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В А М Е Р И Ц І 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБОРОШІ ЗСЛ ПОВІДОМИВ, що 

1.7 більйона доларів, призначених урядові Південного: 
В'єтнаму для допомоги у відбудові країни — ніде не про
пали. Представник Департаменту оборони сказав, що ді
лові книги 1 звіти про те, як і коли були витрачені ті гро
ші, знаходяться не у Південному В'єтнамі, де їх шукали, 
а в ЗСА. 

СЕНАТСЬКА БАНКОВА КОМІСІЯ схвалила законо
проект, за, яким Адміністрація президента Ніксона може 
надати фінансову позичку летунськія компанії „Лакгід", 
що перебуває у важких економічних труднощах. Проти 
тієї позички в 2 більйони долярів виступають чимало кон
гресменів у. Палаті Репрезентантів. Припускають, що Се
нат схвалить той законопроект, але не відомо, чи він пе
рейде, в Палаті Репрезентантів. 

СІМ АВТОМОБІЛЕВІІХ КОМПАНІЙ, у тому й деякі 
закордонні,, ̂ ллають удокументувати перед Федеральною 
!Коміс\ею .Торгівлі багато своїх торговельно-реклямянх 
оголошень. Виявилось, що деякі компанії обіцяють у ре– 
клямах те, чого насправді не дають покупцям. Федераль
на Комісія Торгівлі вперше видала таке розпорядження, 
і сподіваються', що Це ляше початок ЇЇ діяльності! в. по
борюванні невідповідної реклями. 

ЛІВІ У?АГВАИСЬКІ ПАРТИЗАНИ,, ТУПАМАРОСИм 

викрали в тій країні видатного промисловця і діяча Гор– 
ге Беренбавма. „Тупамароси" чдс до часу викрадають за
можних людей, -щоб дістати викуп і поповнити таким чи
ном свою касу. 

СЕНАТОР Е Д З А Р Д КЕННЕДІ ВИСТУПИВ У Бос
тоні з різкою критикою політики Уряду президента Нік
сона. Промовляючи на з'їзді Гільдії Преси, сенатор ска
зав, що, на його думку, Уряд намагається контролювати 
вільну пресу та інші засоби інформації, і закликав проти
ставитись таким намаганням . 

МАНГЕТТЕНСЬКИП СУД У К Р И М І Н А Л Ь Н И Х 
СПРАВАХ засудив трьох „артистів з ,ДСлаб Орджі" в Ню 
Иорну 3ft' прилюдну розпусту, на рівні реченці ув'язнен
ня. Суддя РІнгел відіслав 23-річного Пола Карасика з 
Квінсу на один місць' у тюрму, 21-річну Таню Келлг яв. 
три місяці і 20-річного Р. Мартіна на в місяців, бо останні 
двоє вже мали суди за інші кримінальні злочини. Суддя 
Рінгел: сказав, що єдиний шлях боротьби з такими „вис
тупами" - це відсилати виконавців до тюрми. Мейор 
Джон Ліндзі повідомив, що поліція буДе й надалі пере
слідувати проституток у Ню Иорку. 

КОЛШПНГИ ДОРАДНИК ПРЕЗИДЕНТІВ Кеннеді і 
Джовсоцд, Доіхер Ростов; у. теледізійній, птю.ггіали.задв9^; 
ацо ко^ш^ ( 3^.внщ4риіл.трй час'ІаДОІ то^св^міяілпнй– 
ти ^ , д о ^ д о ф с е д ^ ,JkifflM?SP` 
Hora.3ffp9^,B,,jPocTos сказав, щЬ Гтепед ЗСА^не ^ожу^ь 
иокящгщі^^р напризволяще, бо М О ^ ДІЙТИ,; ДОЗВОЛЕННОГО 
ЗУДЗДЕ \':^Л:-. ,УЛ,? ' : 'У ;.-'л.,- .– у - f, ^г.чь:^'.'iuJ 

поліція в ;да ИОРКУ під ЧАС ДВОХ РЕЙДІВ 
відібіа^уед^иелегіл^ннх,торіівців наркотика-ми 27^.фу^- : 
тів ^ в о ї щ . , " .На,аеродромі Кенцеді було'заарештовано, 
енна панамського амбасадора до національного^ Кй^раю,;Ял, ( 
кий віз 170 фунтів „героїни", а в апартаменті на Квінсі 
поліція відібрала 100 фунтів „героїни" й заарештувала 
кількох осіб. 

У С В І Т І 
ГРЕЦЬКИЙ КОРОЛЬ КОНСТАНТИН ПРИЙНЯВ 

америііанськрго амбасадора Генрі Таску в італійському 
надморському місті Порто Ерколе. Король Константин пе
реїхав до Італії в грудні 1967 р„ після його невдачної спро
би відсунути від влади теперішній військовий уряд у 
Греції. Він зіаявив. що вернеться до Греції,, коли будуть 
розписані та̂ м загальні вибори до 'парламенту. Греція 
формально ,асе ще с .монархією. Чужинецькі амбасадорн 
вручають свої вірчі грамоти призначеному урядом реген
тові reoprosf Зоітакісові, але стараються опісля відвідати 
також кзрблл Константина в Італії. у 

У ГЕЛЬСННКАХ У ФІНЛЯНДІЇ ВІДБУЛОСЯ у вів
торок ІЗ.лн/шя друге з черги засідання "відновленні аме– 
рикаясько-совєтської конференції про обмеження страте
гічних родів зброї. Воно тривало 45 хвилин і ніби було, 
як ствердшш його учасники, „поважне і конструктивне". 
Наступне, засідання визначено на найближчий вівторок. 
Всі ці .засідання строго засекречені. 

У ПІВНІЧНІЙ ІРЛАНДІЇ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ нес
покій. Під час патріотичної маніфестації протестантськнг 
ірландців у "столиці Белфасті згинув від кулі снайпера, 
вірогідно ірландського католика, один бритійський вояк, 
а наступного дня другий. У цьому році вгияуло вже в 
Північній Ірландії 10 брнтійськнх вояків, висланих туди 
для привернення спокою. 

У МОСКВІ ГОЛОДОВИИ СТРАЙК ПЕРЕВОДЯТЬ 
33 грузинські жиди, які розтаборнлись в центральному 
поштово-телеграфічному будинку. Ті жиди прибули з Гру
зії, стараючись за пашпортн на виїзд до Ізраїлю. Вони не 
носили ніяких таблиць і не розкидали ніяких летючок, 
тільки вислали петиції до Леоніда Брежнєва і Алексєя 
Косигіна та заявили, що крім води нічого не приймати
муть до уст поки не дістануть дозволу на виїзд. Поліція 
загрозила, що, коли вони мирно не покинуть поштового 
будинку, то їх арештують і насильно виведуть. 

АМЕРИКАНСЬКОМУ СОТНИКОВІ ТОМАСОВІ КАЛ– 
ВЕРОВІ ПОГРОЖУВАЛА кара -і-ох років в'язниці і яе– 
почесне звільнення з армії: військовий суд на передмісті 
Лондону визнав його винуватим у всіх точках акту обвину 
вачення, який заквдав йому активну участь в противоєн– 
тій демонстрації перед американською амбасадою в Лон
доні, у цивільному одязі з чорною стрічкою на рамени. 
Але наступного дня засуджено його тільки на 1.000 дол. 
кари н уділено йому догану. 

ЯПОНІЯ,НЕ БУДЕ ВСИЛІ перейняти на себе ролю 
американської Сьомої фльоти. ЩО перебуває на водах Да
лекого Сходу і самою своєю приявністю зберігає там мир 
— заявив японський прем'єр Ейсаку Сато, який твердить, 
що навіть до Д980 року японська воєнна фльота не зможе 
розбудуватись до тієї ролі. Водночас японський прем'єр 
висловив на пресовій конференції жаль, що Комуністич
ний Китай ускладнив проблему відновлення японсько.ки
тайських взаємин своєю вимогою, щоб Японія зірвала всі 
зв'язки ззільно-китайським урядом на Тайвані (Формозі). 

