ 

Заходами Управи місцевого Відділу АУА відбувс~ тут 2В.лист.1973р. 
вже п"~тий зчерги, ДискусіЯний Вечіn, цим разом з участю ВІдомого гро
мадс~окого, пластового і поJrітичного ді~ча, кол. голови ОО УНР д-ра А. 
Фіrол~, ~кий з питомою Яомv ерудицією, виголосив доповідь на те~"Про
блеми українськоі діиспори на тлі Другого Світового Нонrресу ВІльних 
Украінців"/СRВУ/. Доповідь була з рамени Тимчасового Секретарі~ту Нон
rресу Украінської Політичної Думки, у ~ко~ д-Р Фіrол• є тепер гене
ралІоним секретаре~. 

Післ~ доповіді, ~ку присутні в числі коло 30 осіб вислухали з ве
~иким зацікавленням, розвинулася дис~сі~. Дискутанти ставили низкуза
питів, на які прелеrент давав вичерпнІ відповідІ. В дискусії забирав' 
слово також присутніЯ на залі заступник голови Украінського Робітничо
го Союзу п.А.Білоцерківськи/1!, ~ки/І! подав де~кі цікаві деталі із пе~
бігу СRБУ. П.БілоцерківськиЯ перебував тут кілька днів в організацІ/1!-
н~х.справах У.Р.Союзу. 11 



ється, як noдas nроф. ю.о. Спасокукоць 
кий /аа "Нотатнккои"/, що ваzли~ии фа
к'іором на довrоліття s nраця. "Оаие во 
на с неодt.аінною умовою здоровоrо і три 
валоrо життя. Неробство z осnабnюєі по 
рущує zиттєдіяпьність, знижує життєвий 
тонус. Наука вставовиnа, що жаден ле
дар не доживав до rлибокої старости~Ро 
ауuіється, що при цьому треба вміти ро 
зумно відnочивати. Ану, може б так де
хто із нас застановився над собою і з 
наrоди велвкоrо nосту зробив тверду, а 
ne духе тверду, nостанову лікуватися а 
лінивства. 

Брак дяків. Так баrато нащі ииряв
ськl і духовні провідники rоворять, пи 
вуть і nроnовідають n р о обряд, про 
традиції, мову, календар і тп., а забу 
nи! що до цих традицій належить також 
сп в в церкві. А то по деяких місцево
стях як підручвий дяк чи дяки аатяr
нуть, то az вуха в•януть, а про хор,то 
вже й мови нема. Чи не повинні так вnа 
дики, як священики, як церковні коиіте 
ти, як і всі теперішні наші патріярха
льні товариства постаратися про відпо
відних людей з ronocoм, післатв їх до 
дяківської школи, які треба створити 
при митрополіях і зробити церкви притя 
rаІDчвми і традиційними. А тоді і хори 
nотворились би і тоді церкви притяrали 
би не '!'ільки своїх, ane і чужинців,, які 
nосвоячилися із нашими. 

були б переконання, що вонв ввrрапи 1 
тому піддержували праЦІD ОКВУ. 

Однак, кк подас ІвфорuаціІввй Лио
тох ТЕСJ. /ЗП УГВР/ 1 nоваонс~окd •в.а•о 
вьнвй 8nвх" ч. 11-12 аа 1973, приніс 
.ІІОВ87 ста'!'ТІD Оаерськоrо /их к~ть Oore 
цька/, в вкіІ автор вакивувсв ayze rp1 
бо на ПnавІDка і ціnкІ ковrрес, ваавва
•чи loro чориоІD радоа. Коив •гоків Ук
раїни• рада• інфоркуватв молодь, '!'О 0-
аерськвІ беитас '!'{ моnоаь, витикаІDчи 
їІ кіz івиии, що ц•ев~окапа• по-анrвіІ 
ському. Треба обtсктивно стверди~, •G 
nідхід •гомону України• с біаьие '!'ах'!'о 
вним 1 дерzавницьх .. , чим •в.аво~воrо 
Іux.v•. - Саме • цьомУ часі •вісті 
а України"аа rрудень 19?З.р. накинуnи
ся ва СКВУ й ПавлІІка аж на б-ох ипапь
тах. Воrонь а двох еторінІ 

