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,,Юстіцморд" в Києві в 1934-му році 
Сорок п1 ять років тому в Києві москов· 

ський виїздний суд судив і видав вирок емер· 

ти на українських письменників. Шдголову · 

ванням Ульріха та за участю Ричкова і Г о · 
рячова сесія військов ої к олеrїі найвиіцоtо 

суду ССС Р .в закритих з асіданнях десь к оло 
ІЗ · І4 грудня І9З4 засудила на розстр іл б ез 

права в ідклику 28 письменник ів. Р оз стрі л 

відбувся мабуть 15 гру дня І9З4 р. /див . "Ви · 
рок в ійськової к олеrії найв . суду СССР в 

Києві в справах терористів-бі лоrвардійців"
" Вісті " І 8.ХІ ІІ . 19З4. / 

є управнені да ти: 

І/ Члени родини замордованих, що живуть 
на еміrрацїі і в Україні, 

2/ Об 'єднання Українських Письменників 
"Слово ", якого головою є Остап Тарнав· 
ський, 

З/ М іжнародня колеrія юрист ів . 
Т еперішній час надзвичайно добре на

дається до такої акції - Р ЕВ ІЗІЇ ПРОЦЕСУ. 
До т ої справи ми повернемося ще на сторін· 
ках "Нашог о Г олосу " . Просимо наших Чи· 
тачів висловлюватися в цій справ і . 

КОНФЕРЕНЦІЯ 
В акті обвину вачення говорилося, що 

більшість оскарж ених прибули до СССР і з 

б омбами та рев ольверами через Румунію 

і Польщу, з метою виконати ряд терористич · 
них акт ів. Тут в Ню Йорку в суботу 17 листопада 

Між засудженими і розстріляними були ц.р. відбулася Друга Сесія Конфере:нції Ук-
такі в ідомі письменники як Григорій Косин· раїнських Політичних - Партій і Організацій 
ка, Кость Буревій, Олекса В.лнзько , Дмит- /КУШІО/ , на яку Комісія в с:tеладі інж. 
ро Фальківський, Тарас Крушельницький, Дм:итра Кузика, мrр. Ярослава Савки і 
Іван Крушельницький і ін. Володимира Процик а запросила діючі існуючі 

Суд не мав ніяких фактичних і правних партії і орг ані зації. В сесії прийняли участь: 
основ для того ганебного вироку і засуду. Mrp. Я. Савка /УГОА/, інж. Дм. Кузик 
Процес, вирок і розстріл є тим, що правне /УНДО/, Доме:нтій Мельник / СЗСУ·СП/, 
почуття, справедливість цивілізованого еві- ОJ1екса Калинник /СВУ/, мrр. Р. Ільницький 
ту окреслює словом "Юстіцморд" - санкціо- / ОУНз/, др. М. Воскобійник, інж. Гудзов-
нованим судовою установою вбивством. ський, Василь Медвідь, С. Кулик і М. Чшп· 

Тепер настав час для РЕВІЗІЇ того ма- кала /УРДП/ і др. Зенон Городиський, др. 
сового морду виконаного в Києві Москвою. В. Михайлів, др. В. Шебунчак та В . Процик 
Такі ревізії практикуються судами цілого /ОУН/. Др. Степан Ріпецький /УСП/ пові-
світу. Якщо ревізії не переведе з власної домив, що через пересту ду не зможе при· 

ініціятиви та сама московська інституція , бути, але вітає сесію і буде підтримувати 
тоді треба таку ревізію перевести закорцо· і-і постанови. На нараді були присутні також 
ном. Одним з періllих заходів для того буде к. голова УНРади Іван Рудницький ·та голова· 
урядження міжнар одніх переслухань в т ій Ради Прихильників УНР, др . Маруся Бек. 
справі , до яких будуть з апрошені члени ро · Др . Мик ола Шпнтко, якого недавно впрова · 

дини убитих , сучасники тог о судового з лочи - дили в члени теперішньог о уряду УНР, був 
ну, юридичні експерти . в характері обсерватора. 

Ініціятиву до ревізії київського процесу В програмі сесії, яку корот:tеою про~о-
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во~ відкрив rолова Підготовчої Комісії 
інж. Дм. Кузик були справи: ВидаІПІя спіль
иоrо звернення-протесту до вільноrо світу в 

справі русифі.кації, устійнення характеру й 
засяrу підтримки для Предатавництва Київ
ськогоГельсінкськоrоКоміт.ету очолю:ааного 
rев. Петром Гриrоренком та участь україн
ців-громадян різних країн вільноrо світу в 
політному житті тих країн. 

Над цими важливими справами відбулася 
дуже основна й ділова дискусія, в якій зай

няли стаиовшце всі речники політичних пар
тій і організацій. У висліді рішено: 

І/ Видати спільне звернення-протест до 
всіх країн вільноrо світу в справі русифіка
ції і національно·політичвоrо rиету в Укра
їні та в інших країнах СССР. 

2/ Звернутися до всьоrо орrаніз()ваноrо 
у.країнського rромадянства, зокрема Світо
воrо Конrресу Вільних Українців, як най

вищої репрезентації української діяспори, 
підтримати морально й матеріяльно Пред
ставництво Київськоrо їельсінк.ськоrо Комі
тету очолюваноrо rен. Петром Григоренком 

в його важкій і відповідальній праці в справі 

націоиально-державних прав нашого народу. 
З/ ЗакJІИІСати окремо відозвою всіх ук· 

раївців-громад.ІІВ країн вільноrо світу, зо

и:ре.ма широкі круrи молодшої rенерації, при
нимати участь в політичному житті країн 

своrо поселення і в той спосіб знаходити 

шляхи впливу на кола урядових чинників для 

дОП()М()tи націонй.JІЬН()·Політичиим а сп і раці
ям нашого народу. 

Для остаточноrо оформлення відповідної 
документації повище зrаданих справ вибрано 
окрему Комісію в складі др. М. Воскобійник, 
др. З. Городиський і мrр. Р. Ільницький. Ця 
Комісія в остаточній редакції звернень бу де 
руководитися проєктами і напрямними пода

ними на сесії ії учасниками. 

Президія Конференції 

Східно-европейці Америки 
/"Твін Піркле" - катоmщький тижневик, 

26 лист. І978/ 
В Польщі кардШІал .Войтила був речни· 

ком прв:м:ирення. Вtн переконаний, що 

соціялізм бу де панувати в Европі ще кілька 
поколінь. Він знає, що Церква за 20::>0 
літ пережи~а різ!_Іоrо р~да політичні 
та економічні системи і видержала. Щодо 
тиранії то новий Папа визнає, що солодІСі 
слова чи співчуття не 'вистачаJОть. Треба, 
щоб Євангеліє було всюди проповідуване та 

жило! Папа Іван Павло 11 має повне знання 
про особистості та політику щодо поневоле· 

них народів. Він знає мови і розуміє публі
кації. 

Він зверне уваrу на СловачШІу, Україну, 

Уrорщину та Кk'ославію, чоrо дотепер не ро

бив ніоден йоrо попередник. Як Солженіцин 
та друrі зі Сходу, яких культурні звичаї ще 

старомоrщі, Папа Іван Павло 11 буде враже
ний заrибел.лю Західних свобід. · Зrіршаючі 
телебачення в ЗсА, порноrрафічні виданнЯ, 
вживання наркотиків висо:.rt>ста.вленими осо

бами та корупція підривають дов ір' я східня
ків до Заходу та йоrо моральних вартостей. 
Правдоподібно, Захід потребує почути тверде' 
слово! Правдоподібн.о таке тверде слово 

буде відкШІене, як зі стала відкШІена промова 
С<?лженіцена в Гарварді. Східно- европейці 
привикли вже до тяж:кого життя, до терпінь,. 

переслідувань, вони навчилися великої тер
пеливости. Вони машерують поволі! Вони 
не вірять в скору зміну! Вони переконалися, 

що , маршеруJО'ІИ поволі, песимізм є більше 
реальний як оптимізм, бо хто маршерує 
поволі' й терпеливо, оптимізм набирає до.;. 
вір' я. Вони вичува~ть зміну надовше, як 
бажаючі зміни на Заході. Правдоподібно, 
новий Папа є такий самий! СССР є нині 
моrучою державою світа. Східна Европа 

стала нині важною частШІою світу. Це пер-
1!'11!'~~~~"~'"'~~~~~~~~~~-""W~~~~~~~._.. .. ~ .. ~...., ший раз в історії, відхоJПІ Европа стала 

ПОШТА СПІЗНЯЄ тепер достав у поси· християнською/ 876/Папою зі став вибраний 
лох а в тому і "НГолосу". Останньоrо мі- муж із Східної Европи. Знаючи особовість 
СJЩJІ мали ми баrато телефонів і листів із та характер Папи Івана Павла 11, треба 
наріканням не тільки на по!ІІту, але і на нас, надіятися, що він поможе світові відзиска-
бо читачі, не знали де вина. Заявляємо, що ти духову ку ль туру, я~< а тепер тимчасово 

ми постійно доставляємо на пошту всі по- rоЙдає світом, як rанчіркою. 

СИЛІСИ кілька днів перед першим. Тому про- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
симо терпеливо чекати. Різдвяний дарунок -передплата "НГолосу"І 

······················1···································································· · Pe.IU)e: Ко...П.. Реаuці .. истеD1rае C')Qi ора80 саоро•vваrв Ад~еса Ввдавз:ицтва: 133 Lafavette Ave., Treoton, N. J. 08810 
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,..., IDia jwiqis••• .. поn:~uв ве ковw в-=..оІІJІІDкm. поr- Редакційна Колеrія: Дмитро Кузик- rолоІІпвй рєдаkтор 
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Михайло ДОбрлнсtхий 

А ЩО НАМ ДАЛІ РОБИТИ? 
У драматичній книзі історії 

Наnишіть, що вам робити. - Я дістав 
кілька таких закликів від приятелів і зна
йомих, читачів "Н.Голосу". Постараюсь на
писати. Але тут незручність, бо не обій
деться без фраз: треба те й те, або робіть 
те й те. Може вдасться оминути: якщо ні, 
не підозрівайте, що хочу повчати Вас. Прий
міть написане тут як мої думки, адресовані 
насамперед їхньому авторові. 

Щоб відповісти на питання - а що нам 
робити, треба /ну, ось/ усвідомити собі, в 
якій добі історії нашого народу живемо. Не
раз прохоДжу в думці тисячолітній шлях йо

го писаної історії /є ще неписана - праіс~ 
торія/. І КОЖНОГО разу ТОЙ СаМИЙ ВИСНОВОК: 
переживаємо найчорніші .дні в житті нашого 

народу. К3:жу це, свідомий відповідальности 
за важкі слова. Це не фраза, щоби зробити 

настрій. Це ствердження дійсвого стану. 
Були світлі сторінки У. драматичній кни

зі історії Руси-України. Іх чимало. Напршс
лад, І87 років руської-української держави 

в_ід св. Ольги, яку західні документи коро

левою Руси називали, до Монома~ового си

на Мстислава /945-1132/. Була світла доба 
в Гаmщько-волинській державі. Пам'ятаєте 
похвалу автора "Слова о полку Ігоревім" на 
адресу Ярослава Осмомисла /"Високо сидиш 
на своїм златокованім престолі .•. n /. Була 
мовументальна ку ль тура київської Руси, яка 

впродовж кількох сторіч промінювала на су

сідні народи. Була величава доба гетьмана 
Бог дана. BeJIIII(i діла творились у новій іс
торії - підчас визвольних змагань. Було 
відродження 20-тих років: вибух творчих 
потенцій за українізації. 

Роки підйому- роки упадку 

"о~ о не бачило і вухо не чу ло", писав веук
раІн~~кий автор І7-го сторіччя про красу 
УкраІни, коли сам побачив їі. 

Таку землю треба було 'руками й зуба· 
ми" ?оровит~ від ~аїзників, .f.ід чужих загар· 
бншСІв, грабІжникІв, зокрема відвеважерли· 
вих царів з півиqчі. А для об•>рови, щоб вона 
бул~ У.спі.ІШІою, треба було не тількигострих 
зубІв 1 мІцних рук. Найбільше треба булоро
зуму, т?нхо проншсливого, бистро думаючо· 
го, поттичвого розуму. Треба було вашоУ 

власвої державотворчої му др ости. Бо вороги 
перемаг али нас переважно не більшою силою 

а своєю політичвою вмілістю, вІD:цоІd за кашу. 
Московський імперіялізм брав вас ие силою 
своєї зброї, а своїм політичвим хистом: умів 
нас розсварювати, ділити, штовхати одввх 

на одних, викли1::ати в вашому вароді братов

бивчу боротьбу, знаходити серед нас свою 
партію, що робила в нас його роботу, часто 
прикриваючись дуже патріотичними гаслами. 

Кому багато дан о, від того багато жа.ца· 
ється. Багато дано! Знаємо -і ми і чужі лю· 
ди, що досліджували український фольклор, 
якИМ: н3:ш народ обдарований, знаємо, ск і ЛІ»
ки дІЯЧІВ культури ми дали сусідам -угор· 

ця:м, багато полякам, найбільше росіянам. 
А якби ці велетенські енерrіїтворчих талан· 
тів і дослідчого розуму та попрацювали дл• 
свого народу, па це велНІСа бу ла б культу

ра. ПаІСи і пакиказати:му: Русь·УхраУиамог
ла стати одною зі світових націй. дл• цього 
вона мала всі об'єктивві дані. Але бракувало 
суб'єктивного ·політичної культури, браху
вало великого розуму) вміиия гуртуватися в 

одну лаву. Як мрі•в Іq>ій Яновський: стане
мо плечима і світ відкриємо, .u: двері. 