Сенат підтримав вето Президента 
проти 5.6-бїдьйонової програми 

забезпечення працею незатруднених 
Вашингтон. - Розглядаю

чи переданий йому Палатою 
Репрезентантів законопроект 
із програмою забезпечення 
працею безробітних, Сенат 
ЗСА підтримав вето Прези
дента проти цього законо
проекту, реалізація якого 
мала б коштувати федераль
ну скарбницю 5.6 більйона 
долярйи За законопроектом 
голосувало 57 сенаторів і 
проти нього 36. Бракувало 
ще тільки п'ять голосів для 
відхилення Презндентозого 
вето, Що можна перевести 
тільки двома третіми всіх го
лосів. Це вже третій раз за 
урядування президента Нік
сона демократичний за сво–/ 
ею більшістю Конгрес під
тримує його івего. Президент 
і провідні економісти ЗСА 
виступили були з гострою 
критикою цього законопро
екту, заявляючи, що він над
то коштовний і буде мало 
ефективний в поборюванні 
безробіття. Ставлячи своє 

вето проти законопроекту н 
асигнування 5.6 більйона 
доларів на його реалізацію, 
президент Ніксон ствердив, 
що цей законопроект непра
вильний за своїм підходом і 
що пропоновані у ньому 
проблеми можна буде роз
в'язати багато успішніше з 
допомогою закову, ,що його 
він підписав у понеділок 
цього тижня і який передба
чає асигнування 2.25 більйо
на долярів для створення 
200 000 місць праці в публіч
них роботах. Опонуючи про
ти тієї частини законопроек
ту, яка стосувалася публіч
них робіт, президент Ніксон 
не мав ніяких застережень 
проти включених ДО НЬОГО 
програм - г в тому числі про
грали економічного розвит
ку Ал ал ачського району з 
участю 14 стентів, що мав би 
коштувати 1.5 більйона до
лярів, і програми розвитку 
інших районів, кошт якого 
виносив би 927.9 мільйона 
долярів. 

Віце-президент Південного В'єтнаму 
різко критикував свого президента 

Страйк телефонічних робітників триває, 
виникла загроза інших страйків 

Вашингтон. - Започатко
ваний в середу 14 липня ц. р. 
страйк телефонічних робіт
ників й операторів охопив 
уже майже цілі ЗСА і в ньо
му бере участь.яких 400 000 
робітників. В деяких' місце
востях страйкуючі робітни
ки пікетують приміщення й 
інсталяції компанії Белл Си
стем. Проте ж досі страйк не 
вплинув на. функціонування 
їелехронічного зв'язку і йо
го обслуги.Робітників, ф one 
T)wpift^aieiHJW^ ^іін^а,^юкіл,у ^и^^дке^ 
ки o ^ " f " ^ S t b o S e p V гЛль–' 
і ї с іь яких' 6браХовуюЙ:,?на.т 

30ff 0 Ш Іїерйговбрн' Ш про! 
йодрн .сгіШя ^ л ^ н і ч н і і х ' 
робітників 1 керівництвом ko-` 
ЙдаТвії в справі нового каап? 

рахту тривають. Протеж й 
одні і другі рахуються з тим, 
що страйк'може тривати два 
або більше тижнів. Водночас 
із цим керівники залізниць 
повідомили, що в п'ятницю 
цього тижня мас початися 
страйк на п'яти головніших 
залізничних лініях, у вислі– 
ді якого може бути спаралі
зований увесь залізничний 
рух. На Західяьому Побе
режжі продовжується уже 
І 5-денниЙ страйк портових 

'го у ^ахциІх портах, ето)гг^ 
не ви^ятіженр десіггкн іф– 
'ійблів.. ^Стр^Й^укУгь?"також 
39 тисяч, р а т н и к і в мідяної 
промисловості! і 17 тисяч 
працівників Вестерн Юніоя. 

інеЛ 

Сайгон. — Віце-президент 
Hit денного В'єтнаму, Лгусн 
Као Кі написав — і опісля 
оприлюднив — листа до пре
зидента Нгусна Ван Tic, в 
якому закидає названо м у 
президентові зловживай н я 
владою, з-лакування своїх 
ПОЛІТИЧНИХ противників, ве
дення підготови до пофаль– 
шу. аннл цьогорічних прези
дентських виборів, зламання 
давніх приречень і диктатор
ські манери. Као Кі. який 
раніше був командувачем 
пЬденно-в'стнамського лету– 
нства із ступнем маршала, 
з кинув Нгуенові Ван Tic, 
також колишньому профе
сійному старшині у ранзі ге
нерала, що він — усупереч 
св!ч;му прнреченнню в попе
редніх президентських вибо
рах — нічого не зробив і не 
робить у користь замирення 
та знехтував свої приречен
ня щодо заведення; соціяль– 
них реформ. Као Кі оскар
жив свого президента у ..не
чесних" діях та веденні на
тиску на членів парламенту, 
місцевих радних і провінцій
них шефів, щоб воші не під
тримували опозиційних кан
дидатів. За новим законом, 
що його провів Нгуєи Ван 
Тіє. тільки той може канди– 
дувати на президента, пети
ція якого матиме підписи бо
дай 40 а-посеред 195 членів 
парламенту, або бодай 10Q 
з-посеред кругло 500 місце–' 
внх провінційних і міських 
радних. Свою кандидату р у 
зголосили, крім президента,. 
Нгусна Ван Тіє, також віце-
президент Нґуєн Као ТСІ і 
емеритований, популярнішії 

І у,; В'єтнамі, генерал Дуонґ 
Ван Мінь, Президент Tie бу– 

T(KVTO стя^еться, -щоб шефи 
проівшцга не легЧліз^ва'л н 
піЯЙиІЬ радник п'і̂  петицією' 

Нгуена'кзо к”іУНкерал Шнь 
заявив', що ,кблн президент 

Професій спілий нарікають на 
використання.деШбі робочої' сили 

з-поза ЗСА 
Вашингтон. Д К. — Пред– 

с т а в н и к н американських 
професійних спілок виступи
ли з заявами, в яких осте
регли Уряд і промисловців, 
що завелике користування 
дешевою робочою СИЛОЮ 3-
поза ЗСА приведе не тільки 
до непорозумінь, а н до спа
ду т і занепаду економіки іи– 
еї країни. 'На профспілковій 
кон(ререяцІЇ у Вашингтоні 
президент професійної спіл
ки одяговоТ промисловости 
Джекоб Потофскі сказав, ш;о 
деяким' закордонним робіт
никам платять у них вдома 
навіть по 9 центів за годину 
праці, але це не можливе з 
американськими робітника
ми, „і ми цього не будемо 
робити". Вія сказав, що най
менше платять робітникам і 

робітницям у Гонг Конгу, 
Південній Кореї і Японії. 
Президент великої професій
ної спілки АФЛ-СІО Джордж 
Міні сказав на тій конферен
ції. Шо деякі американські 
компанії самі відбирають в 
американських робітників 
місця праці, переносячи свої 
фабрики й заводи десь за 
кордон, де значно дешевша 
робоча -сила, а отже й біль–1 

іпі заробітки для компаній. 
Але, сказав провідник аме
риканського робітництва, „а– 
мериканськии високий стан
дарт життя базується на ку
півельній спроможності аме
риканських робітників. Чим 
менше місць праці, тим мен
ша купівельна спроможність 
робітництва", а це вестиме 
до загального спяду еконо
міки. 

Міжнародна Амнестія й бельгійські 
студенти в обороні Валентина Мороза 

Віце - президент Південного 
В'єтнаму Rгуся Као Кі — 
позаду - зірвав політичне 
перемир'я із ceofcHпрезидент 
том Нгуеном Ван T i e - на 
першому пЛяні– та заки
нув його дикій,торські ма
нери і фальшування вибо
рів. Обидва вони—рНиучїаН" 
тикомуністи, прц\ ному Као 
Кі втік із Півиіиого В'єтна
му, коли той підпав у 195k 
під владу комуністів, але во
ші віддавна, суперники і 
взаємини МІЖ ними такі.по– 
гани що один з одним нлвїть 

на говорять. 

лпг, 

ЯСТгТнП тсопкі зо^ніш^і ,поз.ш 
тичвих,. м ^ О і ф Й ч "– ̀  ч 4 R K T 

'AbB-iBJ Пе^г шшЩШштфф 
ШШШ -тМУШіттю 

Суспільна опіка у Ннгйоркському стейті 
покищо без обмежень 

Олбані, Н. И. — Схвалена 
Легіслятурою Ню-йорксько– 
го стейту пропозиція губер
натора Нелсона Рокефелле– 
ра про те, що отрнмувяч со– 
ціяльної допомоги ,,велфе– 
ру'" повинен жити в цьому 
стейті щонайменше один рік. 
вже підпала ліквідації. Феде
ральний Суд у Боффало. Н. 
П.. розглянув прохання 9-тн 
членної родини, яка прибу
ла із стейту Флориди і на 
третій день звернулася з 
проханням про соціяльну до
помогу, й вирішив, що та 
родина повинна отримувати 
допомогу. Щоправда, суддя 
призначив окрему групу із 
трьох суддів, яка мас роз
глянути питання констнту– 
ційности чн не-констятуцій– 
ностн закону стейту Ню 
Йорк про обов'язкове одно
річне перебування в стейті, 
щоб дістатн право на „вел– 
фер". Але Союз Громадсь
ких Свобід вже вніс до суду 

протест, подаючи, що Кон
ституція ЗСА гарантує за 
кожним громадянином пра
во вільного руху, отже й пе
реїзду із стейту до стейту. 
Коли така гарантія є, то по
винна бути н допомога пот– 
ребуючям, без огляду на час 
їхнього проживання в тому 
чн іншому стейті. 