"За деревами є ще nісІ", під таким 
наrоnовком вапвсав дов.у /вів коротко 
не укіс писати/ статтІD, у двох числах 
"Свободи" м. СосновськИй. Тему, подіб
но, піддали йому резоnІDціі конвевціі У 
краінської Ка'!'оnицькоі Молоді, про •о 
ми вже реферували в •нг• ч. 2/?4. Пр•
rадуsмо що '!'а молодь З-rо і 4-ro nоко 
.JІівви, ~а не знає української мови, по 
кааапася щиро і безкорисво українсько• 
А наві rурапа'!'ріоти відписаnв її давно 
вzе від українства і не маnи іа неІD ві 
якоrо ав•яаку. Под&ІDчи пон-.е ~исnідв 
кіркувань Сосновськоrо,авертаємо уваrу 
ва loro твердження кризи, вку переzвва 
сио, вк і на те, що естабnівмент кnеІ
муs '!'аку саму наку критику икідпивоІІ: 

Не aii&J!<&IO'UI аа oкpe~Jt · 
успІхи, наше rроІОДОІ.-. 

життя переЖD&G rmlбol\y 

:кma:v. На-~. -~~ 
и! аих!д з u;іві кризи :иож.пц
•ай, але передуІІОJІОJО ЦІР

го о ~уцільиа перевірка ~ 
ших дотеперішніх поsвцІй І. 
вк ·це відзна чвв ЦJI'IOJiaJIQ 
вже проф. В. Воцюрків, "34-
к реиа · ГСІfОвість ревІдуваоr,в 

минулі ПО1'fЯДИ, Шук&ТІІ Jc:> 
:rвии, ае бо!!Чися .воваторсі'І\о 

Іtе про СКВУ. По в-:вnенві аакуліс і 
денках вепра~ипьностей ІІ СКВУ ааrово
рапа і преса ВФронту про •світла і ті
ні дpyroro скВУ• ;•гомін Украіни" а 1~ 
сі~в• цр. Редакція накквуnаси дуке ro
C'!'po на 11. ПnавІDкаLякий своsІD кандкда 
туроІD на rолову СКВУ иав створи'!'и хао~ 
І подас, що •ярослав Гайвас ••• nідтри 
кував nроект УККА перебра'!'и Секретарі
ят СКВУ до ЗСА. Підбадьорева peмarora 
ии ~аст8Ва публіки перекінмпа ~онr~ес 
у віче, забув•• всі устросві аасади.Це 
rруба образа уиандатовавих деnеrатів 
украівських цевтраnьвмх орrаніааціІ І 
цілоrо украінськоrо світу. Та нічоrо 
ве ваіsи. Піавіие ав'!'ор івформус, що "Кnич Націїі що йоrо видаs Осередок 
nepelиna листа кандидатів вис'!'а:вnева В Ідеоnоrlчних студій іи. о. Бандери, о~ 
Фронтом, подаІDЧИ ronoвy о. К1Wвіра та позкція до бандерівців під nроводок я. 
секретара ю. Шимка, члена ВФ, nроцrска Стецька, як ми nредскаааnи, сипьво ва
ІDЧИ екаеку'!'ивноrо аас'!'уПКвка rоаови •· кинувся на д-ра м. Прокопа за loro по
Пnав11ха, якоrо делеtати хотіли мати, і rnяд ва ідеолоrіІD Донцова. Та довrа ре 
твердить, що•деиаrоrи проrрали•.не аве пліка nростяrнуnась аж на 1Q-ox сто~о
ртаІDЧИ уваrи на образи, таке nредс тав- нах великоrо фориату "і мас наrоповок· Ре 
иевви справи СКВУ для сторовників ВФр. алітетні rадІDчки ииnnять ••• • Ane не o
s корисини для інституції СКВУ. І хай чікуваnи ив nайли~ої репліки ва наву 
би на цім стало - кожна rpyna і иоnодь ara~ про видані своrо часу у Львові 
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УкраіиеьКа С'rудев....".ка Громаца у Сан ДІєrо (КалІфор") 