Розпрягайте коні ... 
Роки підйому переплітались роками упад· 

Але роки· підйому переплітались роками ку. Ше ля двох сторіч блискучого розквІту 
упадк:у. Це чергуванн• надає історіУУкра'їии КиУвської держави прихоцить занепад. Роз· 
характер великої драми великого народу. хлад влади в цій державі унагJІJІдІІює такий 
Справді великий, народ іде тисячу років до факт: за одне сторіччя/ 1146· 1246/ ве.JПіхохв•· 
своєї мети. Нераз досягає мети. І творить ве- ж ні престол у Києві переходив 47 разів з рух 
лmсі речі. Потім утрачає свою свободу, падає до рук /підрахував Степан Томашівський/. 
під ударами "долі" або "поганих сусідів".А При тому 35 князів.ве всиділи ва ньому дов-
по-правді падає через свою власну вину. Ко- ше одного року. Як могла втриматись дер-

му багато дано, від того багато вимагаєть· жава з такоюнетривкою владою? Адотогоця 

ся, каже євангельська мудрість. Українсько- держава дістала загребущого сусіда на пів-
му народові дано дуже багато: чисельну ве- ночі та грабіжницьку орду на сході, яка, веа-
ликість на веЛИІСому просторі, на гарній зем- довившись на південних степах, майже пів ти· 
лі під гарним сонцем /тільки як Ви пожили сячоліття шарпало тіло українського народу 
ряд років у Британії, навчитесь оцінити, що й спускала з нього кров f ясир!/. 
варта сонце Поділля/; дан о скарби .. на пов ер-_ Приходить І648·ий рік. Хмельницький іде 
хні та скарби в надрах тієї землі. fi скарбів від перемоги до перемоги іде на захід • 
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Волинь, Галичина вже вільні, Холмщива го

рить народним повстанням. У Річпосполитій 
безкороnів'я.Помер король Володислав ІУ,я
кий прагнув миру з руським народом і шану;. 
вав козаків. Козацька ар1Jія вже під Замос
тям. У Варшаві -паніка. На сеймі, що саме 

зібрався вибрати короля, безголов'я. Ще 
тільки Адам Кисіль там не втратив голови. 

Єдиний руський севатор у сеймі, лідер тієї 
української шляхти, що не пішла з Хмель
ницьким, МОQ"І'Ній оборонець "віри руської", 
наводить пор.вдок серед розгуmо:к:аної поль

ської шляхти ва сеймі. Шдо~рівають його у 
змові з козаками. Роз'юшена юрба послів ки
нулась на и:ього зі ЦІаблями. Були б заруба
ли, але в останиій хвилині захоронили його 

польсь:к:і єпископи. 
Шд Замостям ::к:озацький обоз готовий до 

походу на Варшаву. Кові, запряжені до гар· 
мат, чекають иа::к:азу -вперед. Але прибігає 
гонець із Варшави. Адам Кисіль таки навів 
порJІдок на сеймі. І гонець передає Хмель
ницькому вість -є король, обрали саме того, 

за котрим висловився Хмельи:ицький, Яна 
Казимира. І гетьмав дає війсьху на::к:аз: роз

пр.вrати коні. Такий був маєстат королів

ської влади. 

Де маєстат нашої влади? 

ба мислитв нероздільно з про*:>лемою свобо· 
ди mодm1и. Бо 'свобоцолюбність - основна 
риса українського характеру-. Тільки у сво
боді може розвиватись українська mодина; 

може творити, змагати до великого і свв:rо

го. ЯК поєднати владу і свободу, це проб· 

лема всіх проблем наших. Це рокове питав· 

ня, від розв' язки якого залежить майбутнє 
українського народу. Гадаю, не треба по

ясню:аати, що цей хjд думо:к: не має нічого 

спільного з гаслом "Свобода народам, сво
бода mодині", гаслом, що з нього зробили 
пусту фразу. 

Шсля 1648-го приходить трагедія Івана 
Виговського. Гетьман Виговський і його 
канцлер, Jq:>iй Немирич, творці Гадяцької 
угоди: союз Велихого Князівства Руського 
з Річпоспоmпо~. Виговський - розстріля· 
ний поляками, не без інтриr нещасного Пав
ла Тетері. Немирич - замордований влас· 

ними селянами, що їх підбурили царські а
rенти. І настає руїна: війна всіх проти всіх, 
з якої єдина Москва користає, -руїна, так 
і назвали історики "Руїною" одну добу піс
ля Хмельницького. За Івана Мазепи відрод
жується Україна і підноситься авторитет 
гетьмавської влади. Але під Полтавою ка
тастроjа 1709-го року і вслід за нею крива
вий погром мазепииців, погром жахливіший 

А чому не було маєстату влади україн· за "Руїну". 
сь:к:ої'l - Ось питання. Я чую Ваш запит, і Катерина скасовує гетьманську держа-
слушний. Хтось іиmий запитує: а я:к:е відно- ву. Відібравши Кирилу Розумовському бу--
шеп.в має це все до сучасних проблем на- лаву, дає йому президентське крісло в Ім-
ших? Оба запитакия законні й виправдані. ператорській Академії Наук. Шовковою так-

Відповіда~: Ви має'tе шанси знаhи npa- тихою - в оциій руці цукерок у другій кан· 
вильиу відповідь иа сучаеві проблеми тіль- чук - цариця купує одних, а других нищить. 

ки коли иа сучаевість нашу дивитесь як ва І так ліквідує рештки носіїв козацької дер· 
результат усієї тисячолітньої минувшини, жави. Недобиrі відсуваються в приватне жит· 
тобто у зв' язку з цілою історією Руси-Ук- тя, де па частина здобуває місце в історії, 

·· m Замост""'" вирішипось те що ях меценати культурного відродження 19-го 
раІНИ. • д ....- ' 
сталося під Берестечком, а потім у Перея· сторіччя. 
славі 1654. Багато з наших невдач козаць- Тут народ творить свою волю 
кого часу і сучасної доби, мають· свої дже
рела в добі Київської Руси. 

Маєстат влади української, -відповідаю: 
Проблема української влади, отже й пробле
·ма їі маєстату, не була на протязі нашої 
історії продумана україись:кою думхою. 

І ие бу ла вирішена. Бу ли тільки поодинокі 
спроби, нажаль доривочні: Повість времен
них літ, Слово Іларіона, "Листи" Липинсь
кого. Були організаційні заходи. Останнє 
з них - це відновлення Державиого Центру 
У. Н. Р. і створення УНРади, щоб відроди· 
ти маєстат української духової- держави. 

Але кириня еміrрантських окислителів зруй
нувала цю спробу. Наголосити мушу наступ· 

не: Проблему української влади завжди тре- _ 

У 19-му сторіччю після відродження -
два погроми: зншцення Кирило- МетодіУвсь
кого Братств"а і Швденвого Відділу Геогра
фічного Товариства, та два укази проти 
української мови, емський і Валуєвський. 

Куца конституція 1905 дає деякі свободи. 
Російська Академія Наук виступає на обо
рону у:країнської мови: це самостійна мова 
а не діялект російської; радить скасуватю: 

укази проти неї. У столітню річншtю народ

ження Тараса Шевченка царський уряд за

бороняє всі святкування. У Петербурзі ка 

знак протесту .страй.кують російські робіт· 

НИІСИ. З вибухом війни 1914 реакція скасо
вує практичне значення конс:rитуції. 

А проте, 1917-го року "вибухнула n Ук-
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раїна. В медові місяці ревоmоції Централь· 
на Рада здобу ла всенародне визнання. У 

Петербурзі ужраінська маніфестація зачу· 
дувала імперську столицю. Київ стає свід· 
жо...'\f цілого ряду всеужраїнсьжих з'їздів. 
Демонстрація украЇНСЬ!СОЇ сили вижлихає 

переполох у російських колах україисьжої 

столиці. У половині червня І9І7 Селивський 
З'їзд, 2,500 делеrатів. 

Про з1їзд писала І6 червня російська га· 
зета "Київсь:к:а мисль": "У ті щасливі хви· 
лини, коли ва сеJІJІись:к:ому з'їзді не бурха· 
ють націовальні пристрасті й не чути дема· 

rоrічвих захл:ихів, тоді там віддихаєш ду· 
шею. МайЖе святе тремтіння огортає, холи 

бачиш такі збори. І питаєш себе: чому це? •• 
І стає зрозумілим невільне хвиmоваиня. Тут 

народ творить свою воmо. Тут народ бу ду~ 

своє життя. Тут иарод трудозnобаво та вду· 

мчиво .кладе :к:амівь за :к:аменем свого ново· 

го, прегарвого дому. • • І ми щасливі, що 

дожили до цього часу. Ми на очі, ие у сні, 

а на яві бачимо народ, поклижавий за своїм 

розумівням перебудовувати ціле своє жит· 
тя. І бачити це та слухати простих, але зав· 
жди ясних, розумвих селянсь:к:их промов не 

~ожиа без тремтіння та хвиmовавня ..• Ве· 
личезна зали згори донизу буквально залита 

селянством. Тут • селивське царство. Десь· 
не-десь тільжи побачиш інтеліrеита в уряд· 

нвчому або офіцерсь:к:ому вбранні ... " 
На з'їзді виипнули завзяті суперечки: 

за самостійність а чи за автономію. Деле· 
rат А. Степаненжо пропонує: Від:к:л:ихати 
у:к:раїнсь:к:их представипів із всеросійсь:к:ого 

сеЛJDІсь:к:ого з'їзду, проголосити украі"нсь· 
:к:ий народ господарем своєї землі, у:к:онсти· 

туювати Центральву Раду я:к: тимчасовий ук· 

раївський уряд, скликати українські установ· 

чі збори, довести до кінця формування ух· 
раївської армії. Оrже ·створити о:к:рему від 

Росії ужраївську державу, па візьме участь 

у мирових переговорах. Коли перед голосу· 

ванвим резотоціїА. Степаненкодістав слово 
для ії обоснуваиня, йому не дазm говорити, 
він мусів зійти з естради. 

У президії з'їзду був, між іншими, проф. 
Борис Мартос. За першої нагоди /Мюнхен 
І955/ я звернувся до нього - як це пояс· 
вити. Він :к:азав: Підчас з'їзду ми обгово· 
рювали справу з иайповажнішими селянами. 

разу я не втерпів і запитав: Звід:к:іля ви з 

дому? - З такого то сеJІJІ на Хархівщвві. • 
Село ветпсе? - Дещо поиад триста дворів.· 
Коли Петлюра клшсав до армії, скільки піш· 
ло з вamoro села? ;., Че't'веро ••• 

Ті, що ве пішли, пізніше гинули від го· 
лоду, Сталівим організованого. Вигинуло 
3·5 мільйонів селе у :к:раїиі, ЩО ДО ревоmо• 
ції бу ла житницею Европи. · 

Справжня трагедія вароду 
Оце дуже побіжний перег JIJlд ваших під· 

йомів та упад:к:ів. Але вів вистачає, щоб 
зіmоструватв драматичвість у:к:раївсьхої іс· 
торії. Та справжня трагедія народу що:йио 

за нашого часу. В минулих сторічч.кх,иавіть 
·за найгірших часів, була десь на у:храУв:сь· 
:к:ій землі пась оаза, де мог ла жити наці о· 
кальна ідея, незагрожеиа зивщеииям. Коли 
татарсь:к:і наїзди, за довгого панувания Мен· 
rлі·Гірея на Криму, дощенту зруйнували 
більшу частину України, на Волині могло 
розвиватись націовальв:е життя. Коли реп• 
ресії аtресивного польського хатолвцизму 
захопили всю історичну Русь, на "дихих 
полях" Заnорозьких утворився зав'язок во· 
вої вільної У:к:раїив. Колицарськийрежим за· 
боровив мову і придушив жультурне життя, 

Галичина дала притулок українській літера· 
турі й науці. 

Сьогодві вся собориа У:храїва перебуває 
під тоталітарним режимом КПРС, па май· 
стеркістю гвоблевия mод.инв йивщепяпоне· 
волених вародів 'далеко перевищила режим 
царату. Вели:ходержаввий російсь:хвй шові· 
иізм - розвуздав:иі, нахабний, ухраУиофоб· 
ний - став програмою партії. Ц. програма 
діqrає всебічну підтрим:ху не тільки партії 
але й держави, ш:к:оли, культуриого й е:хово· 
мічного се:хторів та всіх "громадсь:хих" ор· 
ганізацій. Це політва свідомо реалізоваио· 
го геноциду, провоlфкеиа з цинічною без о· 
глядиістю, з рафіновано продумавою техиі· 
кою. Політиха масжована перед світом гі· 
гаитським апаратом пропаrавдв обману й 
брехні. Вона прон:пає в найдальші закути· 
ни української території. Вона охопmоє та· 
:к:ож усе українське васелеиЦ в СРСР поза 
Україною. 

Ті цифри кричать 

Вони заявляли - ми за самостійність, але Русифіжація є одним з головних засобів 
проголошення самостійности означає війну політики геноциду. Але я вже говорив про 
з Росією. А наші хлопці, щойно вернувши· суцільну русифікацію у статті "Коли горить 
ся з фронтів, до армії не підуть і не буде хата" /Н.Голос І979 ч. 6/. Не буду повторю· 
кому боронити самостійність. вати. 

І не було. Земля:к: П·енко mобвв розмов· Охрема галузь політики геноциду • це 
лити зі мною про "ті часи", ж оли то "наші вимішуваивя людности. З України пересеmо· 
пани загврили українсь:к:у державу". Одного юrь українців під різними видами й різними 
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шляхами. На західних областях віддавна зас· 

тосовують штучне безробіття, щоб змушува· 

ти молодь покидати рідну землю. Україну 

заселюють не відсьогодні людьми різних на· 

ціоиальностей з-поза України. Говорив мені 
молодий одесит, що недавно виїхав на за

_хід: на колгоспах біля Одеси лоселюють ко· 
рейців. За переписом із 1970 Україна має' 
9,126.331 росіян, 1959 було 7,090.8ІЗ, 192~ 
у тодішній УРСР 2,677.000. Ті цифри пока· 
зують, якими темпами режим КПРС заливає 

Україну росіянами. Їх поселюют'Ь головно у 
веJІИІ(ИХ містах і в промислових осереджах 

Донбасу. 
Левін писав 1913-го року про "37-міль· 

йовний український народ". За перепис ом 

1959 заJІИП.Іається далі Зі мільйонів україн· 
ців у Рад. Союзі. За той самий час /19ІЗ· 
1959/ кількість російського населения в 
СРСР подвоїлася. Росіяни 1959 ·114.ІІміль., 
1970 • 129.01. Українці • З7.25, 40.75 міль. 