і Вашингтон. :— А 
ська амбасада поінформува
ла Державний Департамент, 
що Комуністичний Китай, я– 
кий дотепер противився 
будь - якому компромісовому 
замиренню у В'єтнамі, вис
ловив готовість взяти участь 
у новій Женевській конфе
ренції про В'єтнам. Перша 
така конференція була у 19-
54 р. з участю також Кому– 
яіотичного Китаю. Таку зая
ву буцім-to склав .чомуно– 
китайський прем'єр Чу Ея– 
лай у розмові з головою со
ціалістичної опозиції в Авст
ралії, Гафом Вітлемом. Цей 
останній повідомив про свою 
розмову з Чу Ен-ласм радіо– 
депешою австралійськ о г о 
прем'єра Вілліяма МекМего– 
на. На своїй пресовій конфе
ренції у Гонґ Конгу Ґаф 
Вітлер, голова австралійсь
кої Партії Праці, поручня 
инзнання комуністичного ре– 

льним Китаєм з його осідком 
на Тайвані (Формозі) та на
в'язаний з Комуністичним 
Китаєм повних дипломати
чних взаємин. Австралійсь
кий прем'єр Вілліям Мек– 
Мегон закинув Вітлемові, що 
той переступив межі приват
них 12-ткденних, відвідин у 
Китаї, але передав отримані 
від Вітлема відомості Амери
ці. Зворот в тактиці Комуніст 
тич ного Кіггаю супроти В'єт
намської проблеми, видний 
також в офіційному підтри
манні останньої комуністич
ної пропозиції на Паризькій 
конференції про замирення 
на базі 7-ох точок. Речнкк 
Кілого Дому Ровалд Зи”лер 
потвердив, що проблема В'є
тнаму й оті комуністичні 
пропозиції становили npe,v 
мет нарад Президента з йо
го дорадником Генрі Кіссін– 
гером також у минулу сере– 
іу 14 липня в Сан Клементе 

Лондон (УІС „Смолоскнп”^г 
В Пресовому Листку за ли
пень 1971 р. (р.І, ч .7) , який 
видає централ я Міжнародної 
Амнестії в Лондоні, опублі
ковано довшу статтю про ві
домого українського істори
ка Валентина Мороза, який 
був засуджений у листопаді 
1970 р. на 14 років ув'язнен
ня. В ній подано докладні 
біографічні дані про B.̀ -Мо– 
роза та про суд над ним. 
„Обвинувачення в антира
дянській агітації й пропаган
ді, — пишеться в статті, — 
були базовані лише на пи
саннях Мороза. Ці писання 
Маля б відображати сильне 
прив'язання автора до Ук
раїни, його переконання в 
потребі збереженая її куль
тури, мови і традицій та йо
го опозицію до влади орга
нів КГБ". Міжнародна Ам
нестія стверджує, що засуд 
В. Мороза на 14 років є жор
стокий і рідкісним випадком 
в сьогоднішньому СРСР. 
Стаття про В. Мороза закін
чується ааклнком Міжнарод
ної Амнестії писати протест– 
ні листи До ЦК КПУ на ру
ки П. Шелеста (в Листку по
дасться така адреса: П.Ю. 
Шелест, Перший секретар 
ЦК КПУ, член Президії ЦК 

1СПРС, Київ, вул. Орджоні– 
кідзе. ч . И . УРСР). і Мініс
терство Юстиції УФСР (М. 
Київ, вул. Коцюбйнсько г 6 
ч. 12, УРСР). 

Як відомо Міжнарод н В 
Амнестія боронила богатьох 
українських політичних В'яз
нів в СССР. Зокрема багато 
уваги в праці Амнестії було 
приспячено обороні В. Чор– 
новола, С. Караванського, Є. 
Кузнецової, д-ра В. Гербово
го. Зараз Міжнародна Ам
нестія веде працю в обороні 
31 українського в'язня, які 
були засуджені в СССР за 
політичні, національні чн 
релігійні переконання. 

Журнал бельгійських сту
дентів „Онс Вербрнд". який 
появляється в Генті фляман– 
дською мовою, у своєму Чи
слі за березень.квітень 1971 
року присвятив багато уваги 
В. Морозові й рухові опору 
на Україні, Обкладинку цьо
го журнала прикрашує пор
трет В. Морозі 3 великим 
написом „Домагаємося 'Сво
боди В. Морозові"^ 'Журнал 
публікує довгу, на ц'яігь; сто
рінок статтю про рух. опору 
на Унраїні. Стаття ІіиЬстро– 
вана фотографіями В.' -Чор– 
новола, О.”^аливахв, С. КІ– 
раванського та В. Мороза, 

Д-р М. Дудра очолює Програму 
Заавансованих Студій в Лорето і Гарісбурґу 

ці. Започаткував та рчолюв 
вже від' десяти років таку 
програму студій в Ст. Фрея– 
сіс Коледжі в Лорето,– Па,, а 

І Гірісбурґ, Щі ІДМя 1-го 
липня ц. р. Відбулося тут, 
При співучасті губернатора 
стейту, святочне відкриття 
Програми Заавансова н и х 
(після-Дипломних) Універ– 
гитетоьких Ct^i f t у віднос 
ао новій ділянці; спеціялі– грама того.роду на вищому 
зації взаємовідносин між ін 
ігус̂ гріеку t a зорт?анІ39ванй^ 
Мбітннц^вдм' Iftduatrial Квіа– 

університетському рівні в 
ЦІЛІЙ П^ЩШЖ^Ш^: 
ка Філія буде співпрацюватв 

Tie своїми махінаціями не 
допустити Као Кі до кандн– 
дування, то вія теж не кав– 

^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ N , 
a S o o i f ^ в т р ^ ? Т м ? 5 і І Mb ^рбграму^^чойк)іатйЛз УягверснтетЛіІЙШ 

"”' `vm j 'айтиввнГ ,наШ '^ л ^ м к о , ^ ^ - s " 
'їрскр. Д-р Михайло Д 

ьЩрШЩзЩі^ 
шецпШІу6ться''уа робітігігчо– 
ty ЦястддаЙствіта веДе до– ' 
`n\rhtttH ФЯШпАп К тгіЙ– ifljittm 
бідніти'семінар в'цій діляя^ 

і г и Я'Л 

тепер буде очолювати також 
філію в Ґарк”бургу. Ця пррг 
грама студія це одинока про– 

льнЬ тг!ять інппде ііенсильве'– 
нійських yHitepcBtetis, ^ між 
ними'такі передові ,ужїверйН– 
тети як : Темпд^ Пенсильяе– 
ніЙський і СтеятоанЙ Уні
верситет. 

жиму в Юїтаї. зі рвання з Ві– і у Каліфорнії. 

Совєти вбачають у проголошенні тайних 
документів „змову монополій" 

Москва. — Московська ,,Лі– j резентантом „цивільних мо– 
тературна Галета" принесла І нополій", які між іншим о– 
нелику статтю поруч i:t гра– `. хоплюють TJJH великі авто– 
фічною діяграмою. де пере– І мобільні компані ї– Джене– 
водить абсурдну тезу, що за– І рал Моторе. Форда і Крайс– 
секречені документи про В'с–; лера - і нафтову компанію 

ОРГАНІЗАЦІЯ СТАРШИХ 
ДБАЄ ПРО МАЙБУТНЄ 
До Голови Фонду Катедр 

Українознавства наспів за
раз із чеком такни лист: 
Шановний Пане! Від Ороні– 
зації Захисту для Старших 
Осіб, яка іеннус п Сівт Пле– 
йнфілді, Н. Дж., Мені, як 
касирці, доручено переслати 
600 долярів на фонд другої 
катедри українських студій 
в Гарвардському Універси
теті. За Управу — Марія 
Перчпшнн — голова, Пела– 
гія Дембіцька — секретарка, 
Юлія Шарик.— касирка. 

тням появилися в „Ню Йорк 
Таймсі" і кількох інших ве
ликих американських газе
тах тому, що ті газети боро
нять інтересів так званих 
.цивільних монополій" заін

тересованих у закінченні В'є
тнамської війни. В Америці, 
твердить та совстська газета, 
існують три роди „капіталіс
тичних монополій" — 18 вій
ськових, які працюють вик
лючно на військові цілі, 39 
військово - цивільних з час
тинною продукцією для вжи
тку збройних сил, і цивільні 
які охоплює 43 великі про
мислові осередки, що проду
кують ужиткові предмети. 
Видавець і власник „Ню 
Иорк Таймсу". Артур Золц– 
оерґер( є — мовляв — реп– 

Стандарт Ойл.. Американсь 
кі промислові монополії, ін
формує своїх наївних чита
чів „Літературная Газета", 
насправді володіють в Аме
риці,, але водночас вони віч̂ – 
но ведуть одні з одними кон– 
куренційну боротьбу. Моско– 
всьхий кореспондент ,.НИ– 
Таймсу", подаючи вістку цро 
той виступ „Літературної 
Газети", лає свій коментар, 
що та стаття є характеристи
чною для способу думання 
большевиків і на їх погляди 
про Америку, але водночас 
- вона старається протидія
ти збентеженню советських 
громадян, які не можуть уя
вити, як будь-яка газета мо
же друкувати щось проти во
лі уряду. 