Приємно побачити цю знаику в •Укра
rнських Вістах". десь там дуже-духе да 
аеко є така чисаенна студентська rрома 
да. Апе це майже самі дівчата. А де на 
иі ~опці /лінюхи/? 

nохвапьні бро.ури про Гітлера, Муссолі 
ві та іниих. Замість дати якесь розум
не виаоненва "ВІ<'• накинувся також лаІt
кою az на трьох сторонах ••• •Тут і ма
сво моzпивість демаскувати rіnокритів: 
З одної сторони nосилають іникх до "по 
nітичної •коли", а а друrої - у відно
•евві до себе самих жодної доповняючої 
едукації не задумують, ••• " При ціМ ока 
аії накинувся "НК" і ва нашоrо колеrу 
Р. Борковськоrо аа те, що колись він і 
нак•е писав, ак теnер nише в "НГолооі~ 
Чи не вільно поnравлати свої nоrлядина 
nідставі дальвих студіМ і життєвоr пра 
кти ки? 

о. Жданович в статті "Єдність док
трини і думки* в "Свободі" nише, що"УП 
ВЗУВ висунув думку про необхідність Ко 
нrресу україноької політичноr думки.до 
ки ми взялися за здійсненна цієr ідеї, 
хтось ін•ий поставив каrолоо на прикме 
ТНИК 'ВіЛЬНОЇ', 'ВИЙШОВ З іНіЦіЯТИВОЮ' 
1 ••• замкнувоя знову в rетті кількох 
иен•их rpyn. І це корисно, без сумнів~ 
Ane велика дебата так і не відбулася і 
ледви чи відбудеться." 

Як нам відомо, така велика дебата 
nідготовляєтьса і має відбутися. Сюди 
вже запрошували ОУН та інших і далі бу 
дуть nросити. З висловів о. Ждановича, 
керівника ОУН, видно, що вік ставиться 
nозитивно до цеї іяіціятиви, що є доб-

Голос Читачів 
ПЙ C,f Тревтон: •,,, Критичні аавва 

rи " Г"в дносво nоаітинотва сьогодиі•
ньої українськоІ еміrраціІ в Америці~а 
nевно nриnадають до вnодоби тверезо цу 
маючої частини нашоrо суспільства. Але 
критика сама не вистарчає. Потрібний 1 
конструктивізм: nіддавати nроєкти - як 
можна лихові зарадити. Проєкти, які во 
ни не були б, отвярають конструктивну 
дискусію і в цьому надія на уЗдоровлен 
ня нездорових відносин ••• " 

л. щ., Ню Й~к: "••• Я дозволю собі 
Вас заnитати: Ви маєте на приміт~ю 
дей, які моrли б заступити Добраноько
rо, Лисоrора, Базарка і інших? друrа 
справа - це лавки в церквj в Гантер1. 
То дуХе rарно, що Ви співчуваєте тwм 
людям, які в часі св. Літурrії тулять
ся до стіни, але подивіться на них nі
сля відnрави - вони цілими rодинами сто 
ять під церквою і розмовляють і без ла 
вок, Отже, я nідтримую в цім випадку 
д-ра Макаревича і хай дальие не буде 
лавок." Від ред.: Лишаючи справу лавок 
Макаревичеві, nриходім до наступників 
вище зrаданих nанів. Банк, фабрика, у- · 
рsд чи інша подібна івституціа підучу
ють собі з молодших. Вони там набира
ють заправи і пізніие здібні•і вибвва
тьса ва оаиу ropy, А наші івотит,чі~ве 
робавть тоrо, ,,, щоб не бупо ковкурев 
тів дпя босів і щоб вона уходили за не 
ааотупимах, Отут с біда, Але у випадку 
добраноькоrо і Лиооrора, акі роблять 
б1иь•е икоди чим добра, то кра•е на
віт•, коnи ті міоцs були б nорожні. 