ціональної субстанції та з їі духа, але наро· 

ду він -не вбє! 
Верхівка КПРС, від Леніна й Сталіна по· 

чинаючи • аж до Брежнєва і тов. це найбіль
ше злочинний колектив, який знає історія. 
На рахунку гітлерівського штабу є шість 
мільйонів жертв єврейсЬ!СОЇ людности. На 
сумлінні керівнпів КПРС ·куди більше. Пи· 
ше сенатор Томас Додц у публікації "Jhoд· 
ська ціна совєтського комунізму" /21 Кон· 
rpec, 2 сесія, Вашинrтов 1970/: "Згідно зі 
старанво документованими зведеннями м ·ра 

Конквеста щонаймеІППе 21 мільйон людейбу~ 
ли забиті властями совєтського комунізму 
або іЮІІИми способами знищені • від почат • 
ку революції. При тому, Р. Конквест наго· 
лошує, що це мінімальна оцінка, напевно за· 
низька, що дійеві цифри мусять бути доб· 
рих 5~ вищі." • Роберт Конквест це ан· 
глійський автор ряду хнижох із совєтознав· 
ства, серед них монументальна праця "Вели· 
кий терор", сумлінно документована історія 
сталінського терору. 

ФQрмування модерних націй 

Українці в СРСР поза українською рес· 

публікою. На 12·му з'їзді КПРС, 192З, го· 
ворилося про сім мільйонів українців у ро· 
сійській республіці. Мала Сов. Енцплопе· 
ді.в / 9·ий том, Москва 1931/ подала за рік Керівники КПРС, -на їх Головах прокло· 
1929 цифру 7,а 7з.ооо. Тимчасом перепис ви мільйонів невинно замордованих. Прокло· 
1959 подає З,З59.083 українців У рос. рес· ни, що виривались із глибин сердець У тюр· 
публіці. А треба нагадати, що масові пере· мах катованих, у підвалах розстрілюваних, 
селеив з у ·· и йи • голодом заморених, рабською каторгою за· 

я краш почалися що о шсл.в 

1929. На 47 мільйонів населения в 1970УРСР мучених, тундрою замороженmс, У сніrу жи· 
має 12 міль. неукраїнської Л:Ю.!J;ІІости. вими погребаних. Проклони тих, що в розлу· 

Окремо треба б говорити про культуру ці далеко від рідних хат помирали, що в тюр· 
як засіб у політиці геноциду. Але про це - мах У розпуці залізні штаби rрат гризли. 
іншого разу. Згадаю ще про мішані поцруж· Про~лони матерів, яким із рук дітей вирива-

ли. Іх мільйони і мільйони. 
ж.в, .вкі зправила русифікують родm1у. Піс· 
ля молдавської республіки Україна має най· Проклони мертвих і ненависть живих. Не· 
вищий ·у Рад. Союзі відсоток мішаних под· нависть на головах катів з міністерськими 
руж. За даними з 1959 ва тисячу родин при· титулами, з президенськ~и по~ест.ями, з 
падає в місті 263 мішані подружжя, на селі дипломатичними паспортами, з орденами й 
58. Відповідні цифри для Росії - IOS і 56. В чинами. Мільйони людей, що мусять жити: 
містах України кожна четверта родина • з "під сонцем брежнєвської конститкції", не 
мішавого подружжя. мають для Брежнєва і його соратнпів ін· 

ших почувань .як ненависть і погорда. Стихі.в 

Немає безвихідних ситуацій проклонів і ненависти не минає марно. Вона 
Такий стан сучасної України. Невимовно діє. Скептик скаже • містика. Але ні. 

важкий, але НЕ безнадійний. У житті народів Чи не бачите, .як іде їм наперекір? Хотіли 
нема безнадійних, безвихідних, ситуацій. Як· без:клисового суспільства, побудуваJШ сус· 

що в народі є Божа іскра творчости і волі до пільство поділене на :кляси гірші ніж у :кла • 
життя, то його творчі люди знайдуть вихід сичному :каnіталізмі. Хотіли соціялізму, а 

і з найтруднішого становища. З недавньої встановили державний :капіталізм. Хотіли 

історії маємо докази, .як у відповідній си· справедливости в судах, а зробиJDІ суди зна· 
туації із надр народу вибухає вітальна сна- рядд.ям найгіршої сваволі влади. ХотіJШ со· 

га і творча сила: 1917, 1920-ті рр., 1960-ті ціялістичної законности, а дали нічим не за-
рр. вузданий терор органів Kf' Б. Проповідували 

Я переконаний, що режим КПРС не пот- демократію, а вийшов найгірший вид ди:кта· 
рапить здійснити свою політику геноциду. тури. ПообіцяШІ працюючим звільнення від 

Він багато зруйнував і руйнує з нашої на· експлуатації, а принесли визиск більший від 
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Другий виступ Мороза в Елленвіл 

~окінчення ливо, щоб він про неї не звав. Але вів прав· 
"Ми молодь, часто в::ритwсуємо старших доподібио незадоволенИЙ їі редаrоваJUІя:м, 

за те, що вони не вміють доступитися до бо вона таки справді ве підкосить контро· 
а:мерикансьхих чи каиадсьхвх чвив:и::в:ів, що версійних справ, що є слабісrю всіх асеку· 
вони :мало заанrажоваві в амерпанське жит· раційвих газет. І .uась така газета, п "Наш 
тя. Але чи робить :молодь щось крім крити· Голос"-·тижневи:к:, в авглійській мові таки 
ки? Чи вміє молодь замівити старших, ство- придалась би. AIJe хто їі створить і хто бу· 
рити нові структури? ••• У:к:раЇВсьв::а мова - де фінансувати? Сам Мороз того ве з ро· 
це ваша святив.в:. І це ганьба .u хтось їі не бить. Парті.в: Мороза / ОУНс/, :к:олв б .і ство· 
знає, але з другого боку є жива реальвість· рила, то це було б щось подІбного до "Віс· 
це авг ломовва УкраЇНа і треба їі не від· нп а" ООЧСУ , до "Українського Народно· 
штовхувати, а знайти дл.в:веїмісце в укра· го Слова" /оргаву УНПомочі/, чи ІІавіть 
їиських структурах. Потрібно авr ло:мовну "Америп • • без ковтроверсій, з надмірвою 
українську газету - авrломовну, але укра'їв· хвальбою рухів ВФронту і в дусі тотапІ· 
сьху за духом газету, .ua була б сучасвою тарвих ідей, осоружних :молодшій rеиерацІУ, 
і у:к:раївсь:к:ою, але газетою, .ua видавалася вихованоУ в дусі демократичного співжит· 
б авглійсь:к:ою мовою. Ми ще не думали вад т.в:. 

створеии.ам такої, справді украі"исьхої газе· І далі: "Та:в: :ми :маємо добрі й зоргаиІ· 
ти, але га3ети, .па ие боУться коитроверсій· зоваві украУвські оргаиізацІУ, в тому числі 
них питань. Є багато таких питань, наприк· :молодечі. Але А:мери:в:а - це страшва дІйс· 
лад, був випадок, коли ва сумівський та· ність. Ми повивиі бути вд.в:чиі Америці за 
бір прийшла група украЇНсь:к:их дітей, пі не те, що вова дає вам багато mавсів, але й 
знають української :мови. Тих дітей не прий· ми повиииі .розуміти, що Америка присипає 

н.в:ли - це був злочин. Замість того, щоб іх все пилом епохою. А ваці.в:, па є на чужи· 

прийняти і за літо навчити украУІІськоїмови, ні, иаці.в:, па є в ді.в:спорі, :може втрима· 
їх просто відіслали." тись і перемогти тіпь:к:и тоді, коли живе 

Як з цих висловів бачимо, Мороз у віці святим неспокоєм. Ми повииJJі бути "Лица· 
ожоло 45 літ зачисJІJІЄ себе до молоді. Вів рі Св.в:тослава •. • • • Лицарі Св.в:тослава n 

слушно криТикує оцю :молоду і підстаркува· поввині бути тими, хто збереже украівця 

ту молодь:J бо справді їі :маіже ніг де нема. від збаЙдужіни.в:, апатіУ, від заспокоєии.в:, 
Слушна його заввага, що ми за·:мало аиrа· від створеІІИ.в: свого :малеиького раю ва 
жуємось в америкаиське житт.в:. Маємо три чужині ••• Потрібно створити нову СИJІУ ••• 

газети англійською мовою, з котрих вай· Цемапаббутисила,.u:авдвхиеиоввйвоговь 
більшою є тижневих при "Свободі".· Не :мож- в усі ті украУвсьв::і громади, .в:кІ І свують ·те· 
ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіІІІІІІІ' пер. ПотрібІІО ЧИСТИХ f ЩирИХ людей, .пf ХО• 

чуть вит .в:rиути Ув::раУІІу з rетта. • . МенІ 
найбільшого визиску капіталістичного. При- хазаJПІ, деХ1'о пр.о&о, і прnо:ваво, що мо• 
ходили з обіцJПІкам·и раю, а створили пежло лоцечІ укра'ївсьв::і оргаиізаціУ бо.в:ться в::ов· 
r'yлary. Можна переходити діJІJІНху за діJІJІН• в::уреиції з боху n Лицарів Святослава n • На 
хою, усе перетворилось У них на протилеж· . це я відповідав усмішкою: поперше 80'/t :мо· 
не того, чого прагнули, або обіцяли. лоцих украЇІІців взагалі є поза засяrом будь· 

І з національною політихою вийшло все .в::к:ого українського оргавізованого житт.в:. 
навиворіть. Запрограмували злиття націй, Тих потрібно притягкути до ув::ра'їІІства, тим 
а в дійсності: щойно тепер, за радянського потрібво створити :магніт, в тих розбудити 
часу, почався процес формування модерних дію. . • Це додасть вам силу, це иайпер· 
націй на теренах СРСР· Це стверджував, і ше - безкомпромісовість ·Святослава, пий 
слуІШІо, 15 років тому советознавець Річард хазав "Іду на Ви". 
Пайrіс, сьогодні професор У Гарварді. Хто б не хотів організувати молодь, що 

З геноцидом не вийде. На наших очах ви· 
стоїть поза оргаиізоваиим українським жит· 

ро~тає в Африці близьхо 50 націй із племін· 
тим, тому все і всім треба помагати. Але це 

них мас. Соро:к:амільйонного народу з тися· не легха справа. Легше було не допускати, 
чолітньою культурою не можна вбити. Але щоб аж така велижа кількість молоді була 
Бог допомагає тому, хто сам собі помагає. поза нашим життям. Це був обов'язок нашої 
Отже не можемо бути пасивними супроти централі УККА, але він, під проводом л. 
злочину геноциду. А що робити? Перше ·ус· Добря:иського, й. Лвсогора і партії, зовсім 
відомити сучасний стан і загрози, що з ньо· 

А .
1 

П це занедбав. Татребарятуватищощеможиа. 
го випливаю·.Lь. даш • оговоримо про це . Як Мороз до цього візьмегься:, то ми бу· 
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демо з ним "во всю". 
Ствердження потреби новомої молодечої 

організаціі свідчить, що Мороз не має до· 

вір' я не тільки до Пласту, але й до СУМ ·у, 
я~ий гостро осудив за веприйнятт.в на су· 

= аський табір англомовної української мо· 
J ... u..з;i, не зважаючи на те, що його вбрали в 

сумівський однострій. 

Теперішній світ осуджує імперіялізм і 

завойовництво. А Святослав був завойов:ки· 

ком. нападав на чужі народи. Тому така наз· 
ва й покJІИJ::уванн.в на цього заво.йовивха тепер 
незручні. Може Мороз підшукає з історії 

якусь Іишу назву молоn;ечої оргавізації, па 

була б сприємлива американсько-канадській 

молоді. Також захвалювання безкомпромісо· 

в ости нині не на часі. Різні люди мають рі з· 
ні погляди на в еві справи й підприйвятт.в. 

Коли всі будуть безхомпромісовими, то ні· 
чого не вдіють, йдучи кожний осібно і тим 

самим перескаджаючи собі. Треба конечно 

тажи якоїсь коспромісовости. Так діється 
по всіх парлям:евтах. Оrже і тут Мороз по· 

винен підправити свої заклихи, коли хоче ма· 
ти вплив в демократичному світі. 

В дальшій промові Мороз висловлює свою 
віру в призначені сть, коли говорить: n Ми 
повинні твердо збагнути, що все, що дІєrь· 

с.к з вами, це не випадкова гра сил, це спо· 

коввічва призначеиІсть ••• Те, що творить· 
са з вами ·це призначене Богом Із поперед· 

вІх перевтІлевь, все призвачево із наших да· 
леких преnів І якщо на вас Бог покладає та· 
гар, так має бути, ми покутуємо. • Є віра 
деп:вх народів, що все згори призначено І 
людина не може нічого з того змінити. Та 
цій вірі притивитьс.в: христи..s:иська віра, .в:ка 
каже, що людина має свобідну волю І тому 
є відповідальна перед людьми й Боrом за 
свої вчинки. Інша справа ·це покута вароду 

за гріхи своїх попередн:u:ів, що часто зга· 
дуєтьс.в: і святому письмі Старого Завіту. 

В дальшому т.в:rу промови Мороз каже, 
•що своа людина ніколи не може бути воро· 
ГОМ. З українцем можна сваритися, але ДО 
українця віколи не можна мати ненависти. 

Я вже маю багато слів і чемних і нечемних, 
і ті, що кажуть мені нечемні слова ·я до них 
не маю ненависти ..• той, з ким ми спереча· 
ємось, той з ким ми суперничаємо, все од· 

но є братом, все одво є українець. n Оцю нау· 

· І в ан Р. Ко сfІІКЖ 

Вра:нсеиия з Ри.му 
Закінчення 

АРХИЄРЕЙСЬКА СВЯТА ЛІТУРГІЯ 

В неділю, 23 вересня Архиєрейську Св. 
Штургію відправив Блаженніший Патріярх 
ЙосиqІ у сослуженні Владик і чисельного ду· 
ховенства. Та химерна римська погода зно· 

ву не дописала й поплутала пл.вни організа· 

торів. Богослужения, що спершу відбувалось 

ва вільному воздусі з вівтарем в притворі 
Собору Св. Софії, зараз після проповіді Кир 

Ізидора, треба було продовжувати при голов 

ному вівтарі в Соборі. Прикро вражала від· 
сутність Папи Івана Павла 11 підчас церков· 
них торжеств, зокрема в неділю 23 вересн.в:, 
коли то на його прибуття ми всі вижидали. 

Шели Божественної Літургії темою наших 
турботливих розмов була ще дальше справа 

найменування митрополита УКЦеркви римсь 
кО<о курією без відома Блаженнішого Патрі
.в:рха йосифа та незрозуміла для вас усіх ро· 
ли й поведінка самого Папи .. -. 