УВУніверситет видав монографію 
А. Жуковського лро Петра Могилу 

і питання єдности Церков 
Мюнхен. — У видавництві єї доби, „носій великих ідей 

і дійсно найбільша людина Українського Вільного Уні– 
зерентету, як число 17-е йо
го серії - Монографії, ви
йшла 282-сторіяковою книж
кою праця д-ра Аркадія Жу
ковського п.н. „Петро Моги
ла Й питання едности Цер
ков", що її він написав як 
дисертацію для здобуття 
ступня Доктори в УВУ. По
переджена книжна передмо
вою проф. Наталії Полон– 
ської-Василенко, в якій 
стверджено, що ,,А. Жуков
ський дав блискучу характе
ристику Петра Могили: в 
ній нема ідеалізації, замов
чування темних рис його ді
яльності!, ні обвинувачення 
в них і замовчування того 
великого значення, яке він 
має для України, для історії 
Церкви. З сторінок моногра
фії А. Жуковського висту
пає жива людина, дитина 
своєї доби, але й творець ці– 

XVH ст." Поділяється праця 
д-ра А. Жуковського на три 
розділи: „Велика і супереч
лива постать Петра Моги
ли". ..Молдавський воеводнч 
н а Київському митрополичо
му престолі" та „Ідея Цер
ковної едности в творчості 
Петра Могили". В додатку 
до книжки надруковано 22 
документи з церковної ді– 
яльности Петра МОГИЛИ Й 
ЙОГО заходів в справі едно
сти Церков, як також інші 
матеріяля, зв'язані з його 
літературною творчістю. В 
бібліографії до книжки зіб
рана уся найважливіша лі
тература njx) Петра Могилу 
і його добу. Набували книж
ку можна у видавництві 
УВУ: Ukrainische Frele Uni-
vereitat, 8000 Miinchen 80, 
Laplaceatr. 24, West Germa
ny" Europe, або у книгар
нях. 

Перед соціальними реформами в Канаді 
Оттава.—Коли восени піс– І систему оподаткування То

ля літньої відпустки збереть– і "іо– Передбачають, що в Па
са Парламент Канади, то п е - ! f менті відбудеться завзята 

і боротьо-а між консерватнета– 
редннм стоятимуть багато, м н . л і б е р а . п а м И | д а я к н х 

нерозв'язаних соціяльно-еко– н а л е ж 1 , Т ь j ц . Е. Трюдо. 
помічних проблем, вирішен– Парламент буде роагляда– 
ня яких буде рівнорядне з і дати законопроекти про за– 
,.Безкровною революці с ю". | борону підслухувати телефо– 
Прем'ср - міністер Канади j нічні розмови, хіба що з доз– 
П'ср Елліот Трюдо заявив, j волу суду, про заборону ре– 
іцо він поставив на меті і плямувати цигарки в інші 
..створити в Канаді справе– (тютюнові вироби та, |н. б 
длнве суспільство". Він ро– | опрацьованих прем'єром Ка– 
зуміс під цим здійснення пади' плянах і проектах є 
низки СОЦІАЛЬНО - економіч– також важливий внесок про 
них реформ, вважаючи, що підвищення матеріяльної до– 
треба поширити соціяльне о– J помогн багатодітним кана– 
безпечейня в країні, розро
бити плян перебудови й роз
ширення міст, які постійно 
зростають і починають обро
стати звалищами і запуще
ними дільницями, змінити 

дійським родинам. Можливо, 
що ще цього року в Канаді 
буде створено окреме мініс
терство у справах хист, яке 
буде співпрацювати 3 місце
вими властями. 
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Г.іово Первоівраржа 
Після сумних подій, що заіснувалн в Українській Ка

толицькій Церкві після найменування - Ватиканом двох с– 
пископів-помічників для Філадельфійської Архиспархії без 
згоди і навіть відома Верховного Архиспископа і Сино
ду УКЦ після хіротонії спископів-яомінатів всупереч 
побажанням Верховного Архиспископа та недвозначно 
виявленої волі не тільки загалу мирян УКЦеркви в Аме
риці, але й багатьох священиків і навіть Владик УКЦ в 
інших країнах, що призвело до в деяких випадках непо– 
гамованих демонстраяцій доведених до розпачу мирян, 
ледве чи було що більше я а потребу в такому часі, лк сло
во Первоісрарха, Влаженнішого Верховного Архиспископа 
ІСардинала Кнр Иоснфа Сліпого. 

Первоіерарх це слово сказав у свосму записаному на 
магнетофонній стрічці привітанні і побажанні для Кон
гресу Братства Українців Католиків Канади, що відбув
ся в Торонті в днях 3-5 липня цього року і це слово бу
ло надруковане в „Свободі" з 14-го липня д . р. із одер^ 
жаної копії оригінального тексту, власноручно підписа
ного Первоієрархом. 

У Слові основне, і принципове ствердження: 
,.Одна мова, одна Христова,віра, одна молитва, одна 

Служба Вожа, один обряд одна національна українська 
свідомість одна велика любов свого княжого і козлцького 
минулого, своєї культури, письменства і мистецтва, своєї 
державницької традиції і звичаїв, є твердою основою для 
дальших змагань, і мусить і надальше стояти в осередку 
наших теперішніх діянь. Христос оснував одну Церкву, 
передав провід св. Петрові і його нзслідннкам і поза нею 
нема спасіння. Один 'Пастир , одно ста jo. В її єдності є 
запевнена Cnjcin'^MHea^^u^ ш^у^ісгь, і для нас во
на була, о і буде”незрушймою еллЕою. S ній" забезпечені 
Папами нзші права– помісности і ' їх ми, подібно як і інші 
народи, оборонясмо.. Було б великих нерозумінням під
носити, задля деяких терть і непорозумінь нині, кличі яко
їсь схизми і розриву. Тільки ворог нашої Церкви і наро
ду може на це зважитись . . . ” — твердить, повчас, закли
кає і перестерігає Первоіерарх. 

Мавши на увазі це останнє твердження, треба прига
дати, що були серед нас вже такі голоси і накликування. 
Ми чули їх у публічних вистіпах–, читали в статтях і ли
стах до редакції. 

Або порада і заклик : „Кожний нехай свобідно висло
вить свою думку, щоб\можна д^йтн ^о спасенного виснов
ку . . . " Н і х т о більше, як газета, в цьому не заЦікавлентгіІ 
У більшості із соток листів, що їх у цих справах надісла
но до редакції, червоною ниткою тягнеться докір, часто 
гігікі ЬВвинувв.чення, д о ' л і й к и включно, мовляв : („навіщо 
ви таке надрукували!" Докоряють за це одні й другі. 
хоча те, що було видруконане, о тільки малою частиною 
надісланого, іцо ще СЯКО-ТАКО надавалося до друку– В -За
гальному було виразно видно. Що лристрййтіч. емоції й ан!– 
тагонізми тю обидвох боках розпалюються до червоного 
і в кожій хвилині можуть спалахнути із непередбачнннми 
наслідками. 

Ніхто краще не здавав собі з цьбго справи, я к Пер
воіерарх і тому його порада для всіх: „ . . . треба стану
ти понад усякі амбіції, а шукати лише добра Ц е р к в и 
і народу.". . Треба зберегти рівновагу духа у Всіх спроти– 
вахг-лохибках і непорозуміннях, навіті, не перейматися 
невдачами, не слухатиг всяких поговірок, шепотів, кида
них підозрінь сенсаційними кличами і зовами, не руково– 
дитнсь гнівом і безоглядним завзяттям, навіть ввиду нане
сених кривд, супроти своїх найбільших ворогів . . . Кож
ний на своїй стійці нехай совісно виконує свою працю і 
сповняє свої родинні, церковні і! громадські обов'язки, тоді 
і Вся Церква і нарід стануть на висоті своїх завдань . . . ” 

Так і хотілося б Цитувати речення зі реченням із того 
замітного Слова Первоісрарха та в світлі сказаного поба
чити й оцінити те, що сталося і що діється. Вчинивши це, 
багато декому з нас, включно з деякими Владиками, як і 
священиками та мирянами, треба вдаритись в груди та 
одверто сказати собі; ЩЬ, в. поодинокігх випадках одні і 
другі перебрали м і р я н е важливо,хто більше і хто менше. 