Інж, Е. п., Торонто& " ••• деякі допи 
оувачl до Віо zурвтьсв, во Ва8а rазета 
s духе невепиких роамірів, Певно,•о ми 
всі хотіли б, щоб і "Наи Гоаоо• і баrа 
то інших наших часоnисів виrлядаии со
ліциіве. Але чоuу ті самі доnисувач~не 

там репрзентанти централь ВФ, як nроф, 
Вовчук і Гановський. Коли nриходить ба 
йдужість і занеnадає активність грома
дського житта, як ствердхеио на тій ко 
нференції, то такі наради є конечними, 
бо вони дещо розбуджують людей зі сну, 
Але nід умовою, що тут не було б заохо 
чувань до опановування громадських ор

ганізацій, що доводить до їх упадк~ По 
баzаниu було б, щоб і інші rром. орга
нізації, як ОдВУ, ОдУМ, nласт, а не ті 
nьки асекураційні товариства, nредруху 

рали вали в той сnосіб членів. 
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І ЦЕ І ТЕ 

Святочні желання. При кінці січня 
nрийшов "Иаи Світ", орrан наших "Само
nомочей", і желає різдвяних свят, які 
вже давно ~инули. І цей орrан має 3-ох 
редакторів і З-ох адміністраторів. Чи 
не краще nіщла б праця, коли б був ли
ше один замість б-ох. Але nід цим оrля 
дом nобила fx "Свобода" за nідписом Ли 
coropa і Драrана; fx святочні nобажан
ня nрийшли щойно в лютім. 

"Політика і наука" - під таким наrо 
ловком була стаття у "Свободі" ред. Ке 
дрина про рідню Iropa Кістяківськоrо, 
дорадника президента Айзенrавера,і nід 
тим самим наrоловком було спростування 
Петра Ямияка в "Батьківщині", яке опро 
кидувало інформації Кедрина про Кістя
ківських. Це сnростування фактів було 
вислане до "Свободи". яка відмовилась 

nереймаються тим, ~о •найnоважні•а ук
раїнська rазета ва цьому континенті•ви 
давана•мільйоновою установою•, яка бу
дує xuapocяr ••• , виrлядає так мізернq 
шо сором брати їf до рук? Якщо nорівин 
ти фінансові можливості саме тівї міль 
йонової установи з можливостями видав
ництва "Нашоrо Голосу", то "Наш Голос" 
видається дуже nоважно." 

nомістити йоrо. І Ямняк nитає - nощо~ 
ло складати етику Українськоrо Журналі 
ста. 

"Самостійна Україна", орrан ОДВУ за 
листоnад-rруден~виJшла в чепурній фор 
мі. Є там цікаві статті Квітковськоrо, 
fут-Кульчицькоrо, Книша, Антонича, Ба
жанськоrо, Різника, Ст. Куроnася і 2-х 
nід ініціялами. Але rіоза статтею Квіт
ковськоrо про СКВУ нема там майже вічо 
ro на актуальні теми. А їх в так баrа
то. 

"Політичне Баrиище". Під таким наrо 
ловком nрийиов протест від nроф. Пана
са Феденка, б. члена Центральної Ради, 
проти злоf · роботи чи не-роботи прези
дента Лівицькоrо. Те все наnисано таки 
ми "твердими" словами, що ми їх тут не 
можемо наводити. 

Дешеві nохорони. Місячник "Ми і Сві'І" 
nодав, що nересічний nохорон в Торонті 
коштув біля S 1,зоо.-. На цю високу ці 
ну складаються.- дороrа трумна, бальза
мування 1 косаетичне nрикра-.ування ті
ла. При цьому тіло зазнає біль•е збез
чещування як иани. Тому створилосьвКа 
наді товариство для охорони перед жиру 
ванням над людським rорем і воно своїм 
чnенам, нк і не-члена~ 1 офер1s два ро
ди nохоронів - за $ 2uo.- і S 365.~ Та 
ке товариство nридалось би і в Америці~ 

Плена не засі ання:ексnозит и УНРа 
ди в мериц заnов джене на • ер.цр. 

у Філядельфії. Опозиційні фра~ції ОУНм 
і Сеnянська Партія мабуть не візьмуть 
участи. При Лівицькім тільки УНдС. 

Населення українців Канади зростав. 
Урядова статистика виказал~що число у 
країнців в Канаді від 1961. до 1971.по 
більшилося на 107,323. У нас, в Амери
ці, мабуть на та~ суму змениилосн. А 
нам кажуть nідтримувати УККА і дава 
ти йому rpo•i. 