ЮВШЕЙНИЙ КОНЦЕРТ 

В суботу, 22-го вересня, на 5-ту годи· 

ну вечора був назначений КВілейиий Кон· 
церт. Вже зарання до початку концерту, 

простора, вибаглива й репрезентативна "Ав
діторіюм ді Пал.в:ццо Шо" поб~изу Базиліки· 
й площі Св. Пеrра, заповнилася наш:вми па

ломнпами, священпами, монахами й мона

хинями та не дуже то чисельною чужинець· 

к~ публікою. Блаженніший Патрі.в:рх Йосиф 
зі своїм почотом й Влад:ии:ами, зайняв міс· 
це по середині п' .s:тor о ряду фотелів, тоді .п: 
місц.в: в перших рядах бу ли вже зайн.в:ті на· 

шою світською знаттю, серед вої різн.в:ли· 

с.в: "почесні гості" з Мюнхена, Парижа, Лом· 
дону, Ню Йорку, Філ.вдельфії, Чікаrо. • . 
Припадох, чи нарошне •почесне відокремлен
ня"? Над просторою естрадою на чоловому 
місці, був завішений веЛІІІtих розмірів та 

без вихнебудь прикрас, хочаб китиць кві

тів, портрет Блаженнішого. 

Оrр.вдиі, двокольорові проrрамки, ви· 

друковані в італійській й українській мо-

::::::Ак:::::=Jік:::::=JСЮ::::::ХІСМ==)ІФg:=~-~-==::хжtс 

ку Мороза повнині присвоїти собі всі наші л.вд на змагання з воро.rами. 

громадські, церковні і в :rому і патрі.s:рхаль- На цьому кінчимо виступ Мороза в Ел· 
ні й політичні ді.в:чі, а головно визвольно· ленвіл, хоч і дальші його ствердження мо· 
фронтівські. Тоді не було б отої ненависти, жуть бути цікавими для деяких чиrачів. Ха-
ворожнечі, яка в часі останньої війни дово· рактернетично однак, що навіть стецьків· 
дила до братовбивства своїх українських пат· СЬІ(а преса не переповідала й не коменту ва· 
ріотів, ві мали інший провід чи інший пог· ла цього прилюдного викладу свого нового 
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вах були одночасно :картами вступу на залю 

в ціні по 5.00 дол. Були вони з :кольорово~ 
фотозвімкою Папи Івана Павла ІІ, як віта· 
ється з Патріярхом Йосифом Сліпим. Без· 
переривві оплески, вставання з місць та ен· 

тузіястично· емоційні сприймання поодино· 

ких точок програми • безпотрібно продовжу· 
вали час тривання концерту. 

ЮВІЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ 

Цей заповіджений бенкет відбувся 
в недіmо, 23-го вересня в репрезентаційній 
залі коштовного амерпансь:ко·італійського 
ресторану "Кавалієрі·Гільтон" при вія Ка· 
долльо. УчаснИІСів 800 осіб. На програМf 
беmсету зложилис я: Відкриття бенкету, при~ 

вітат.не слово ва честь Блажеииішоrо Пат· 
ріирха, Владик, Духовенства, почесних гос·· 

тей за почесними столами - господарем бен· 
:кету й тоастмастером д-ром Леовідом Руд

ницьким з ФіЛJІдельфії. По промовах безхо· 

нечну кількість письмових привітів тільки 
частинно відчитано, решту передано :Блажен

нішому. Прощальним словом та подвою 

Блаженнішого Патріярха, многолітствієм 
для нього, безустанними .оплесками та па· 

трі.кршим гимвом і співом "Боже вислухай 
благання" - закінчено бенхет в ІО:ЗО годи· 
ні вечора. 

мrр. В. ПіддубчШІІ:ии бу ли найновіші подІІ 

внутр і УКПЦерк ви: ІаІілейиі Святкування, 

найменувания філидельфійського митрополи· 
та, постійні переІІІІСоди для УКІІЦеркви зі 
сторони Східної Конrреrації, відношення Па
пи Івана Павла ll до Патріярха Йосифа, про· 
те стаційні акції, телеграми й листи до Па· 
пи, маніфестації та демоисtрації в Римі. 
Конференція мала, депі успіхи. В місцевій 
римській пресі появилися короткі й при· 
хильні для ухраі"нців хомуніхати й повідом· 

лення. 

Від ред.: Цей репортаж п.в. "Нотатки 
з Риму 8 подав вам мrр. Івав Р. Костюк ва 

· ll сторінках машинопису. З огляду на ха· 
рахтер і велич:виу вашого місячника мийого 
сильно скоротили, пропускаючи описи, ви· 

чистовання осіб і т.п., ві можиа евеит. 
знайти в союзних і патріархальвих публіка· 
ціях. Залвшвлв ми суттєве й тому змівили 
наголовок на "Враження з Риму", що вір· 
в:іше відповідає залишеному змістові. За 
цю зміну, за схорочев:ия і за пропущевия в 

.цру:кариі імени автора в попередньому чвс.пІ 
"НГ" - перепрошуємо автора. 

Півстоліття ОУН 
"Су.часність" ч. 4/79. Написав Василь 

ПРЕСОВА КО.ЧФЕРЕНЦІЯ Мархусь. Подаємо кілька вврізхів: 

На захінчения усіх ювілейних відзначень, (Про довженнА) 
відбулася в середу, 26-го вересня, в привіт· "Спонтанне охоплепя маси втікачів, обо· 
ній гостинній хімваті "Патріиршого Дому" рова їх від васильвої репатріяції, а згодом 
зараз при церкві Св. Сергія· й. Вакха,- широка самооргаиізація в т. зв. •таборових 
пресова конференція. Її організував й запро-- республіках• • це велвхою мірою засJІ)'Га 
шував ва неї :місцевих італійських, авг лій· ка.црів ОУН, більше ЗЧОУН, в мельипівцІв, 
ських, німецьких та українських пресовв- але ие впточно їх. Тисячі іІІШих суспіпьиих 
ків "Ад гох Комітет", що репрезентував діячів з різних політичиих і веполітвчиих ее· 
"Світові українсьхі, релігійні, професійні, редовищ і оргавізацій і різи: ого територіяль· 
політичні й громадські установи й оргаиіза· ного походження, а звачиою мірою люди з 
ції" /тах було видруховано на О!Сремих зап· апарату храхівсьхого і львівського хоміте· 
рошеннях англійською мовою/ за підписом· тів, ввесли свій вклад у цю першу спробу іи· 
д·раРомана Осінчука з Ню Йорку й д·ра теrруванвя політичвої еміrрації в суцільну 
Володимира Косика з Парижа. Саму хов:фе· українську спільноту .•• 
ренцію й пресові комунікати /"прес реліз"/ Бу ло гірше, :коли в 1946-50 рр. ОУН, го· 
в авг лійській, 'італійській, ні.мець:кій й ук- ловие бандерівська /ЗЧОУН/, почала вважа· 
раївській мовах підготоввли: д·р Марія тв тих понад сотню таборів з повад 250 ти· 
Кляч:ко, мrр. Ева Піддубчвшвн і мrр. Слава сичною масою еміrравтів-веповоротців за 
Стецько. Вона бу ла заповід~ена на ІО:ЗО експериментальний терен свого в:міІІнябуду· 
годину ранку й їі головною -rемою були: вати державу. Ідеалізму, е!Іерrіїйпрацьови· 
"Нові події в Українській КатолШJ;ь:кій Цер- тости тим людям ие бракувало. Вовиприцьо· 
кв і". Приявних бу ло 35 осіб. В тому числі: му й багато чого :навчилися, і в більшості 
вісім представників італійської, французь- могли стати добрим :матеріялом для суспіль· 
:кої, англійсь!СоЇ та німецької й шість пред- ної й адмівістративвої системи. Без цих лю· 
ст~внИІСів української преси. Пере~ладачамн дей годі було збудувати те, що зроблеио, у 
бу лз д-р Володимир Косик, мrр. Омелян майЖе всіх ділянках. Але тевденціJІ все опа· 
Коваль і о. Є. Небесняк. Темою реферату иовувати, керувати з підпілля, використову· 
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вати дJIJI політИІСи ваціоиалістичних партій не 
ЛВІІІе спричинила багатотруднощів у функціо· 
вувавиі виутрішиьо·автоиомного життя ук· 

ра'ІнсьхоУ еміrраційвоУ громади, але й ство· 
рила небезпечиий модель політичвої діі й 

херіввицтва ••• 
Опаиуваин.в партіями певних установ чи 

організацій, ціпом зве політичвими цілями, 

підпор.вджувания адміністрації таборів, усу
ваввя з веУ політичвих противвихів, навіть 
пщо вови під кутом фуихційвости тих уста
нов мог ли бути вартісви:ми, а потім у висліді 

• твореии.в паралельвих установ з тими ж 

цiJIJD4И і харахтером лиш під впливом іишої 
групи -є важхою гіпотекою, що обт.вжує ва· 

самn~ред ЗЧ ОУН, але ие вільні від того й 
мельнпівці .•. 

Тут не місце аналізувати наше громад· 

сьхе і nолітичне життя того періоду, хоч це 

може бути ціхаве і повчальне завдаиия. Варт 

лише сказати, що в nеввиймомент зарисува

ласи у нас виразко партій:иа система і струк· 
тура самоуправліп.в, що хрила в собі вираз

ві е.пемевти тоталітаризму і мовопартійвого 
херівиицтва .•• 

І знов вика спадає не лише на кадри І 
провід ЗЧ ОУН, бовонибулитакими, JІІС були, 
і від вих, мабуть, і.вшого не можна було спо
діватис.в. Ввииа сама ухраУв:сьха громада, їі 
-•иезаавrажовава" частвиа, івтелІrевцІ.в. Во· 
ва, хоч частхово ІСритвчиа до такої ситуаціУ, 
проте воліла сто.вти з ·божу, тоді п друга їі 
частвва опортувіетично пішла ва співпраЦЮ з 
•вашими". Це .ввище т. зв. поплентачів, що 
його попуJІJІрво ва Заході вазивають "зрадою 
.к.пержів •. • • 

ОУН мельипівців иамагалася в дечому 
дотримувати хрожу з сильвішого посестрою, 
робв.па це зручніше, з хращою суспільною 

.ку ль турою, більшим маиіпу JІJІцій:иим дое ві
дом та відносво иепогаввми для себе вислі· 
дами, але ве завжди успіmио. З так званої 
.коаліційної аритметв:хи, що :кінчалася зав
жди узгіднеив.в:м і "однодушністю", воиидіс· 

тавали чи в УККА, чи КУК, чи СК:ВУ прис· 
тойиу паПу. Це жахливо збідвювало укра
'lвсьжиі суспільний процес, робило його не
ціхави:м, ву днв:м, яловим і мало принадним 
дл.в молодшої rеверації. Звідсіль і виникли 

згірдливі пои.вття "естаблішменту", "твер· 
ДОГО .вдра n, суспільної "каруселі 11 функцій, 
п вови крутяться між тими самими персо· 
нажами. Через те українське суспільне жит· 
т.в здевальвувалося, а йогодинаміка послаб· 

ла. Найв:овішим дивовижним проявом цього 
суспільного і напівзакоиного "шлюбу" двох 
ОУН можна вважати вибір на президента 
се.кретарІяту СІСВУ двох "півголів 8 • • • 

Другий бік медалі 
голови УККА. 

УККА вшановує проі!. Л. Добрянського, 

свого голову, що безпереривно стоїть на 

цьому пості протягом ЗО літ. Для повного 
образу цеї особи нехай . нам бу де вільно 
насвітлити і другу сторону медалі професо
ра. При першому його виборі на президента 

був великий спір між ним а Д. Галичином, 

головою УНС, :кандидатом на це саме міс· 
це. Якось знайшли компроміс - один став 
президентом, а другий "черманом". Але тоді 
там Галичин за:квнув Добрянському, що вів 
прад'Оє для УККА за грошІ. Старання Доб· 

рянського, щоб американський поштовий у· 
ряд видав марку в честь Тараса Шевчен· 
:ка, до нині не мазm успіху. Казали, що Доб

рJІНсь:кий має знайомства серед с·енаторів і 
конrресме:н:ів, пим платить за виступи, але 

його не люблять в уряді. Шзніше прийшла не

приємна афера зі збірками, про що писала 

амер. преса І що ми зреферували. Як вона 

скінчилася -не знаємо. Далі була його спро· 
ба втягнути УККА до ВАКЛ, 'але там заг· 
віжджеиі аrенти не допустилиУ.ККАдочлен

ства в ВАКЛ, бо УККА є ~а mодські права і 
ще щось там, що немиле для Москви. Про це 

подала англомовна "Свобода" і це реферу· 
вав "НГолос". Проф. Добреський брав у· 
часть у херотонії ·двох свящевиків ва єпис
копів помічви:ків у Філядельфії проти офіцій·· 
вої ухвали проводу УККА не брати участи, 
де сотки мире голосно протестували, а 

міська поліція охороняла катедру. Коли 

прилетів Доброський до Клівленду, запро

шевий на яхусь там параду В Фронту, то 

мусів з летовища вертати назад, коли не 

міг заперечити свою участь у цих філидель
фійських парадах. його антипатріярхальва 

Тягар схарактеризованої тут спадщини 
ОУН поважно тяжить на еміrраційно:му сус· 
пільному житті й організаціях і сьогодні. 
Здевальвувалася також роля та позиція гро· 
мадського діяча. На нього вибився здебіль· 

ша тип "професійного суспільни:ка", обмеже· 
ний, зарозумілий, з великими претенсіями і 
амбіція:ми і •.. незаступний. /Так, щонаймен· 
ше, він про себе думає, і так його оцінюЄ 
інертна суспільність/. Через те культура 
громадського життя у нас жахливо знизила

ся. Спроби їі оздоровлення доволі спорадич· 
ні, і навіть, JІІСЩО тут і там є добрі прояви, 
вов:и тубляться в загальній течії і майже вез

мінному в тертому процесі та ·рутині. • •" 
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Хто такі курди. 
Треба привітати видання Есендонської 

Укр. Школи ім. Тараса Шевченка в Мельбор· 
ні, Австралія, за те, що реальною своєю npa • 
цею виявили новий підхід до упорядІСувания і 
підбору нау:ковогоматеріялу про історію кня· 
ж ої доби Русі· України •.• 

Цінвим явищем є те, що ініціятори, видав· 
ці, фундатори цього ціниого видання увели до 

матеріялів історії Княжої Доби ВІДОМОСТІ 
з праісторії Русі-України ..• 

Маємо солід;ний доробок в Ційділянці ук· 
раїнсь:ких науковців, істориків. А найліІПІІим 
СВІДКОМ ТИХ ЧАСІВ є археологічні знахід· 

ки, які є незаперечними доказами нашої, та· 
ки дійсної, праісторії. 