Первоіерарх сказав Єаое слово дуже впору. Можна 
тільки висловити гаряче прагнення, ще б це слово взяли 
собі до серця всі. зокрема всі миряни, священики і Влади
ки УКЦеркви. Ми Впеішейі, що переводячи в життя по
ради, заклики і поучеННЯ'в;цього Слова Первоісрарха, та
ки можна досягнути велику мету, можна з'єднати наші 
сили і спільно довести ф,о здійснення синодального устрою 
та патріярхального завершення УКЦеркви. Це бо — як 
мовить Первоіерарх — Божа справа і в ній з нами Бог! 

ПРОБЛЕМА ПЕНСІОНІСТІВ О Ь̂С 

За законом про державну 
Суспільну опіку — ,,Сошел 
Секюрягі", — сполученим із 
податковою реформою з 30-
го грудня 1969 року, чолові
ки можуть ,,пенсіояуватись", 
чи пак ,Тіти на емеритуру", 
у 65 році життя, жінки у 62 
році. Коли чоловіки пенсіо– 
нуються у 62-му році жит
тя а жінки у 60-му — отри
мують менші пенсії. Взага
лі ж, хоч від 1 січня 1971 
року пенсії підвищено на 10 
відсотків, вони все ще такі 
низькі, що — за загальним 
окреслюванням їх — вони 
не дозоляють померти, але 
й не вможливлюють жити. 
Це кількадесять до, найви
ще, мало понад 200 дол. мі
сячно, т о при існуючому 
зрості коштів прожитку ста
новить гірку проблему для 

/робітників і службовиків 
старшого віку, які не мають 
великих власних ощаднос– 
гет. чи інших прибутків і не 
мають заможніх дітей, з 
ласки яких могли б корис– 
тати. Зріст безробіття і що
річний масовий наплив мо
лодих кваліфікованих сил 
диктують теж заголові аме
риканських працедавців та
ку політику, щоб не трима
ти на праці осіб, які дожи
ли до віку ,.пенсіоністів". — 
значить, вони мусять пенсі
онуватись, хоч мають ще 
фізичні й умові сили та охо
ту далі працювати. ^ 

Мавши на увазі власне 
недостатні пенсії з держав
ної Суспільної Опіки — дер
жавні, стейтові й міські ро
бітники та службовики різ
них категорій, як теж ро
бітники прерізних промис
лових і торговельних під
приємств підлягають спеці– 
яльним пенсійним фондам. 
Виплачувані з тих фондів 
суми досяглн вже таких ви
сот, що вони становлять ок
рему важку проблему — 
для держави, стейтів і місь
ких управ. Щораз підвищу
вані платні й винагороди, 
від яких обраховуються 
пенсії. — зріст федерально
го, стейтового. та міського 
бюрократичного напораху м 
оібннжування щку, потріб
ного для.пенсіонування нег 
залежно : від. І угаданого ви
ще закону про Соціяльну О 
піку. - г . надзвичайно г обтя
жують державний,, .стейтові 
і міські, бюджети. Тому, що 
ці кошти.докриваються зви
чайно, з трьох джерел — від 
Працедавців, самих службо
виків та державної допомо
ги,яка безпосередньо або по
середньо йде з кишень подат 
ковців, то: це проблема, яка 
турбує. державу ' і най ширші 
кола її мешканців. 

Найбільш упрнвілейова– 
нимн є громадяни на дер
жавній, стейтовій чи муні
ципальній службі, де існу
ють окремі норми щодо ві
ку пенсіоністів та їхніх пен
сій із спеціяльних фондів. 
За твердженням тижневика 
,,ЮС Нюз енд Ворлд Рі– 
порт" на 19-го липня ц. p., 
емеритальні пляни для дер
жавних службовиків, які 
вже тепер зросли до кругло 
85 більйонів дол., вимага
тимуть у 19S0 році кругло 
200 більйонів на виплату 
пенсіоністам. Стейтові і мі
ські службовики стоять де
що позаду державних щодо 
забезпечення на старість, 

проте деякі їх категорії ви
бороли собі також особливі 
привілеї. Так, наприклад, 
члени нюйоркської поліції 
можуть пенсіонуватись піс
л я 20 років служби без ува
ги на свій вік, ото ж навіть 
у 40-му році життя, й отри
мують половину своєї остан
ньої платні. Багато приват
них підприємств і різні дер
жавні та стейтові агенції до 

МОСКОВСЬКА ПАЇРІЯРХІЯ І УАПЦ 
"” tC`^ 

Кілька місяців тому у 
Клівленді помер старший 
громадян із Кременчука, О– 
лесь Верхівськнй. Він зали
шив чималий архів, з час
тиною якого познайомився 
мгр Олексалдер Стовба. Між 
документами він знайшов, 
чимало таких, що виявля
ють природу і суть давні
шої, ще царської, Російської 
Православно! Церкви, та су– 

годилися на обниження ві–! ч а сної — за комуністичного 
ку потенп.іяльних пенсіояі– і режиму. Документи показу– 
стів до 55 або 60 року жвт– 1 ю Т ь , що між ними иемас різ– 
тя. Так само військовики \ Н Н ці : Російська Правослаа– 
можуть пенсіонуватись до | н а Церква за– царизму бла– 
20 роках служби, а в бага– гословляла царів-загарбни– 
тьох містах цей привілей і к і в російська Православна 
здобули собі члени пожеж– і Церква за кбмунізму - ро. 
них сторож. П р о ф є сійні | б и т ь те ж с а М е , прославля– 
спілки поліцілнтів і поже– І ю ч ц режимі і ` ' ' 
жникш слушно вказують на 
особливо важку їхню про
фесію, з якою пов'язана за
гроза для життя і де треба 
мати велику фізичну силу 
й вндержливість. Але, з дру
гого боку, речники торго
вельних палат нарікають, 
що ці молоді пенсіоністи не 
відтяжують ринку праці і 

Секретаріат СКВУ та Ми
трополит Української Авто
кефальної П р а в о с лавної 
Церкви у світі Владика 
Мстислав (Скрипник) вис
тупили з заявами з приводу 
постанов Собору Російської 
Православної Церкви в За– 
ґорску біля Москви, що від– 

не пенсіонуються з уваги н а ї й У в с я ' травні-червні 1971 
1 року. Ті заявив можна ко
ротко схарактеризувати, як 
„руки геть від. УАПЦерк
ви". Непрохані московські 6-

свш стан здоров я. а шука
ють собі — поруч із своєю 
пенсією — іншу працю. Бо 
тільки з ікон державної Су– 
спільної Служби заборонне І " ^ У " " . ' знеславлювачі пра 
пенсіоністам додатково: ва–! в о с л а и я в Резолюціях того 
робляти понад докладно ви– С о б о РУ постановила зроби– 
значену річну суму. Особ– т и ВС1 ^ o w . щоб „підпо– 
ливо кваліфіковані сили Щ– І Р я д к у н о т Московській Па– 
зннх приватних підприємств і ТР"ФХ" Українську Автоке^ 
з власними пенсійними нор–! Ф^льву Православну Церк– 
мамн і фондами, Йдуть на ` аУ в екзилі - - у країнах 
пенсію й переходять на-слу– 
жбу до конкуренційних під
приємств. 

Проблема пенсіоністів по
в'язана теж із постійним 
зростом зятруднених в Аме
риці та, зокрема, Щораз 
більше розбудованим бюро
кратичним апаратом. На ЗО 
червня мни. року було В 3-
СА 2,586.930 державних пов– 
ногодинних службовиків. А– 
ле державні і стейтові пен– 
сінйні 

Вільного Світу. 
Не хто інший, а саме Moct 

ковська Патріярхія злікві
дувала незалежність та 'ав
токефалію Української Пра
вославної Церкви формаль
ним актом царського режи
му з 1685 року. Як сказано 
в Декларації Секретаріату 
ОКВУ „Проти втручання 
Московської Патріярхії у 
справи Українських Цер
ков"; „Після повалення ца
рату, та^ віди,Ьвденнл укра 

фонди охоплюють c^K O j державності! Украін– 
12,600.000 осіб. Стейтовий .і cj,ka ' Православна Церква 
міський апарат більше як знову унезалеж^илась від 
подвоївся від 11960 року і о– м о с к о вськрї'. Патріярхії і 
хоплюс тепер круглої W мі– агюг)олосіїла в , ; 192Ї' році1 

льйонів осіб. Держава, стей– СВою автокефалію., Москов– 
тн і -міста віїлачують' тепері с ь к а ; , ' Патріярхія . ,поновно 
уж”е 10 до '20 'Відсотків своїх | встановила евс)ю юрисднк– 
бюджетів Д6 пенсійних фон–! ці|о шад.ціс^'гі.ерквЬю, ско
лів. Найсумитше, що.B`бага– рііс^аашись а.допомоги тим 
тьох стеитах і місТвх' п е н ` J 3 p g g 'с^ветськбго р^жиііу; 

я)сйй ,терором і насильством 
добився ліквідації УАПЦ в 
1В30 році". ' - -

Українська Автокефальна 
Православна Церква," освя
чена, кров 'ю' Владшіи-Муче– 
ннка Мігурбполи,та Василя 

сійні зобов'язання супроти 
своїх службовиків і робітни
ків не знаходять покриття 
в їхніх пенсійних фондах. 