І друrа Ляриса в Трентоні nіднесла 
свій авторитет. Недавно Ляриса Залесь
ка-Онишкевич зробила докторат на Пенси 
львавійському Університеті, а теnер про 
rолошено, що Ляриса Крупа дістала баrа 
то різних відзначень і~ висліді 23. ІІ 
її концерт в ІОніон спонзоруs ~дейиен 
фор Перформінr Арте оф Ню джерзі. 

Б ло осить сних і теле онічних за 
~ваr і заnитів.На частіи - це так : 
ритикуsте часто /зовсім сnувно/ банде 

рівців,УНРаду Лівицькоrо і ім nодібних. 
а не бачите мепьнвківців, з нких Гай
вас nідnомаrав nротивній стороні в СКВУ 
і nізніве так він, як Кабайда,та може 
інші nідносять нову двійку Стецько-Лі
вацький, яка нічоrо доброrо не nринесе'l 
Також не бачите 1 що мельниківські дія
чі в сnіввідnов1дальні за те все,що ді 
ється в УККА і в УНСоюзі зі втратами в "Укnпїнські Вісті", центральний ор
хмаросязі включно! Від ре~.: На це все rав УР , мали б перевестися до Амери
не леrко нам відповісти.наємо тільки, ки, як дехто nропонує. Ми tS йоrо ра 
що Гайвас є на відnустці від орrан.-па до nривитали. Т,ут сторовників і чпеків 
ртійної роботи в ОУНм і що "Новий ШляХ' УРШІ в більие чим у всіх ін•их краях. 
nисав, що їх nресові вистуnи в їх nри- В Німеччині тепер ціни високі і тому і 
ватними думками. передплата "УВістей" в Америці буде ви 
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ВІд Адміністрації 
Більша віддаль редакції від адміні

страції показалася неnрактичною. Тому 
відтеnер редакція і адuіністраців буде 
в Трентоні; це так краще для порядко
вих і архівних цілей. Розуміється, що 
наиі редакціUні nомічники і сnівnраців 
ники можуть і надальше тримати зв•взок 
із nоодинокими членам редакційної коле 
rн. 

Редакційний матеріял, що має nовви
тися в вкімсь місяці мусить бути в Тре 
нтоні до 10. nоnереднього місяця. Ми 
скорие друкуємо, щоб на кілька днів на 
дати місячник на поиту nеред перmим,ко 
ли nоита надто перетяжева рахунками та 

чеками відкладає nересилку 2-ї клвсина 
яких два тижні. 

Висилку "Наиого Голосу" здержуємо у 
сім тим, що не прислали бодай одногодD 
пвра на знак, що хочуть дальше читати 

"ВГолос•, nриnускавічи, що їм це чи ін
ше у нас не nодобається. А ваnихатися 
зі своrм не хочемо. 

Просимо і дальше відновлювати nеред 
nлати, допучувати щось на пресовий да
ток і nодавати нам адреси Ваших знайо
мих, щоб вислати їм оказове число, аа
дерzуючи в тайні особи, що nодають ад
реси. 

носити І З1 річно. Звкzка /1 22.50/ бу 
де тіnьки для тих, •о вnлатять цю кво
ту дQ 1. береава цр. 

А. rудовський, пивучи про з•їзд АУА 
в 'УВістях1 так кінчить свій репортu: •• 
8Підсумовуsмо цей нарис ствердzеннв~а 
кту що друrий а•їад АУА був усnішним 
і дІловим. Ми nовинні всебічно піДтри
мати АУА, ик провідний чинник у русізв 
оздоровлення і демократизацію на11оrо на 
ціональноrо співжиття." Дякуємо аа ре
комендацію так иановному авторові як і 
Редакції "Українських Вістей". 