В Австралії в цій ділянці з велшсою пос· 

вятою працює проф. Ярослав Оріон, та є пра· 
ці проф. Парамоніва. 

Бо ж колискою Індо· Евролейських нар о· 

дів бу ла, таки, наша БатьківщШІа, з якої 

розпливлась культура і різнанародність. Ми 
цивілізували Европу. Греки дісталикультуру 

від наших .пращурів, а не навпаки як твердять 

греки та "спеціяльні" історики з нахилом 
иормандсь:ко·мос:ковської теорії ••• 

Для прикладу .u історію перекручують 
візьмем фактвне з праіст орії, а нової історії: 

Київ· Русь окультурила мос:ковщину. З Києва 
привезли в МоСІСву християнство, иау:ку, 

ку ль туру. • • Москва тепер твердить, що 

дія викmпсала обурення серед рядового гр~

мадяиства, чого ltВ.словом була ухвала від· 
ділівУККАна схід;ньому побережжі Америки. 
Далі • був в пресі притодний запит д·ра О. 
Дерія чи то правда, що голови центральних 
уставов вислали письмо до Риму, звернене 
проти патріярхату. Ніхто з них, а в тім і 
голова УККА, не заперечили існування та· 
кого письма. І врешті політична діяльність 
го лови УККА • виїзди до Формози і порі ви ан· 
вя чи докладніше однаковий осуд Москви і 
Пекіну за їх політику супроти поневоле:n:их 

народів, коли так Америка, як і ми хоче~о 
при помочі Пекіну розвалити тюрм~ народІв 
під назвою Совєтського Союзу. КІлько ми 
вже б мали вироблених молодих людей, буду· 

ч.и: на пості rолови УККА, коли б у нас цього 
посту не забльокував наш естаблішмент. 
Наша рада для УККА, щоб якось вийти ком· 

промісово: Зробити його амбасадором УК)(А 
у Вашінrтоні і підиести йому платню, а на 

голову вибрати іншого, молодwого із дип· 

ломатичним хистом, щоб гідно репрезенту· 

вав нашу громаду в Америці. 

"братній" вєлікій русскій народ" дав культу· 
ру Україні. 

Ще цікавий приклад: Вашінrтонський ко· 
ментатор звітував: "Чи курди мають 

llPABHICTЬ на свою незалежність?" І гово· 
р:жrь: "Меди, мандруючи з над~орноморсько· 
го краю, центру Індо· Европейської Раси, че· 

рез Кавказ прибули /на терен Курдистану/ в 
сер. Азії і зударилясь з Персами 2.500 ро· 
ків тому. І лобідили їх. Медн переіменува· 
лись на Курдів. Створили сві:Е.:край. Вони бу· 

ли високоцивілізовані /на той час/, мали 
свою віру з головним Богом і йому підлег· 

лих божків. Транспорт їхній був кінний. Про· 
ходять віки. Курди жили кругом оточені 

персами, арабами і турками, икі ворожо бу· 

ли наставлені проти них u виходців Індо· 

европеЙЦів. За вірою вони стали магомета· 

ни-суніти. Колшnні виходці з України Кур· 

ди втрачають свою самостійні•~ть. В останніх 
стол. н. ери почали активну боротьбу за від· 

новлення своєї державности, але не мали ус· 

піху. Тепер уряд Ірану Аятолі Хомейні пос· 

тановив зневтралізувати ідею курдистансь· 
кої незалежности. І хоче їх цілковито Ірані· 
зувати. 

Цебто наших праісторичних нащадків 

спіткала така сама доля як і нас. 
Курдів f:ранський уряд нараховує 7 міль· 

йонів, але американські ствердження пода· 
ють, що їх є біля 14 мільйонів. . . 

Цікаво знати. Чи нам і нашій молоді є 

відомо, що КУРДИ є наші національні ви· 
ходці? Чи не час нам переглянуть історію 

нашого походження? 
Слово за іншими істориками. 

Ф. П. Лубенський ·Австралія, 

ПРАІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
Появилася нова джерельна праця ар о жит· 

тя українського народу від уступлення чет· 
вертого льодовика /12,000 літ д. Хр./. Кни· 
га формату 9 І/2х6 І/2 інч., має 410 сторін, 
ЗО іл:-ос.трацій і мап. В твердій синьо-золо
тій оправі, кре:.йдяиий папір. Ціна з пересил
кою 15.00 дол. Адреса: 

J. К. BEREZO\\'SKY 
Р.О. Rox 1132 

Rerkley, Michigan, (jSA 48072 

ПРИВІТ ВІД УКРАЇНИ пепедала nані 
Слава Стецько для конференції ВАКЛ в Па
раrваю. Не є вона ні королем, ні пр.ези
д~нrом, ні головою уряду, хай буде і ек

зильного, щоб говорити чи складати приві· 

ти від України. Вона, u і кожний інший 
репрезентант партії може говорити чи скла
дати привіти тільки від своєї партії. 
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Засідаиня Гол. Управи А. У А 
в:дбулось 4-го листопада 1979 р. в Ір

вінrтоні, Н.Дж., в домі орг. референтад-ра 
Е. Перейми. Поридок нарад вклю·-Іав тахі 
спра.ви: звіти з діяльности окремих ділово
дів за час від о:таннього засідання і голов· 
ного редактора "Н. Голосу"; затвердження 
НО'JИХ членів АУ А на підставі внесених за

.из, перег л.ид наспілих листів, відношення 

АУА до УККА і доЗахордонного Представ· 
нвцтва Української Гельсінсьхої Групи під 

провоцом ген. П. Гриrоренха, і устійнення 
О·:таточної програми З-го З'їзду АУА. 

Голова поінформував, що, не зважаючи 
ва вакаці:йний час, Головна Управа пророби

ла де.ику :РОботу у справі З'їзду і затверд· 
женн.и представників АУА у керівних орга
нах УККА .. У зв'.из:ку з цим голова АУА ра
зом з орг. реф. УДР, інж. С. Проци:ко-м, від· 
відав 18 липни ц.р. Балтимор і на сходинах 
дл.и оформЛении клюбу У ДР реферував спра
ву АУА і заплянованого З'їзду АУА. Успра· 
ві заствердженн.и Крайовою Радою УККА 
представишсів АУА в :керівних органах УК· 

КА, голова був у листовному і телефо~ічио· 

му зв' .изку з дир. :канцелярії УККА, мrр.· І~ 
Базарком. На засіданні ІS·го вересня ц.р. 
затверджено представнихів АУА в керів· 

них органах УККА. Голова АУА увійшов до 

Е~tзе~tутиви. УККА, мrр. М. Нагірип і д·р 

Е. Перейма до Крайової Ради УККА. Крім 

тоrо, до Номінаційної Комісії увійшов інж. 
д. Кузп, а до Резолюційної Комісії д·р 

Роман Борковський. 
Орг. референт д·р Перейма звітував про 

свою поїздку під час вакацій, до де.иких на

ших осередків в терені з метою стрінутиси 

з членами і прихильниками АУА і таким чи· 
ном пожвавити діяльність відцілів в терені 

та спільно з ними обміркувати справу з'їз· 
ду АУА в листо.:~аді ц.р. Через неприсут· 

ність скарбника, пий у той час перебував 
на Фльориді, не бу ло звіту с:карбнИl:а. Зчер· 
ги звітував гол. ред. "Н.Г. ", ін:Ж. Ку зик. 
Він реферував про успіхи і труднощі у ре· 
даrуванню і адмініструванню нашого міс.ич· 

ник а. 

По розгл.инеині і прий:.І.иттю нових чле· 

нів, прочитано наспілі листи від Екзекути· 

ви УККА, від Секретаріяту СКВУ і від Осе· 
редку Прихильників УДР і АУА в Ма.имі. 
В міжчасі Гол. Управа вилатила свої річні 
вклад.ки: 250 дол. до СКВ У і 100 дол. до 
УККА. Рішено дати всецілу підтримку Пред· 
ставництву Гецьсінської Групи під проводом 
ген. П. Грнгоренка та вnливати, щоб всі ін· 
ші наші організації і установи зробили це 

саме. 

Голо.с Чиmа'Чів 
Др. Анна Власен:ко-Бойцун, Черче, ви

слала л:нст до УНС з протестом проти рі· 
здв.ииих карток в авг лійсь~tій мові. Тут між 
іншим написано: "І .ике ж пршсре й веЛИІСе 
бу ло моє здивування, :коли різдвяні .1артки 
від 'БатьЕа Союзу' були в чужій, не в сво· 
їй мові. Якже ж зможе прочитати їх мій 
брат в Україні, , чи мої друзі в Німеччині 
та Франції?" Тут справдІ УНС зробив по· 
мил:в:у. Бо навіть американці люблять укра· 

їнські картки й часто мають оказію по· 
дзвонити і спитати, що означа~ть написи. 

Петро Буценко, Ню Йорк: "Зі смертю 
автора блискучого відохремлени.и • вово 
втратило один вІдсотох. Він писав в 'Ук· 
раїнській ТрибунІ': 'Нас 7orfo І ми блиску· 
че відокремлюємое я'. Отже помер св. п. 
пам' .итІ промотор ДП таборової війни ред. 
Зенон Пеленський." 

Теофіль Лотоцьхий, Кліфтов: n Д.икую за 
добрі відкриті статті про Мороза і бавде· 
рівських гурапатріотів n. 

Іиж. С. Бровчух, Канада: "Зрівноважена 
постава "нг' супроти в. Мороза є покищо 
побажаиа, але не виправдую'іа його. Вів 
мусить зрозуміти, що людина в віці 44 ро· 
хи повосить всі консеквеиції за свої вчив· 
ки і вислови навіть тоді, коли паде жер"! 
твою дізіиформації. n 

3 .листів 
Про лемкІв 

В "Голосі Читачів" за листопад ц.р. п. 
Гршfик висловився образливо відвосио лем· 
:ків. Я, в лемко, почуваюсь до обов• язку від· 
повісти на неправильний закид. Невідповідає 
правді що лемхи темні і несвідомі. Є прав· 
дою, що ва Лемхівщииі були2 табори: Наці о· 

нально свідомий украївсьхий і :мос:кофільсь· 
:кий. До!Сазом цього є: 

І/ Підчас визвольних змагань, :коли поля· 
:ки в усіх міста:х на захід від Сеу обняли в ла
ду, і Лемківщина бу ла відт .ита, лемхи творить 
боєві відділи. Національно свідомі лемки 

творить в селі Каманча під проводом о. Пан· 
телеймона Шпільки С.ивіцхий КЗУНР /Кома· 
вецька Республіка/ . .В західній Лемківщині 
через брак національно-св і дом ої інтеліrен· 

ції, а nід впJПІвом москофільської інтелі • 
rенції в nовітах горлицькім, грибівсьхім, 
новосандеицькім та .исельскім постає 2-га 

n Лемківська Республіка". Центром" Лемків· 
ської Республіхи" стала n Русская Рада n 
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в селі Г ладшnові. Ціллю "Русекої Ради" 
було прилучити цілу ЛемківщвНу до Чехо· 
словаччини. 

2/ В рядах українських Січових Стріль
ці в nомітне число лемків із усіх nовітів Лем· 
ківщини. 

З/ Участь лемківської молоді в обороні 
Карпатської України. 

4/ Лем~:івська сотня в рядах УПІ\., а про 
хоробрість І боєздатність висловився ком ан· 
дир Хрін у киижці "Зимою в бункрі". 

А. Кобаса 

По ба.тьковІ 

WДорогий товаришу Миколо, /не вживаю 
отчаства /по-батькові І.М. Ч./ бо воно в ук· 
раnщів чуже і недоцільне. Воно nовелось з 
часів сина 'тішайшого' царя , з часів Петра 
І, коли він почав дружити з гет:ь&Іанами. 

Пишу до Вас з Одеси. n 

З листа крія .ЯИовського до МиколиХви· 
льового. Одеса серnия, І929 "Літературвий 
Ярмарок", 9.І929 

Коли Петро І наказав гетьманові Іванові 
Мазеnі вирушити з кіниотою на литовський 
фронт, гетьман заnросив до своєїканцелярії 
Генерального Суддю Василя Кочубея і про· 
·сив заступити його /гетьмана/ nід час його 
відсутвости. Василь Кочубей, зверrаюіІи до 
Гетьмана, вживав nо·батьк~ві: Іване Степа· 
во:вичу. Гетьмав зауважив: Що це ти, В аси· 
лю, до чужих пішов по науку?". 