Працююча людина, оче
видно, вимагає, щоб вона 
була на старість" зйбезпече–1 

на і щоб не тільни вона са
ма мусілЯ дбати про це о– 
безпечуванням себе у при
вітних компаніях, але щоб 
передусім дбали про це пра
цедавці — держава, стойтн. 
міста чи приватні підприєм
ці. Робітничі спілки дбають 
за інтереси своїх членів і 
здобувають забезпечення їх 
на старість, включаючи йо
го у свої вимоги під час 
страйків. Нерозв'язаною до
тепер проблемою с , велика 
нерівність між прерізннмй 
пенсійними нормами, зобо
в'язуючими в державі, стейт 
тах, містах і прерізних при
ватних підприємствах. Це 
справжній хаос, при чому 
одні працюючі громадяни у– 
прнвілейовані, інші покрив
джені, залежно не від ква

ліфікацій працюючого та 
від роду і видайности праці, 
а від шастя, яку хто де от
римав працю. Існування та
кого хаосу в ділянці старе
чих пенсій у. ЗСА доходить 
в ж е до свідомостн різних 
фахівців. Проте основна си
стема вільної торгівлі і віль
ного суперництва між уста
новами й п і д п р немствамн 
внеможливлюс якусь регля– 
иентацію пенсійних норм. 
Поки державна Суспільна 
QniKa не запевнить всім пен
сіоністам сяк-так пристой 
яої емеритальної платні -
працюючі громадяни мусять 
старатися за додаткові пен 
Сії від своїх працедавців. 

Лидківського та інших Вла–. 
дяк і сотень тисяч вірних, 
головно націонзльно-свідо– 
мого українського елементу 
(деякі статистичні дані по
казують, що в Україні до У– 
АЛЦ за большевизму не бо
ялись належати понад три 
мільйони людей), була від
новлена в 1940 роках, тепер 
вона вільно діє і розвиваєть
ся в багатьох країнах на За
ході, від ЗСА до Австралії. 
І саме тепер Московська Па
тріярхія задумала простяг
ти руки, що „благословили" 
навіть кривавого ката наро
дів Сталіна — до УАПЦ. 

Н-а водимо один із доку
ментів, з архіву сл. п. О. 
Верхівського. 

Московські „Известия" з 
21 травня 1944 року подали 
повний текст послання Мит
рополита Алексія Ленін
градського і Новгородського 
з нагоди возведення його в 
сан Московського Патріар
ха Російської Православної 
Церкви. В тому зверненні 
Патріярха до И. Сталіна, 
після згадки про смерть по
переднього М о с к овського 
Патріярха Сергія, сказано: 
„Дорогий Иосифе Вісаріоно– 
вичу . . . Нам, найближчим 
його співробітникам, добре 
відоме велике почуття По
кійного і — найбільш щирої 
любови і відданості! Вам, як 
мудрому, Богом призначено
му Вождю народів нашого 
великого Союзу" . . . Закін
чується' послання запевнен
н я м від іменн Російської 
Православної Церкви в СС– 
СР: ,Лрохаю Вас, Вельми
шановний і Дорогий Иоси
фе Вісаріоновнчу, прийняти 
оці мої запевнення і вірити 
моїм почуттям глибокої до 
Вас любови та пошани, які 
одушевлюють всіх праців
ників Церкви, якими я ке
рую". Московський Патрі– 
ярх обіцяв у своїй діяльнос
ті: „незмінно керуватись Ва
шими (Сталіна ,—: П.) істо–. 
ричними, вказівками". 

Яка різниця; що новочас– 
ннй „Сталін", зветься Л. 
Брежнєвими 

Ось хто досягає на жит
тя святої Української Авто
кефальної П р а в о ї : лавної 
Церкви у.Вільному Світі, на. 
душі, її вірних. . 

Леонід Полтава 

голоси ЧИТАЧЩ .„ u. .rr 
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ЗАОХОЧУЮТЬ ЇСТИ САЛО 

І У „Радянській Україні" з 
4 липня керівник катедрою 
Київського медичного інсти
туту проф. Є. Шамрай у ста
тті „Жири в нашому раціо
ні" пише, що масло небез– 
печнне для смаження, бо в 
ньому витворюються отруй
ні для печінки „кислоти" -
кваси, „краще для смажен
ня брати смалець, або кіст
ковий жир". Автор найбіль
ше рекомендує споживати 
олії: без споживання олії са
лати й овочі „нічого орга
нізмові не дадут, бо вітамі
ни залишаються не розчи
неними, тобто організм їх 
не засвоює". Проф. Шамрай 
радить „їсти сало, або сма
лець", бо ті товщі нібито 
сприяють активності печін
ки. 

ЗАБАГАТО В НАС 
„ М О В О З Н А В Ц І В . . . ' 

В „Свободі" з 10 червня 
ц. p., в рубриці „Голоси чи
тачів" був надрукований до
пис п. з. „Невже русифіка
тори ?", автором якого с п. 
Степан Сорока. 

Він дуже розсердився на 
безіменних мовознавців, пи
сьменників і журналістів на 
еміграці!, — що, мовляв, до
бровільно русифікують ук
раїнську мову, І то так зав
зято, що, за словами автора 
— „людину тоді, як кажуть, 
шляк трафляс". ^ ^ 

Д л я пригадки наводжу 
тільки один уривок із ЦЬОГО) 
„мовознавчого" писання: \ 

„Або, коли такий собі док–1, 
тор чи професор пише „НА, 
Україні", тоді на думку при
ходить питання: невже ж 
він свідомо русифікує рідну 
мову? Невже ж, маючи ти
тул, та ще й мовознавчий 
( ? — 3. С ) , чесна людина 
наважиться з а с м і ч у вати 
свою мову ,,ізмами"? Ніхто 
і ніде не пише: на Франції, 
на Японії, на Палестині, на 
Монако, чи на Замбії (хоч 
вона ще надто зелена дер
жава) - бо це ж абсурд. То 
чому ж тоді для України 
чіпляти отого московського 
ярлика „НА"?" 

Це вже дуже давня пі
сенька, що різного калібру 
„вчені панн" спричинюють
ся до всякого лиха: кблнсь 
занапастили власну держа
ву, а тепер московщать рід
ну мову 

Пишемо і говоримо ,,в" У– 
країні і „на" Україні. Обид
ва означення добрі і тради
ційно з давніх-давен засвоє
ні в нашій мові. 

Про це знають вже й учні 
початкової школи і тут ні 
при чому „московський яр
лик". 

Це стосується не тільки 
до України. Пишемо і гово
римо також: на Угорщині, 

і'на Литві, на Білорусі, на 
Московщині, на 'Словаччині, 
на Молдавщині.' УнйивасмО 
тільки прийменника „на" а 
не „в", хоч це і сам”оетійнї 
держави: на Кубі, на Маль
ті, на Кипрі, на Цейльонї, 
на Мадагаскарі. !' 

Шевченко, наш Великий 
Вчитель ,від якого, треба 
вчитися мови, - в своїх тво
рах вживає „в Україні" і 
, л а Україні". Ось кілька 
приклздів, що відносяться 
до „на Україні": 

„Як умру, то поховайте 
мене.на могилі,. 

Серед степу широкого. 
На Вкраїні миліл..... ” 

(„Заповіт") 
„Було колись добре жити 
На тій Україні 

(,,Іван Підкова") 
. Церков домовину 
Нема кому полагодить 
На тій Україні 

(„Стоїть в селі Суботові”і 
,,І хто знав, що дісться 
В нас на Україні 

(,.Княжна" Ч 
„Ой зоре, зоро! —- і сльози 

кануть, 
Чи ти зійшла вже і на 

Україні 
(„Сонце заходить, гори чор
ніють") 
..На тій преславній Україні..." 

(,,Москалева криниця" і 
.,А скрізь на славній 

Україні. . ” 
(..I виріс я на чужині") 

З того виходить, що не 
лише „доктори" і „професо
ри", коли пишуть „на Ук– 
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Минуло кілька днів перш, 
ніж Катруся згадала про 
свої сережки, забуті в тор
бинці, між пудерничкою, 
дзеркальцем і губною пома
дою. Збираючись якось від
відати старих батькових 
друзів, вона захотіла погля
нути, чи не можна якось за
кріпити лапку неслухняної 
сережки, і, вийнявши хусто
чку, розгорнула її на столі. 
Розгорнула і... застигла в 
здивуванні: на тлі білої хус
тинки, поруч з її голубою се– 

1--лежкою, блиснула чистими 
гранями самоцвітів якась 
інша теж велика і округла, 
але чужа сережка! 