Зворумлива чемність. Д-р Я. Міrай
чук nрислав нам в серnні мив. р. І 10-
/на nередnлату і $ ?.- на n~ec. фон~А 
ле через помилку nозначено иому nрига

дку про відновлення передплати.Замість 
обуренни, як це часом буває, він nри
слав чек на $ 10.- і в дописці пригаду 
є недавну посилку вище згаданих І 10.
і просить "вибачення за недбальство." 
Якби деякі наші критики маnи бодай по
ловину цеї чемности й вирозуміння, то 
нам леrие було б жити на цім світі. 

ДОБРИЙ ВІТЕР •. 
Помі-ч пророцтва.м Іса~ 

Вчить реліrія і кажуть люди, що пан 
Біr помагає тому, хто сам собі помага~ 
Тому хочу піддати кілька суrестій, як 
повинні nомагати собі всі ті, що діста 
ли добре nророцтво і обіцяну Божу по
міч. 

Зачинаймо з кінця: Старенький дяк а 
Бавнд Бруку буде мати багато труднощів 
зі своїми старими товаришами-грішника
ми - Ріпецьким, Довrалем і Лучивином 
старим тяжко каятися, а ще тяжче навер 

нутися. Колись вони були великими nрин 
циnівпістами, але з віком та принципі
вльність стерnасв. Та в Бога все возмо 
жно. 

Костюкові зі споминами про академіч
ну rіuназію у Львові nішло б далеко ле 
гие, коли б не уповав на таких асів пе 
ра як Драrан, Кедрин чи о. Харина. Із 
друго- і третьо-рядними писателвми по
ступить вnеред, коли таки й сам візьме 
тьсв nильніше за перо. 

З критиками АУА також тяжка cnpaвal 
бо тут баrато грає ana воля. Але ті а 
менною злою волею по простудіюванні~а 
тті "Праця АУА" /"Наш Голос" ч. 2/974/ 
таки вже поправлвтьсв, • • • а може й nри 
отуnлять до помочі. 

Тяжка, коли вже не безвиглядна,спра 
ва наnравлювання сумівців і сумівок, а 
би говорили по-українському і заключу
вали українські подружжя. Тут треба ра 
дикальних змін: Пласт мав би відстуnи
ти Ярослава Рака, що своїм наставлен
ним більие підходить до сумівоького ми 
слення і життєвої рекції, для СУМ-~ де 
він мав би nеребрати вакаційну команду 
і завести пластову дисциnліну. Перший 
наказ був би розмовnяти між собою тіль 
ки по-українському із загрозою кари од 
ного кводра за кожне англійське слово. 

В Елленвіл устроїв би він дво-тижне 
вий фестіваль, на який запросив би він 
всіх nластуків і одумівців цілого аме
риканського сходу, бо в середині Амери 
ки в околиці Чікаrо і в Каліфорнії бу
дуть аналогічні фестівалі. Отже до Ел
ленвіл приїхало б кільканадцять тисяч 
молодоrо люду. Спати ••• ? ~під натра
ми. Матримонівльний нагляд мали б люди 
з "Мети" - nані Володимира Ценко і Оле 
ксандер /не Ярослав/ Татомир. 

По двох тижнях те все молоде брат
ство має переїхати також на два тижні 
до одумівської оселі Київ під команду 
Кальмана. Там жерельна вода чудово ді-
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лає на · матримоніяльні nочування.Для ме 
шкань можна буде окуnувати сусідні жи
дівські nорожні доми. 

По цих двох тихнях наступає дальша 
мандрівка - до nластового государства 
в Іст Четгеu лід команду Дорожинськог~ 
Там по тижневі чищення лісів, змагань, 
культурних розривок і вечерниць гуцуль 
ського й nолтавського стилю вся nарада 
була б закінчена трьома ватраwи. При о 
дній ватрі були б оті найменші - жовто 
дзюби, nри другі~ червоно-дзюби, довко 
ла яких божок любови, Амор, ще тільки 
крутиться, а nри третій вже закоханіnа 
ри. 

Дивізійники не потребують багато по 
кочі, бо вони все в добрім настрою і ве 
селі. Ще, подібно, найменше веселиuи є 
Малецький і Ліщинський, але їх зможе 
скоро розвеселити Крохмалюк якимись ве 
селими лисанняuи, або Дацьківський яко 
юсь козацькою імnрезою. 