В той час в Батурині станціював пош ро· 
сійської /московської/ армії як Петрове "о· 
ко" за ненадійним гетьманом. Звертаючись 
до ІншоУ особи, москалі вживали nо-батько· 
ві. Звідки вово /вжJDJаиня по-батькові/ по· 
ширилось /через московську армію, стаційо· 
ваиу в Україві/ в Украіні. На Московщив:у 
воно прийшло від приуральських малих на· 

роп;ностей, Мордва, Чуваші та інші. Пару ро· 
ків тому я був nомістив заміточку на Ц'() те· 
му в рубриці "Листи від читачів" у "Свобо· 
ді". Через деякий час анонімного листа з 
вимогою пояснити звідки то я взяв щось по· 

дібне. І лист закінчився "журналістичною 
етико"О" і образою моєї особи мовляв: "Це 
Ви видумали самі". Іван М. Чm~ченко 

Коментарі 
ДЕМОИСТ РАЦІЯ АБН в Ню Йорку 7-го 

лист. ц.р. виnала блідо. Вирааді nодано, що 

демонстрантів було біля 800 душ, але зна· 
ємо з nрактВІСи, що партійиі звітодавці под· 
воюють число. Оrже мало бути около 400 
осіб. Коли зважити, що АБН і ВФронт стя· 
г яли своїх не тільки з Ню Йорку, але і з 
дальших місцевостей, аж до Клівленду, 

Огайо, вклю"Іно і коли взяти до уваги, що 

до АБН калежуть і інші nоневолені Москвою 
народи, які також брали чи мали брати у· 

часть в цій демонстрації, то це nовна нев· 

дача цього Аитибольшевицькоrо Бльоку. Не. 
nоміг тут Комітет Об'єднаних Українсько· 
Американських Організацій • Відділ УККА 
в Ню .Йорку nід головством 1ІЛена керівних 
органів О•:У-ІСУ. Сам Ню Йорк, що має око· 
ло 70 тисяч українського населенияміг лег· 
ко дати бодай одну тисячку демонстрант:ів. 
ЦJІ часта невдача ВФрозту походить з двох 

nричин: І/ Лю.J;и вже знуджені час.· 
тими демонстраціям:а, які нічого видного й 
конкретного ве дають. 2/ Імпреза заnовід· 
жена ви:кточио одною партією, до якої наші 
люди не мають дов ір' я і nід команду яких 
не хочуть іти. Але ця невдача КО)с{Промітує 
частинно всіх вас -українців, а радує боль· 

шевиків. Тому на будуче треба добре зас· 

тановитися чи щось такого робити, а як ро· 

бити, то всій українській громаді і при доб· 

рій підготовці. Виїмком в цьому є згори 

упля:новані малі демонстрації для nідкрес· 
лення свого протесту. 

КРИТИКА КРИТИКИ нашого життя є 
змістом зmста Адама Антоновича у "Свобо· 
ді" з ЗІ-го жовтня ц.р. Якщо автор має на 
думці якусь неnристойну критику, з неnри· 
стойни:м.а висловами, то з ним можна пого· 
д.атися. Але коли він виступає проти вся:в:ої 

:критики, бо це "нам на сором і ганьбу, во· 
ро.гам на користь і злорадну втіху", то ав· 
тор тут не має рації. Це тільки в тоталітар· 

них режимах заборонена критика. І тому ці 
режими скоро викінчились. Брак критики на· 

шої союзової nреси зробив і-і нудною і неці· 

кавою і тому ця наша преса також вnадає. 
ПЕТРО ШЕЛЕСТ не так вже був nora· Критика звертає увагу на наші слабості і 

ним, як йоrо часто У нас малювали. Новий блуди. І цим вона вnливає на поnраву гро· 
самвидав з України nише, що керівництвона мадського, церковного й nолітичного ж::.п;. 
чолі з Шелестом хотіло бути владним nред- тя. Така критика nровадиться по всіх демо· 
ставницькиМ органом українського народу· кратичних державах, де є свобода nреси. 
Але йому ставили nерешкодинавіть nрофесо· Боятися, що якісь там особи інших націо-
ри і викладачі байдужі до українських куль- нальностей тішуться, що українці критику· 
турних сnрав. Це головно ті касилані та ін· ють себе • немає рації. Ці їх радість не 
доктриновані московським урядом в цілі ру· шІСодить нам. А коли йде про інформації про 
сифікації України. 233 



Справи УНСоюзу 
ПРОТОКОЛ 3 РІЧНИХ НАРАД керів· 

них органів Y'.tiC, що відбулися в травні 
Ц.р., друкується В "Свободі n В JІJіСТОПаді • 
аж по шістьох мі~яцях .. Це вправ ді скорше як 
було за "паиовання" Лисогора, але таки 
пізно, на що ми нераз звертали увагу. Бо ж 
подавані цифри маєтку,числа членів, видав
ництва, винаймлення й приходи з хмаросягу -
вЖе зовсім інші тепер, як були перед пів 
ро.!Су. І тому члени УНС не мають заінтере· 
совання їх читати, не інтересуються належ· 

во життям УНС, що впливає иеrативно ва 
розвій цеї нашої фінавсової і асекураці:йиої 
централі. З поданих в протоколі звітів інте· 
ресує иа·с спеціяльво, бо на інші справи не 
маємо місця, оце одно мале речення: "Ти· 
раж Веселки впав до 1,188. n За ЗО літ по на· 
шому масовому приїзді до Америки наша 

тоцішня молодь має дітей вже дорослих до 
читання "веселки". Де ж є теперішні чи й 
коJШшні сумівці виховані революційними на
ціоналістами з ООЧСУ, пластункп і пласту· 
ни, одумівки і одумівці виховані своїми 
патріотично-демократичними прові.щtиками'l 
Чому вони не передплачують· своїм дітк..\і 
українську діточу газетку, щоб краще вчи-

·~~~~~~~~~~~~~~~'-~'-~~~~~~ 

наше життя, то наш національний ворог зі 

своїм численним штабом шпигунів і тайних 
аrентів в проводах деяких політичних партій 
знає про наш фактичний стан багато більше, 
як ми знаємо. 

м. РАХМАННИЙ, що звичайно добре уй· 
має справи у своїх статтях, зробився загад· 

ковим, щоб не писати попав під вплив стець

ківської пропаrаиди проти борців за людсь

кі права. В статті "На порозі Нового Деся
тиріччя" /"Новий Шлях" з 16 жовтня ц.р./ 
пmn~ між іншим: "Тимчасо:м і в Україні, і ще 
більшою міро~ серед українських еміrрантів 

та їхніх нащадків, витворилася цумка, що, 

мовляв, українські патріоти борються і по
винні боротися 'JШШе за людські права -свої 
та інших нароців .. .'" Авторне бере до ува
ги що змагання за людські права є перш~ 

• • • u 

степенем змагань за права нарощв, що в тtи 

сиrуації українським патріотам є краще бо· 

ротися за людські права, що не суперечить 

конституції, що навіть для з'єднання загра
ничних підтримок різних держав і організа· 
цій є :краще виступати під цим гаслом, чим 

кричати, що ми хочемо розвалиrн Со3єськнй 

Со~з. Отже наші патріоти краще знають як 

їм поступати і як уживати дипломітичних 

хоців чим о цин чи другий політик В Фронту. 

лися української мови? Та ж цей тираж мав 

не впасти, але подвій.в:о·потрійно зрости! 

Чи й це мале повідомлення в протоколі УНС 
А. Антонович назве шкідливою критикою? 

в цьому спізиевому протоколі можна де· 
що стрінути й актуального, головно в голо· 

сах в дискусії. Анна Чопик підносить слуш· 
ну потребу, щоб "Свобода" появJІJІлася без· 
перервно. Ці СЗ/t{і редактори повинні відпо· 
відно урядитися до цього. Аскольд Лозии· 

ський нарікав там, що в "Свободі" не було 
статтей про 50-ліття ОУН. Тепер вже не бу· 

де нарікати, бо їх тут є за-багато., хоч "Сво· 
б ода" не є органом партії стецькІвців. Слуш· 
ні уваги відносво "Свободи" висловив також 
Мир. Кальба, "що Свобода не помішує допи
сів з терену, а також деякі дописи є дуже 

довгі і дрібничкові". Може через те немає 
місця на інші дописи. Найгірше в цій диску· 

сії поводився й. Лвсогір. Забагатойнеслуш· 
но критикував Гол. Предсідника Флиса, п і 
інших. Але цього ред. А. Драrанові було за· 
багато і він цифрово виказав як за урядоваи· 

ня ЛИсогора спадало так членство п і фі· 
ианси. На ці цифри Лисогір вже не мав що 

відповідати, тільки домагався, щоб Гол. У

ряд перевірив їх. А Флис, висловивши вдяч· 

ність за критику, сказав: n JІк ця критика п. 
Лисогора має в собі будьяку правду'чи слуш· 

ність, то встид Вам, пане Лисогір, бувший 
голово, що Ви мене краще не підrотовили й_ 

не повчили". 

• ЗАЯВА УНПомочі на жадавия Гол. Пред· 
сідника, І. ФJШса, щоб УНПоміч відмови· 
лась від привіту "Голови Проводу ОУН Дос
тойного Ярослава Стецька" стрінулась з 
гострим спротивом -головної Вкзекутиви 

УНПомочі. В цій Заяві між іншим стоїть: 

"Тому твердження 'Свободи', нібиrо 'Пред· 
ставники УНПо:мочі заявили, що вонвне пого· 

джуються з висловлени:ми в привітанні твер· 

джениями та що публікація того привітаввв 

була помилкою' - є неправдивими і в вашій 
оцінці - провокативними, з метою підважити 

авторитет Гол~ви _Проводу. Революційної 

ОУН до особи якого Головна Екзекутива УН 
Пом~чі -ставИлась і ставиться з найбільшим 
пієтизмом і респектом. Ми ніколи не засуд· 
жували змісту Привіту, ані не вважали його 

хибним". Приrадуємо, що в цьому привіті 
Стецько, осуджуючи Y'".tiC, писав, що "обо· 
в'язком Революційної ОУН є передусім під
тримати всіми силами Вашу установу і пере· 
клюqуватися в їіряди." Адвокат Флис чимраз 
краще пізнає стецьківців, коли праЦЮє без 

їх інструкцій. ++++++++ 
++++++++ 

2ЗЦ. 
Шдцержуйте "Наш Голос"І 



Справи УКЦеркви 
В останньому числі "НГ" ми присвятили 

справам УКЦер:к:ви, чи точніше номінації аж 

три й пів сторінжи. Про свячення чи хірото· 
нію в Римі не бу демо розписуватися, бо про 

це широко було написано в "Свободі" і дещо 
в "Америці". Подамо тут голос "Церковного 
Вісника" з Чікаrо. _Він чи не найгостріше 
виступив проти практики Ватиканської Ку· 
рії -"Не треба під:к:реслю.аати як це звучить 
підступно і має мало спільного з християн· 

ською любов'ю та душnастирсьхою 'второп· 
кістю' . Але комусь бажалося 'уприємнити' 
Блаженнішому і всім прочанам ювілейні 

святкування ..• " 
Бюлетень церкви св. Михайла у Філядель· 

фії, що тримається ю .. 1іявського календаря, 
привітав нового номівата. Назагал преса по 

висвяченню намівата ва митрополита здер· 

жується так від жритmси п і від похвал, чи 
ВJІсловлеиня вдоволення. Чекають всі, що 
зробить і як себе покаже новий Митрополит 
таж на полі церковнім, як на національнім 
і як на обороні прав нашої Церкви. І це слуш· 

но. Наші побажання в напрямі добра для рід 

н_ої Української Церкви і Народу подамо на 
сторінках nнашого Голосу"пізніше. 

"Новий Шлях" з 2 7 жовтня ц.р. помістив 
статтю М. Поронюка п.н. "Чи потрібна бу· 
ШІ ця 'Протестна телеграм! ' Ярослава 
Стецька до Папи'l ". Тут вів: розобпачує 
Стецька зго;ш на долину. І справді акція 

Стецьків на верхах /в РКУІ.і/ приносить нам 
тіл:-ь!СИ шкоду. Краще, щоб во:аи под5ал·,І,що· 
б:а чл·~ни О..;>ганізацій Визво.1ьно.го Фроз:ту 
так північної як і півценної Америки щиро 
піддержували справи існуючоІ'о Патріярхату 
У:К!~еркви. 

Доку.меити 'Часу 
/Ідхінченнs 

Пишемо про виїмково траrічний випадок 

:молоденького, бо ІS·літного Щ:>ія, Сина Зо· 
рія і Дарії, брата трох братів і внука діду· 
ня і бабці Городиських. В критичний час в 

середу 27-го червня 1979року упо:к:оївся Щ>ій 
в Бозі. Коли переїхав ровером вулицю, наї· 

хало на нього авто і поломило йому гру ди і 

руки. 3аки завіз його амбулянс до найближ· 

чого mnиталя, то вів вже був мертвий. Та ві· 
домість розійшлася ского по широкійгром:а· 

ді і валожила на вій тяжкий сум. Похоронні 
молитви-прощання тогомолоденькогопласту 

на в похоронному заведенню привели зібра· 
~ ну там велику громаду і членів Пласту до 

~ .Концерт в пошану Їх Святости Патріярха рясних сліз. · 
Иосифа відбувся в Трентові 4-го листопада в Родина погибшо:rо сииа Щ>ія в тій тяжкій 
гарно прибраній інж. І. Микитином залі при годині одержала від пароха церкв'И св. Ан· 
Церкві св .. свщм. йосаq~ата. Шели пісні "Боже дреи, при котрій розлігся великий і одинокий 
ВеJІИКий, Творче Всесильний", відкриття го· українсьжий цвинтар, що померлий їх син не 
лови Патріярхальвого Т· ва мrр. м. Нагірня· може бути похоронений на ньому, бо його 
ка та многоліття Патріярхові гарне вступне родичі є членами церкви Покрови Пресв. Бо· 
слово виголосив о. парох Ярослав Федик. городиці. Цей парох церкви св. Андрея свою 
Гість із Філядельфії о. Лев Любинський від· заборону опер також на "законі" єп. Лосте· 
читав добре опрацьовану святочну доповідь, на. Як вам відомо, то цей "закон" не запе· 
пу присутні вислухали із великим заінтере· речує чужинця.\! бути члена.Уи церхви св. 
сувавням. У мистецькій частині виступили: Андрея. По нашій івтерпреrаціївиходить,що 
Уляна Шнковська /піяно/ і. Біл та Авіта Аєр· чужинці ва підставі "закону" еп. Лостена, 
бе /скриnалі/ при супроводі Марти Аєрбе /із ставши членами Церкви св. АвдреяJ можуть 
Еквадору/. Всі вови є визначними студента· уживати цей цвинтар у випадку їхної емер· 
:ми УМІ, клясипроф. ГалиниКлиміпро1J. Ра- ти. Ходить поголосжа, що чужинці вже пере· 
фаїла Венке . .Виконували вони твори україн- важають чисельно українців в церкві пароха 
ських жомпозиторів, за що публика нагоро· о., Ти...'\dкова і стаю1·ь власниками церкви і 
джувала їх заслуженими спонтанними оплес- цвинтару, а українці перестають бути влас· 
ками . .Виїмки із виголошеної в Римі промови никама того майна хоч на иьо!'о зложили ба· 
визначвого церковного достойника в. Ван гато власних грошей. Ту справу належить 
Страатена ;відчитала Олександра Городись· українській громаді глибоко розслідиrи. 
ка, а Дарія Ку зик поему Зої Когут n Осанна! n Дідуньо померло-го внуtса Щ>ія, дов і дав· 
Шснею "Боже вислухай Благання" і Молиr- шись про такий "закон", правно необоснова· 
вою за Патріярха закінчено цей вдалий кон- ний а подібний до "законів" колmшІИХ Зель· 
церт • До його успішности У великій мірі при малів, заявив парохові о. Тшv~козі, що він від 
чинився своїм голосом п. І. Головка, а також ступає свою, вже давно·набуту для себе на 
пані Басилина Микитин, яка займалась roc· тім цвинтарі, площу і з неї частину віддає 
тиною для учасників програми. під гріб свого в-яука Юрія. . . Отець Тимків 
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тоУ пропозиції не прийняв. В наслідок такої 

злосливої постави пароха, вся родкіа з г либо·. 