Катруся взяла її в руни і 
довго, з захопленням роз
глядала великий1, з добру 
горошину, блискучий, про

зорий каміник, оточений 
вінчиком дрібніших, темно-
червоних, як запечені крап
линки крови, також блиску
чих і прозорих. 

Катруся зовсім не розумі
лася на самоцвітах, але тон
ка робота золотої оправи, 
вишуканість форми і чисто
та обробки камінців навели 
її на думку, що це дорога 
річ і що камінці, можливо, 
натуральні. Щ о ж їй роби
ти? Якщо справді це так, то 
її, очевидно, треба поверну
ти власниці. Так, в усякім 
разі, її вчили в дитинстві. Це 
чужа річ і вона, Катруся, не 
мас на неї ніяких прав. Але 
як це зробити ? Передати ад
міністрації Редіо Ситі Мюзік 
Гол-у? Але минув вже май
же тиждень, як ця сережка 
потрапила до неї. Ще поду
мають, що вона хотіла її 

приховати, залишити собі... 
А може ціна цій сережці 50 
центів і нема чого сушити 
собі нею голову? Але який 
дивний збіг обставин: на то
му самому місці, де Катру
ся загубила свою сережку, 
якась невідома жінка також 
загубила свою. Хто вона? 
Чи шукає свою втрачену до
рогоцінність? А певно, як 
що це справжні самоцвіти 
Значить, треба передусім уз
нати, чотю варта ця сережка. 
Катруся згадала старого 
жида ювеліра, у якого вона 
купила бронзолетку для го
динника. Це був симпатич
ний старий, який дуже при
хильно поставився до „ча
рівної панночки" і навіть 
скинув їй три доляри з вар– 
тости бронзолетки. Вона пі
де до нього, розповість йому 
іие, як було, і він їй пора
дить, рішила Катруся. 

Соломок ГІін”кус не потре
бував і двох хвилин, щоб 
визначити вартість знахідки. 
Очі його засвітилися щирим 
захопленням справжнього 
знавця - ювеліра. 

— Звідки у вас, чарівна 
панночко, ця сережка ? - з а 
питав він, не виймаючи з 
ока л ю т і , крізь яку розгля

дав Катрусину знахідку. — 
Я можу вам дати за неї два
надцять тисяч - сказав ю– 
велір. — Можливо, вона ко
штує більше, але... на ско
рий продаж... - І старий по-
приятельському підморгнув 
Катрусі. 

У Катрусі захопило дух. 
— Я знайшла її у себе під 

ногами в Редіо Ситі Мюзік 
Гол-і — сказала Катруся і, 
хвилюючись, розповіла юве
лірові історію своєї знахід
ки. 

І що ж ви думаєте з 
нею робити? — поцікавився 
старий. 

- Я думаю віддати її 
власниці. - рішуче відпові
ла дівчина. 

Та-а-кс... задумливо 
проглянув старий, — але в 
який спосіб? Пам'ятайте, ЩО 
це дорогоцінність і посеред
ники в цьому ділі мусять бу
ти бездоганно чесними лю
дьми. 

Я гадала віднести се
режку тз'ди, де я її знайш
ла... почала була Катруся. 

Я б вам цього не радив. 
Треба передати річ в руки 
власниці, бо вам за неї на
лежить законна нагорода. 

— То може краще переда– 

ти на поліцію? нерішуче 
сказала Катруся. 

— Гм... містер Пінкус за
думався на хвилину. — Ви 
кажете, що це було майже 
тиждень тому, отже десь чи
сла 11-12-го чи не так? 

— Дванадцятого. — пот
вердила Катруся. 

— Я гадаю, що пані, яка 
загубила таку цінну річ, му
сі ла б оголосити про це в га
зетах. Ну, щож, пошукаємо! 

Старий вийшов у задню 
Кімнату і за хвилину повер
нувся з купою газет. 

— Десяте, одинадцяте, 
дванадцяте... шепотів ста
рий, перегортаючи газети. 

Катруся із затамованим 
подихом стежила ЗР його 
руками. Уся ця історія її ду
же схвилювала. Вихована 
такою бездоганною чесною 
Людиною, якою був її бать
ко, вона ні на хвилину не за
вагалася у своєму рішенні 
віддати дорогоцінність її 
власниці. Тільки як це зро
бити скоріше і краще? 

- Ось воно! - вигукнув 
весело ювелір, спиняючи 
свій пухкий палець посеред– 
дині довгого стовбця оголо
шень, - Так, оце воно ма
буть і є. Слухайте: „П-го 

червня в Редіо Ситі Мюзік 
Гол-і загублена сережка. 
Прошу того, хто її знайшов, 
повернути за добру винаго
роду. Mice Емма Дорт, Теле
фон 3967294. 

- Оце вам, чарівна пан
ночко, це оголошення, — 
говорив містер Пінкус, вирі
зуючи його маленькими но
жицями з газетного листа, 
— Телефонуйте і договоріть
ся ! А я щиро бажаю вам ус
піху. Але раджу вам бути о– 
бережною і не віддавати ре
чі, поки власниця не покаже 
вам папери. Ну, і винагоро
да в десять відсотків вартос– 
тн вам належить по праву 
і не соромтеся її домагатися, 
бо я знаю, яка ви сором'яз
лива. Гроші є гроші і дару
вати їх, та ще багатим лю
дям непотрібно. 

Подякувавши, Катруся за
тиснула в руці газетну вирі
зку і вийшла з крамниці. А 
старий ще довго, крізь ши
року вітрину, дивився їй 
вслід і, з теплою усмішкою 
похитував головою. 

Волт Мар, він же Володи
мир Маркевич, був злий, 

„як дикий пес' , за його вла
сним виразом. Вже третій 
раз, приходян на побачення 
з Еммою після клопітного і 
втомлюючого дня на Волл 
стріт, він знаходить її меш
кання порожнім, хоча Емма 
обіцяла бути вдома. 

„Де вона вештається"? -— 
в десятий раз запитував себе 
Волт, але це питання лиша
лося без відповіді. 

СезОн в Бродвейському те
атрі, де грала Емма, вже 
закінчився і, лише тиждень 
тому, Емма виявляла з цьо
го приводу велику радість. 
Скаржилася на перевтому, 
розхитані нерви, мріяла про 
відпочинок у своїй віллі над 
океаном, разом з ним, своїм 
коханим, і ось, вже третій 
раз він не застає її вдома. 
Що це мас означати? Мину
лого разу вона пояснила це 
несподіваною візиток) до до 
ктора, позаминулого тим. 
що її затримали у фриз і ера. 
Ну, а сьогодні? Чим войа 
виправдається сьогодні? Зно 
ву щось збреше! Волт прек
расно знав, що вона йому 
бреше. Взагалі, він чудово 
розумів, що Його зв'язок з 
Еммою не иоже бути трива
лим : отак собі, маленька ро– 

раїні" калічать рідну мову, 
але навіть і Шевченко. Ін
шого способу немає, як тіль
ки повикреслював t Ч його 
творів „МОСКОВСБ)ІІ Орлики" 
„НА", замінивши^ріЗна, ;,В". 

Автор виявив себе також 
не абияким гумористом. Ось 
зразок: „Галичина в історії 
побула довше вільною, і то 
набула Державного значен
ня , З " . хоч воно тепер, з 
національного боку зву–. 
чить парадоксом: „В Укра
їні в Галичині',' 4 мов дер
жава в державі) , -замість на 
Волині, на Київщині, на Га
личині", л,,.-г. 

Уявім собі, щс^”хтось за 
такою , .мовною теорією" на
писав би, наприклад: Наро
дився на Галичівй, помер' -
на Галичині, переселився на 
Галичину, одружився на 
Галичині і т. u.t^iti від та
кої дивовижі не тільки лю
дину „шляк трафляс", —j 
як пише п. Сорока/ — але 
може „вхопити холера або 
чума". ' :" -

На закінчення^ Додам, що 
не зовсім безпечну, пускати
ся глибоко в .„мовознавчі 
лябірияти" без Досвідченого . 
поводиря. — Ш90,-ДОВГО не . 
блукати, шукаючи, виходу. 