Заблудшик і зламаниu nартійникак ко 
же помогти лиmе Боже провидіння /не те 
із Філядельфії/ і Боже uилосердя, коли 
про таку nоміч будуть nросити. 

Студентським редакторам треба nерей 
ти журналістично-nолітичний курс, який 
мав би зорганізувати голова сеніорату 
ТУСМ-у, ред. Сосновський 1 якщо до того 
часу не зломить його у "vвободі" еста
бліmuент, як зломив Кедрина, чи як бо
льшевики Дзюбу. На викладовців кожна 
буде поnросити адвоката Саварина, ото
го зі СКВУ, і nроф. Вовчука, якщо діс
тане на це аnробату Кальниuевськог~ Со 
сновський такої аnробати вже не nотре
бує, бо його Кальнишевський таки давно 
вигнав зі свого раю. 

Гірша сnрава з редактораuи "Місії У 
країни" і "Клича Нації", бо це вже ста 
pmi, уважають себе неnомильними і нія
кого перевишколу не приЙІАуть. Але в лю 
дей не возможно, а в Бога все возможн~ 
~аймо надію, ~о n вони зроблять nоваж
ний крок вnеред і будуть усnішно лома
ти освободжуватися з тиску естаблішмен 
ту. 

І дай Боже, щоб чимскорше сnовнили
ся ці nророцтва Ісаї для нашого поряту 
ику - Амінь! 

"Українське Православне Слово", nо
дає, що секретар Івано-Франківського о 
бкоuу КЛ України, О. Чернов визнав до 
сі nромовчуване існування nідnільної у 
країнської католицької церкви. В ній є 
груnи "локутників", тобто таємно ді11чих 
бойово наставлених віруючих. 
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Ловідомпяsмо про невід
zапуваку втрату. ~ома
дський і політичнии ді
яч та на• nриятель 

Кпсm'Ь Па1t1сівС'Ькuй 
відіІ•ов а цьоrо еві~. 
Велика громада і багато 
орrанізаціІ відпрова
дХУаали йоrо ва спокіІ. 

Вічна Йому аам•ятьІ 

Наші Жертводавці 
na пресовий фонд "Нашого ГшІосу "; · rихвх "'ертводавців"311а. 
чуємо буквами Н. Н. Волати мо,.,на переводвтв та.ко"' rотівк·а. 
ми в листах. Пqj\ЩІІ:ності проси.>~ о пам'ятати про .. JІресоввіі фов~. 

(Пер~дnпат не nporonoцrtмo7 

По $ 1.-: 

Інж. Р. Левицький 
Атаказ Слюсарчук 
Роман Микита 
в. Гірняк 
Микола Чишкала 
Яр. Кришталович 
к . Ліщинський 
Павло Сиротюк 
Іван Кантор 
Іван Отефуришин 
~іктор Приходько 
Микола, Яреuко 
Ін:х. ~'1. Клисяк 
Меланія Шеларович 
Василь Уванців 

Ло $ 2.-: 
о. Б. ~елехівський 
Василь Надраrа 
Т. Лотоцький 
Д-р О. Утриско 
Інж. Е. Ластернак 
Петро Сенько 

,По І з.-: 
к. Микитчук 
Проф. п. Ьіланюк 

/10-ий раз/ 

По І 1.75: 
о. Е. Новицький 

Ло І 4.-а 

д-р Воп. Когутик 
Роман Драzньовський 
Роман КрохмапJОк 

Ло І 5.-: 
rен. л. Шандрук 
д-р. В. Михайлів 
Інж. м. Хроно:вят 
д-р. Р. Барановський 

По $ 6.-: 

д-р Іван Лодюк 
Григ. Лаврівський 

Ло І 10.-: 
Др. М. Мичковський 
Ірина Шох 

По $ 16.-: 

др. Б. Заnуто:вич 

Щире Сnасибі Всім! 
Просимо про дальиі 
надійні адреси ана 
йоuих і nриятелів. 

ОГОЛОШЕННЯ 
-
"Наш Голос" - річник 197З, оправле

ний у тверді окладники із золотими бу
квами - $ 5.75. Замовляти в Адwіністра 
ції нашого видавництва. 
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