ким: бqлем серця положила свою уmоблеву 
дитину на вічвість ва чужому цвинтарі дале· 

кому від наших S·ox Церков. Внутрішни ду· 
шевна атмосфера тої подіїнуртує в серцих і 

шарпає нерввне тільки родвкв згадавого мо· 

ло.цень:в:ого і тобленого сина, внука і плас· 
туна. Цей біль поширивси ва цілу у:в:раївсь:к:у 
громаду і пластову організацію. Того грі· 
ха наших свящевпів і єпископа Лостека ук.;. 

раїнська громада Клівленду, Парми і навіть 
ширших теренів не забуде. 

А тепер третій випадок подібнИЙ до по· 
передних: Дня З·го ЛИІІНИ 1979 року в Клів· 
ленді нееподівано помер на 58-році свого 
житти ОмеЛJПІ Макогін. Осиротив дружm~у 
Оксану, діти і дальшу родву. Вів наро.цв:вси 
в Зарваниці в підгаєць:в:ому повіті Східної 
Галичини. У відповідному своуу молодому 
жиrтю він став вже активним діичем громад· 
ськоrо, а також політичного життя свого ва· 

роду. Зо:к:рема він був :кореспондентом укра· 
їв ських часописів і журналів, офіційно був він 
пресовим референтом Головного КоУітету 
Шдrаєчан, та співробітиmсом збірнца "ШД· 
Г АЄЦЬІСА ЗЕМЛЯ". На :к:лівлевдсь.и:ому гере· 
ні замешкання був він довгий час членом хо· 
ру "Дні про" під диріrев:турою Садовського. · 
Загально :к:ажучи, по:к:ійний вже ОмелJІИ Ма· . 
коrів був позиrивв:ІО! у:к:раіВським громади· 
вином ва амерmсавській землі, одним ело· 
во.."\4, вів був корисним членом всеїукраіВсь· 
коЇ гро~ади. 

Нажаль з.а його зs.слуги та у:к:раївська 
громада до НШІі не запротестувала проти 

:к:ривди, пу вчШІив йо~у парох Церкви св. Ан· 

дреи, що покЛИІСуючись знов ва "заков" єп. 
Лостена, заборонив його родині хороиити йо· 
го ва українському цвинтарі. Ро цина, не маю· 
чи іншого виходу, похороннла йогона чужому 
цвинтарі, що носить назву "Бру:к:лин Гайте". 
Нехай йому буде "Вічва Пам'пь" серед ва· 
шоУ "бідної" громади. 

ВСЕСВІТЛІЙШИЙ ОТЧЕ ПРАЛ..І\ТЕ! 
Кінчимо це ваше до Вас писаввипроці подІї 
прпрі дли Української Громади і Родини. 
Ті події вztарJІЮть по їх серцих. Напровадже· 
ні тут події не є малими, тому у:к:ліІDІо про· 
сим о Вас, Вашз. Світ ло:те, приложити до 

них свою увагу і свої права і сили, та негай· 
но зарядити повну зміну тих подій, щоби не 

ви:к:ЛИІСали в громаді великих конфліктів. За 

це будемо Вам сердечно вдячні. 

ВІДПОВІДЬ 

До Висоttоповажавого Пава Михайла То· 

поровича 

Високоповажаний Паие! 
Слава Ісусу Христу! 
Вашеписьмо з дни S·го серпии ц.р. впли· 

ну ло до вашої Кавцелирії. Порушені Вами 
справи не належить до моєї компетенції, то· 
му, що Ваша паро:хіи п незалежна не вале· 

жить до УкраїИсь:к:ої Католицької Церкви. 
Раджу Вам написати до Його Блаженства 
Кир йосифа, пий мабуть єдиний, що може 
ПОІdогти в тій справі. 

Бажаю Вам Божих ласк і залишаюс.в в 
Христі. 

о. Стефан Тихавсьжий 
Адміністратор 

Від ред.: Щось тут неисво. В Німеччині 
привимали нас німецькі свищеники п р[дни:х 

братів • давали місце не тіль:к:и ва цвинта· 
рі, але й по церквах. Чому ж тут українці 
того самого віроісповідавви і тої самої ва· 
ції не дозвошпоть хоронити на украЇНському 
цвинтарі? Ми тут в Трентоні, без иіикого 

"але" жористаємо із цвивтари місцевої кар· 
пато-руської церкви. Це ж ие по·христиJІІІ· 

ськи відмовJІJІТи остаивьої прислуги. А коли 
так, то священик не має обов' изку повииу·· 
ватись протибожим грішвим 0заковам". Ви· 
на тут також по сторові священиків. Так 

нас вчили в rімвазії в науці релігії. 

І це і rne 
ПРАВ ОШІСНИЙ СЛОВНИК украЇНської 

мови за редакцією Яр. Ру дн:ицького і К. Цер· 

:к:евича вже поививси-. Є вів в гарцій твердій 
оправі і має 796 сторінок. Добре позначені 
літери улегшую·rь шукании слова. До пmосів 
ще треба зачислити поданни наголосів і від· 
мінків, п та:к: ож поисвенвя чужих слів, прим. 
генеза /по:ходженни, зарод;ж.евни/, або ге· 
ральдпа /гербознавство/. До пmосів треба 
зачислити брак дея:к:их навіть часто уживаних 

слів, як :к:онт:е_оверсія. Також ~азви депих 
міст, як Ню Иорк, подає Нью Иорк. А від о· 
мо, що в авлійсь:к:ій мові нема пом' яrшення 
шелестівок. При вимові в цьому випад:к:у чу· 
ємо Н·ю,а не Нь·ю. Також перестарілоюназ· 

вою є США, я:к:у пропустила ма:йже вси наша 
преса по переведенні опитувань між учеви· 

ми. Уживаємо ЗСА -З'єднані Стейти Амери· 
ки. Бо перше • американці вимовлJІЮть 
Стейт, а не Штат чи Штейт.Аподруге Штат 

означає в загально·европейському розумів· 

ню вільну незалежну державу. А амервкаи· 
ські стейти є тіль:к:и rубернаторствами дер· 

Михайло То.::tорови~, 

бувш:в:й збаражський адвокат. 
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ж ави. Проф. Я. Рудницький у своїх поперед
ніх виданнях з цеї матерії поцавав також ко
ротку граматику. Ми сподівалися такої і тут. 
А ії немає. Та мимо цього треба висловити 
подяку обом авrорам, що маємо більший 
Словншс. Може в настуmІИх виданнях знай
демо побажані додатки. 

АРХИЄІШСКОП МАРКО ГУНДЯКпере
ж:и:в у свойому бурливому жиrті хвиЛШІи ра

дости, коли його окруження ушанувало його 

з приводу 60- діття його священства. При· 
віти прислали різні церковні достоЙІІИІІ:и. між 
пиМи був АрхИєпископ Яковос, Екзарх Все" 
ленсЬкого Патріярха. Між промовцями була 
пані Марія ДуІШІВІС від УНС і др. Роман Ри
чок від УБС. Від нас баЖаємо Іfі5ілятозі 

до5рого зщ)роз'я і успіхів в його праці. 

ПОЛЯК З ДОЗОЮ УКРАЇНСЬКОЇ КРОВИ· 
так пише про теперішнього папу польський 

журнал в англійській мові. Автором статті 

є проф. теології в гарвардсько~у універси

теті. Коли ми свого часу написали, що мама 
кард. Войrили була українк:ою, то майже 

ніхто не вірив у правдввість цього. А піз
ніше десь постепенно це виходило наяв і 

поодинокі люди дзвонили до редакції, щоб . ... 
висловити признания за ~равдив1сть цього 
заподання. коfів тільки ця епохревненість 
вийшла нам на користь. 

Ж!НОЧА СВ ОБОДА / "ліберейшин ", або 
ко:t)оrко "ліб" / представлена в журналі "Фі· 
ліс Шляфлі Ріпорт" так: "Жіночий ліб рух і 
-федеральні ·бюрократи злучилися разом, Що б 
вигнати жінок і мамів з дому і гнати їх до 
праці поза домом. Злучилися вони разом, 
щоб викоріниrи нашу традиційну родину зі 
суспільства, роблячи неможливим традицій

не життя, :коли то жінка могла займатись ро 

дииою,а чоловік заробляв на прожиток." В то 
му сенсі йде далі ціла стаття. І в цьому ба
гато правди. В дома звичайно непорящи, ді

ти занедбані, часті сварки, и:кі нерідко дов о· 
дяrь до розводів, до діточих злочинів і т.п. 

ДЕ ТІ ВСІ ПРОТИВОЄННІ активісти, 
які робили такого крику підчас вєтнамської 
війни? Чо:му вони тепер не протестують, ко

ли гинуть десятки тисяч людей в Камбодії 
через напад Бетиаму на цю країну. Де є 
Діллінrер, Гейден і Джейн Фонда /артист
ка/? Чому вони тепер не демонструють пе· 
ред Вєтнамською делеrацією при Об'єднаних 
Націях? • запитує журналіст А. r'рілі в 
пресоному синдихаті. Чи не слушио'lІ Тут 
большевВІСи не аrітують їх до протестів. 

Др. АНТІН ЖУКОВСЬКИЙ, лікар, диві
зійиmс, громадський і політичний діJІч, знай· 
шов признания cepttд ширшої дітройтської 
громади, де вів: є головою Відцілу УККА. 
йому зрооили там гарвий ювілей 75-літтJІ 
життя і 55-ліття суспільної праці. На цей 
ювілей прийшло около пів сотки привітів 
від різних достойників. Між ними єп. r'арбо 
підносить його "усильні старання в справі 
звільнення Г оловв нашої Помісної УК Цер· 
кви". Губернатор Лінк підносиrь його здіб· 
ність бути провіднпом. В щирому прввіті 
від Крайової Управи Братства в ЗСА, за 
підnисами Б. Артвмвшвна і Я. Пала тайха, 
до свого побратима підноситься його "дов
голітні старання і заходи дЛJІ нормалізації 
та уздоровлення нашого зрізнвчковаиого сус .' 
пільного ·життя". З цим ми - "ВГолос" і 
АУА • вnовні згідні. Додамо тут тільки, 
що в громадянин із власвим розумікиям 
правопорядку і з особистою гідністю не дав· 
ся взяти М. Лівицькому на йогобезвільного 
слугу на шкоду українській національній 

справі. Оrже - бажаємо Докторові дальших 
успіхів у всіх nочинах, а в оздоровленню 

українського життя зокрема. 

І. БІJL.іfНСЬКИЙ на окружних конферен· 
ціях Оргавізацій УВФронту у свому рефера· 
ті цеї весни говорив між іншим і так: "Са· 
мостійв:ицькій Визвольній :концепції україн· 
ських nолітичних сил на еміrрації, на базі 
єдиного Державного Центру, що їі видвигас 
ОУН, протиставив сво~ реалітетну плятфор· 
му т. з. Український ДемократичнИЙ Рух; 
це вnерше за час побуту нової української 

еміrрації у вільному світі оформилась полі
тична груnа, яка прийняла засаду контину

ації української державности від УНР nоче· 
рез УССР, визнаючи УССР державою укра· 
їнського народу. Та.к:а дефініціи УССР Укра
їнським Демократичним Рухом зо~ім про· 
тиставна визвольній концеnції, . . . В ідео· 

логії українського визвольного націоналіз· 
му немає місця на комnроміси з реаліт.QТни· 
Mj~ концеnціями. " /"Віснп ООЧСУ" за 
вересень ц.р./. 

ПОТРЕБА НОРМАЛІНОЇ АРМІЇ вислов· 
л~на жінкою американського "сарджента", 
Єлисаветою МкКалі. Вона ближче приrляну
лась військовому житті й бачить, що армія 

добровільців "дозріла на винищення", розу
міється при бойовій зустрічі з ворогом. До 
армії голоситься переважно чорні і всі нез
дібні знайти собі працю, чи просто ліниві. 
Розвинене там пияцтво і гомосексуалізм. 
Армія мусиrь поставиrися твердо проти 
пияцтва і проти цього сексуальвого збочен

ня. <)дшіокий вихід зі ситуації, бачить во
на, - привернути примусовість військової 
служG·и. 237 



А кілька сторінок далі в тому самому 

числі "Вісншеа" Л. Рихтицький в статті "Три 
українські проблеми" пише: "Без називання 
наших політичних груп, партій і організацій, 

треба сказати, що синьо-жовтий прапор і 

золотий Тризуб стали символами всіх наших 
політичних середовищ, за вийнятком непо

правної ще групки комуністичних аrентів і 
поплента чі в україиськ ого роду." 

Писання у "Віснику" подається о'Ріщі~іо 
членам ВФронту до вірування. І коУу тепер 

ці бідні члени ВФ мають віри-ти - І. Білии
сьІСому чи Л. Рихтицькому. Редактор Лео

цід Полтава, обтяжений редаrованиям двох 

місячипів і одного тижиевnа, не мав часу 
вказати читачам хто з них має рацію. А може 
і свідомо не зробив цього. Бо це був би аф
ронт с:вому "босові",_ І~ Білинському, коли б 
призвав рацію Рихтицькому. А коли б приз

нав рацію Білииському, то вийшов би rлупо. 

Бо хто ж повірить, що за виїмком стецьків
ців майже всі є радянофілами. 

о. ВОЛ. ГРАБЕЦь, парох в Аллентавні, 
Па., заслужив собі на прилюдне відзначен

ня його 40-річчя священства так серед сво

їх приятелів як і пізніше в Клівле:нді, де йо
го брат Роман, наш приятель, приготовив 

осібие щиро-сердечне прийняття. О. ВолодІfІІІ 

мир був короткий час парохом в Треитоні, 
де показався жертвенним, даючи кілька ти

сяч долярів на розбудову церкви йцерковної 
rалі. Бажаємо йому ·з цЬого Трёнтону·з-до
ров'я і довгого та щасливого життя. 

ЧИ ЄДНІСТЬ за всяІСу ціну'l -це стаття 

М. Колянківського, видавця і редактора мі

сячвпа "Ми і Світ" за серпень ц.р. Тут між 
іишим читаємо: "Вже були у світі і в нас 
гасла: Нація пои:ад усе! Це приманливе гас
ло принесло у своїх иаслід.к:ах леrалізацію 
і застосования засади - 'Всі засоби добрі 
для осягнення доброї мети'. Оrже принесло 
убивства, концтабори і завше моралі, -най
більше і найтрагіч;ніше роз'єднання по:між 
народами і внvтоі наоодів." 
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Репрезентантка "Нашого Голосу" панна 
Тереса Копаниця з Трентону, помічниця в 

експедиції "Н.Г.", бу ла вибрана під час Ба то 
Преси другою князівною. Висловтоємо наші 
rратуляції і побажання дальших успіхів. 

ЮРІЙ ШУХЕВИЧ, ЯКИЙ ПЕРЕБУВАЄ В 
ТАБОРАХ ПРАЦІ в Сибірі тільки за те, що 

не хоче ві.LЩУратися і осудити свого тата, 
ще не дочекався якогось доброго ймилосер

ного чоловіка, щоб зголосився докінчити йо
го ув'язнення до половини 1982-го року. Ша
новні передплатники і всі читачі -шукайте 

за таким добрим чоловіком. 

За відгребаиия УІІРади 
ЧОМУ я брав активну участь у 8-мій се

сії УНРади- І. Луч_ишина,а також аПашквіль" 
ген. В. Татарського п і багато інших но .. 
таток і статтей будуть поміщені пізніше. 

Брак місця! 

В СПРАВІ ТИХ $10,000.00 ми дістали 
ще два письма від Ради Прихильників УНР, 

JUCi зреферуємо в наст. числі. 

УМЕРТВЛЕННЯ ДЦ УНР: для чого і 
якими засобами? Що далі? - це довша 
стаття голови УРДП, репрезентанта майже 
всеї повоєнної еміrрації з Великої України, 
друкована в "Українських Вістях". Ширший 
ії зміст, що відтворює жаль за умертвленвя 
УНРади, якої він був свого часу співтвор
цем і секретарем, подамо в наступному чис-

ДИРЕКТОР Панамо-американської Ор- лі. -•••••••••-
ганізації для Охорони Здоров' я ва міжна- МИХАЙЛО ГЕР ЕЦЬ вів довгу переписку, 
родній конференції подав до відома, що ц.р. щоб справдити чому спільне богослуження 
народилося в світі 122 мільйони дітей і з відбулося у велшсій залі, де відбувалися на-
вих 12 мільйонів померли з голоду перед ради СКВ У, а не в одній із церков. І прис-
першим роком життя і 5 мільйонів перед лав нам три відбитки з газет. Не входячи в 
5-им роком життя. А недоживлених до 15 те, хто й що завинив, що богослуження від-
року життя в Полудневій Америці є аж 400 булось в залі, стверджуємо тільки, що доб-
мільйонів. То яку рацію мають оті всі, що ре, що саме там відбулося, бо бу ло багато 
проти :контролі народжеиь чи пляиованого учасників і не треба було їм їздити по вели-
материнства? ЧИ і вони ие поиосять вини кім Ню Йорку і шукати за церісвою і при цьо-
ще більшої за вбивство, бо при голодовій му спізнитися на наради. Хай так бу де і в 
смерті є ще довгі муки. бУдУчиості при таких обставинах. 
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Бюро подруж 
Вважаємо за відповідне, нагадувати у.к· 

раївській громаді про наше існування та ко· 

рис ну працю для добра нас усіх. Допоможі • 
мо нашим молодим людям утворювати укра· 

їнські родини, звертаючись до "МЕТИ". 
Звертаємося також і до старших громадян, 

я.кі бажали б одружитись, надсилати листи 

на нашу адресу. Запевнюємо дискретність 

справи. Абсолютно ніхто, крім працівників 
"МЕТИ", не бу де знати о.::оби, яка зверну· 
лась по допомогу. Стверджуємо, що праців· 

нmси "МЕТИ" є рекомендовані від наших 
установ, церков, організацій я.к віддані, ін· 
теліrентні mоди, які посвячують свій час, 
для добра українців. Наше бюро має протек· 

торат СКВУ, має відділи по містах Кана· 

ди, Америки, Европи. 

Якщо знаєте українців, яхі не можуть 

самі знайти українських осіб до подружжя 
/дуже часто в деяких місцевостях взагалі 
немає українців/, Зробите добре діло, .коли 
подаст_е цим особам нашу адресу. lнxOJm, 

піддавшитаку думху, особа починає думати 

над проблемою і таки звертається за дWJo· 

мог ою. 

_ Оrжеж, звертатись до нас можуть не 

тільки особи бажаючі одружитись, але й та· 
хі, що бажають посередничати, наприхлад: 

батьки, родичі, приятелі, за згоцою заінте· 

ресова.вих осіб. 

"МЕТА" 
451 Westmall # 1501 

Etomicoke, Ont. Canada 
М9С IGI 

"МЕт.~·· 

5212 North 11th St. 
Philadelphia, Ра. 19141 

USA 

Др. Р. РОМАНОВИЧ з Вінніпеrу пові· 
домляє нас, що нотатка в числі 9/79 "Голо· 
су" відносно рахунків у відно~ енні до ро· 
дШІи Птаців заподана до редакції М. Рома· 
новичем, не є його авторства. Можливо 
хтось з наших читачів свідомо подав його 
прізвшце, щоб редакція звернула увагу на 

подану поправху. 

...................................... 
ПЕРЕПЛЕТНЯ "БИСТР:ИUЯ'' виконує со 

лідно та скоро приняті замовлення. Гарна 
окладинка прикрашує і зберігає книжки, жур· 
нали і- інші пам'ятки. Адреса: "Bystrytzi а" 
1350 Deutz Ave., Tr-enton, м. J. ~611 

Tel • : ( 609) 392- 59"69. 
... "t w • 

·полк. УВК о. митр. І. Шевці:ва. Як бачимо 

·о. Шевців є не тільки патрІярхальним дІя-· 
чем на просторах земної кулі, але також ах· 

тивним УВКозако:м. 

БЕr'ІН, прем'єр Ізраїля 'Іак висловився 
про поляків: " ... як на німецькій, та.к і на 
польській землі моя нога не стане ... Поля· 
ки билися і мали рух опору. Але на ЗО міль· 

йоні в поляків, най,.вище 100 ПО14агали жидам. 
Польське духовенство • то антисеміти. Те· 
пер розумієте для чого табори смерти знахо· 
дилися на теренах Польщі." 

ПРОТИКНІЙНІ НАСТ РОЇ зростають в 
Америці приспішеним темпом. Постають ор· 
ганізації і журнали, ві поборюєо·rь політиху 
юнійних босів. В статтях чимраз гостріші 
вислови вхлючио до тахих ях "юнійне raнr· 
стерство". КИійннх босів обвинувачують не 
тільки за грошові надужиття, але за постій· 
ну інфляцію, яи:ій не видно кінця. 
~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~ 

Фін. ре.ф. А. У. А. приrадує відділам І 
членам А. У. А., щоби присилали чл. внес· 
ки і :ЦатІс:н на адресу: Ukrain і an American 
Ass':n с/о Bohdan Kozak 10767 Kin1och Rd. 

·si 1ver Spring, Md. 20903 
~~,~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~' 

ПРЕСОВИЙ ФОНД 
По $1.·: 
Т. Лотоцьи:ий 
Т. Борис 

М. Маркевич 

По $2.·: 
А. Кобаса 
А. Дзерович 

О. Сарахман 

По $3.·: 
В ол. Левицьхні 
Митрофан Нешта 

По $4.·: 
Фалина Войrови'Ч 

о. Р. Закревський 
Ф. ОлійнИІС 
Мирон Кузьма 

Др. А. Жуковський 

Іван Слонський 

М. КрижаRівсь.кий 

Яків Вюн 
Ст. Білоус 
О. Стет.кевич 

В ол. Процінський 

Ольга Гірка 
Ст. Ших/ Авг лія.f 

По $8.·: 
М. Маревін 

ІЗ· й раз 

По $10.·: 
Анатоль Валюх 
7·й раз 

Ольга Рудеисьха 

2·й раз 

По $12.·: 
М. Хомяи: 

По $18.·: 
М. Сеньків 

По $20.·: 
Ген. В. Татарський 

М. Ма ренін $20. • 
замість .квітів :на 
могилу братової 

Ірени Маренін. 

УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО, ч. 5/79 по· 
дає на стор. З6 зни:мку святочної президії 
куреня УВК /Українського Вільного Козац· 
тва/ в Австралії, на якій між іншими бачи· 
мо голову Союзу Українських Організацій 
в Австралії • Щ,ія Денисенка і капеляна По $5.·: 
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Зміст Pi1-tuuкa 1979 
А.Н. Програмова Конференція УДРуху 

По приїз ці Мороза 

Барановський Роман: Асоціяція Ук

раїнців Америки 
Зу стріч з Ол. Гінзбурrом 

Батіг: Пліт 

Прізвище 

Бенкетують 

Пан Пес 
Два календарі 

Вибори 

Промови 
хх В алентин Мороз ..і Пані Слава 
хх Валентин Мороз у Вашінrтоні 
хх Вдарив час 

Вітровий Аr атон : Пророцтва Ісаї Чтеніє 

хх Враження з Риму 

хх Голос Мирян інформує 

48 
112 

2І 

І62 

І9 

59 
79 
99 

119 
І59 

І99 
І67 
І О І. 

41 
З9 

2!6 
ІЗО 
22І хх "І<kтіщорт " в Києві 

Голос Читачів: І5, З5, 54, 77, 87, ІІЗ, І55, 

І7З, 2І5, 2З2 
Гвоздецький Яків: Китай і кап_ітулІІнти ІЗ6 

Г·ко Ф. П.: Світличн-а в Австралії І69 
Гудовський А.: М. Степаненко і 

А. Семенюк 
Добрянський Михайло: Продовжую 

роздуми 

У двадцяту річнвцю хрущовсь • 
кого закону проти українсь-

кої мови 
Сорок Днів свободи 

Коли горить хата 

Хто і .J< .оли хрестив Русь-

Україну 

Спадщина ЛВпинськоrо 

Це бу ла. війна за Україну 

А що нам далі робити 

хх Другий виступ Мороза в Елленвіл 

Дзюбинський Ераст М.: Змаган-

І28 

43 

. 6З 

8З 
ІОЗ 

І2З 

І4З 

І8З 

223 
2П 

ня за свободу в УКК 12 
хх Етапи винmснення Селянської Партії 66 
хх З привіту Митрополит а М сти -

слава ІІІ-му СКВУ 

хх Зустріч з земляками 

хх Життя після смерти 

Касіян Степан: Стецьків с ька 

В іІіЗШІВіСТЬ 

КС.: Москва на Суді 
Кедрин· Рудницький Іван: в Украї-

ні трагедія, на еміrрації- ·з абава 
Коментарі: З2, 7І, 114, 1ЗІ, І63, І98, 
Костюк Ів~ Р.: Кардинал Войтила 

в ЧенсТохоні 
Кузи:к Дарія: Ко~ечність нашого рід

ного українського екуменізму 

5 
61 

І 75 

170 

З6 

70 
22З 

9 

7 

Ку зик Дм· ,про: Аналіза опитувань 121 
В Фронт виnовів війну у-.нсоюзо:зі 181 
Де наша молодь 

Довкола В. Мороза 

Митрополит Шмt>Ндюк ПО"\іер 

Найперший обов• яз()к діяспори 
ОУНівські критики і демократич-

ний табор 

СКБУ-закуліси і внелід 
Лехтер В.: Ще один наступ на хар-

20~ 
128 
2З 

141 

І9З 
І 

ківський правоrmс 72 
Леськів Мирон: Оскарження Сов. Союзу 202 
Лисяк-Рудницький Іван: Ще в 

справі Гарвардського ІнститутуІІ6 
Л.В.: Жидівсько·українські відно-

сини в Гонконrському Журналі 69 
Ловчина Богдан І.: По с ес ії СКВ~ 28 
Мельник Д. : "Письменному від 

неписьменного" 
Мельник Остап : Межі пристойности 

Хто користає 

Мірчук Петро: Щ е про справи 

українського голо~ осту 
хх Наша допомога переслідуван-

57 
209 
189 

ІЗ 

н:Им . і в' яз ням . 81 
Опитування· ЗІ, 77, 95, 109 
Перейма Євген: А А перед н. ф. праці І27 

В центрі уваги -школи ук- знавства 161 
Наші англо-мовні журнали 88 
Окаянні роки r. Ко:;·тюка 161 
Симон Петлюра 146 
Щ ·~ про творчість Хвильового З7 

·хх Швстоліття ОУН 204 
Плющ Леонід: Перекручена правда 

страnшіша від брехні 

Польський письменник про 

По розв'Язанню УНРади 
українців 

" 46,75,87, 
ІЗЗ, 

Реrан Роналд: Іронія тижня понево-

196 
І 55 

10·3 
І47 

лених Націй /в українській мові/ І69 
Роєнко В. : По ліквідації У'.dРади З 
Сергієнко Оксана: Голокост і оборона 76 
хх Спомин про сотника Дмитра Палієва 203 
Справи У'.tl ~оюзу 215, З24 

хх Стандарти Журналістики "Америки" 190 
Тимчук Р. : Екум енізм 24 
Тим' як Сидір: Мороз з ак ликає ІЗ9 
Тишовню;ьк ий О.М. :В ажливіше за рус. 136 
Топорович Михайло:Д окуме:кти часу 2З5,208 
хх За відгребання УНРади 191, І94, 206 
Чепига Василь: Критнкоманія чи 

турбота за історичну правду 52 
хх Ще раз довкола Мороза 149 
Я3орський О. : Апель до самозванців 47 
Народ має знати правду 187 
Що таке непорушна державна ·ко:І. п. 106 

2Ц.О 
Злож.ив М. Нагірняк 
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