Зенон Чітефанів 
Нюарк. . влип ' 
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МОВНИЙ ДОКІР 

, „ С В О Б О Д ^ u ; 
.. І ^л- r ` r . і :. і 

У 104 числі ) .Свободи". - з , з 
4-го червня був„поміщенші . . 
чудовий репортажі нового . 
втікача із Совстс^крго Сою
зу Є. Диленка. Він, річ зро
зуміла, написав ,сяогад про . 
подію так, як вола :^ідбула- , 
ся, і переповів її а. такій мо
ві, яку в часі тієї події ужи
вали. Мені насуваються од
но питання: „чи. гСІюбода", 
друкуючи подібввгй', спогад 
українця з К у б ц . ^ ^ р а , я ц І ^ 
дру^сува^а б йог9 сПД есцаНт,. 
ськи чп. французьк і? ,.Uty-.,.r 
маю, що ні, бо то чужі мови 
н читачі ,,CBOoo/nj^Ji ^ . Р о 
зуміють. Вона .пешаліа б, їх у '. 
переклад^ на у,кр^шськ^. мр'– 7, 
ву. Чому Ik, друку^чи/та^ий j 
спогад; українці ^'Сявітсь-`,\ . 
,кого Союзу д р у к ^ ^ о ' г о , 'pOjl,t 
сїйською мовою, яе , иерелог . 
живши на улраДнсдьку ? i f e 

' ж чужа для нас мрв'а й й и ц^' 
не розуміємо. Думаю, п я и Г 
той спосіб редакіДШ' тільки 
підтверджує cyr^?Wl^ „ c f a p ; -' 
шого брата", щб'мтж^україн-– 
ською й російськею^мовами 
нема різниці й Wkiy зайв'о–" 
вчитися ; укрзїнсФк'ол MOBW, `1 

всі розуміють ігЙ^(юШсйкп',:'' 
а також зайво церекладати' 
з російського на" українську 
МОВу. ."'о'Ч 

```-' А. С. 
Дітронт 

ОСОБЛИВА ВУЛИЦЯ 
В КИСВїо 

Міська Рада міста Кисла . 
заборонила на вулиці „Чер– : 
воноармійській"'-зупинки .й . , 
простій будь-якого, виду тра– : 
нспорту, за виключай я я м : 
автобусів. На тійгавулиці рух і 
такий великий, .що чне вмі
щується в її „береги". По– -
дібне доведетьсяс'Зввести й 
на вулиці .JTopbHOrtf', де та– : 
кож постійно' виникають 
„пробки". Тепер'^йо– Кисну 
вивішуеть світлові -"дорОжні– 
знаки для автомобілістів, ра–/ 
зом біля 2000, встановлюють^ 
знаки для пішоходів, щоб 
зменшити кількість нещас
ливих випадків.'.-До кінця 
року намічено обладнати мо
дерними світлофорами всі 
головні транспортові магіст
ралі Києва, населення яко– 
постійно і швидко -вростає. 

V і-– 

? 

зривка, л егкий, ,-кЛ юбовний 
жарт, веселий і неглибокий. 
Аджеж Е м м а – ^ е т е л и к , ме
телик - одиоденика, блиску
чий, невловимий,; зрадливий. 
Бабиться, фліртує, сьогодні 
з ним, а завтра...з Двшим, а 
там, дивишся, на"' нечрзі і 
третій... Волт зовсім не роз
раховував на вірність Емми. 
б о с а м розумів прекрасно, 
що ніяка пристрасть, не .зму
сила б його зробити Емму 
своєю дружиною. У глибині 
душі він все ще сподівався 
знайти свою справжню лю
бов, придбати доброго, ніж
ного друга, якто– кажуть у 
Євангелії: „на добре і на 
зле, на здоров'я і на хворо– 
бу". 

і ч-с: 
(Продовження буде) 

--\ . 
` . , t і ,̀  ,.` 



П Р О Т О К О Л 
З РІЧНИХ НАРАД ГОЛОВНОГО УРЯДУ У. Н. СОЮЗУ. ЯКІ 

ВІДБУЛИСЯ В ДНЯХ 24-го ДО 28-го ТРАВНЯ 1971 РОКУ, 
НА „СОЮЗІВЦГ. КЕРГОНКСОН. Н. И. 

'. (13) 

Четверта (пополуднева) сесія 

Четверта пополуднева сесія другого дня нарад Голов
ного Уряду розпочалася о год! 3-ій по пол. 

З уваги на це, що листу днскутантів вичерпано, 
члени Екзекутивн приступили /ДО відповідей на запити. 

Головний предсідник Йосип Л и с о г і р підмітив, що 
Відповіді на запити 

Союзівка, як. показує зіставлення прибутків і видатків, 
не ведеться дефіцнтово. Проте, в деяких роках ми пере
водимо поліпшення і відновлення. Коштів, яких не мож
на покрити з прибутків, ми покривавмо з Головно! Кан– 
целярії. Такі видатки збільшують нашу інвестицію в 
Союзівку. Очевидно, що ці видатки ми могли б дуже лег
ко покрити підвищенням оплат за побут на Союзівці до 
рівня Інших готелів в цьому районі, але це тоді унемож
ливило б побут на Союзівці для ваших членів, що мають 
менші прибутки. 

„Свобода" є дефіцитовнм підприємством, бо перед
плати від членів у висоті .5 7.80 річно не покриває навіть 
коштів друку і поштової пересилки. Ми вже обговорюва
ли можливість безплатної висилки „Свободи" для всіх 
дорослих членів, бо вважаємо, що газета, подаючи вістки 
про українців та ваш Союз, скріплює наше громадське 
життя. Це .аадає „Свободі" вітального значення в на
шій організаційній праці: Але додаткові кошти на без
коштовну пересилку щоденника для дорослих членів ви
носили б понад S 100000 річно і тому я запропоную, щоб 
рішення в цій справі відкласти до закінчення будови на
ших нових приміщень. 

Відносно Союзівки на Заході, зокрема в Чикаго, най
краще було б, холи б місцевий Окружний Комітет на
був посілість, а УНСоюз дав на це моргедж. Відносно за– 
сідання комісій в часі року, то вони є подумані як комісії 
на час річних нарад, але коли комісія хоче студіювати я– 
кісь матеріали f маг;-потребузасідання, може з'їхатися, але 
тільки для вирішення конкретних справ. Відносно англо
мовного журналу, то ми маємо інші коштовні акції, як ви
дання англомовної Енциклопедії Українознавства, яке в 
дефіцитовнм. Може згодом матимемо фонди і на це видан
ня. - , . -– 

Будова ваших нових приміщень буде припізнена з у– 
вагЯ на тв, що натраплено на більше скали, ніж це вика
зували початкові перевірки і проби. Передбачувано при
близно 400 кубічних ярдів, але опісля викопкн землі ін
женери обрахували, що там є понад 1 800 кубічних ярдів 
каменя. Тому то й його усунення забере більше часу. — 

(Відносно заяви, що наш Союз ставить на перше міс
це забезпеченевнй бнзнес, а не братську активність. Це не 
відповідав правді. Наш Союз є в першу чергу і головно 
братською організацією, але ми мусимо здавати собі спра
ву з. тогоі що головні фонди для ведення братської праці 
приходять з нашого забезпеченевого бнзнесу. Постійне 
збільшування членства та прибутків з їхніх вкладок на 
забезпечення с вітальні для нашої братської програми, бо 
поширення 'такої програми залежить від фондів, що їх 
здобувається з того забезпеченевого бнзнесу. ,, 

Відносно' об'єднання Союзів, дотеперішній досвід не 
Vі д у ^ корисний. Збірка на СКВУ, яку перевів УНС, при
несла між fr.700 до 3 800. 

Вплив індивідуальних гіпотечних позичок на нашу 
організаційну кампанію обмежений, бо навіть коли б ми 
всі наші нові прибутки інвестували в гіпотечних позичках, 
що їх ми могли б признати, то їх не було б більше, як 
яких 50 до 75 річно. 

Головний радний Мярон К у р о п а с ь не погоджу
ється з головним предсідником щодо характеру УНСоюзу 
і уважає, що цей характер є в першу чергу братський. З 
уваги на це повинні знайтися фонди для наших комісій, 
зокрема для Дослідчо-Виховного' .Комітету. Не треба дба
ти тільки про гроші та про членів, але також дати змогу 
всій членам братської організації виявитися в цій органі
зації і внести до неї те, на що їх стати, зокрема у своїх 
професійних ділянках. 

Заступив:; головного предсідннка і рекордовий сек
ретар Володимир С о х а н у своїй відповіді на запити 
подає статистичні дані про повністю виплачені грамоти 
кляс Р-20. Р-^5 та Р-70, як теж про виплачувані власни
кам таких грамот дивіденди і про управнення цих членів 
по осягненні Об років до знижкової передплати „Свободи". 
Він теж звертає увагу на те, що серед власників повніс
тю виплачених грамот є тільки 5 ^ членів у віці понад 
65 років. Відносно нових плянів забезпечення він інформує 
про можливості їх введення в життя та про переговори в 
цих справах, що ведуться в дану пору з актуаріями. Вія 
вияснює, що найбільше правдоподібним є впровадження 
тепер сирітських допомог для круглих сиріт, членів УН
Союзу, та -підвищення акцндентового забезпечення до 
S 10.000, ПІД умовою, що ці члени матимуть принаймеяше 
по S 2.000 життьового забезпечення. На заввагу, що в 
1070 році було найбільше число грошових зворотів за 
останніх десять років, він потверджує цей факт та інфор
мує, що такі передчасні згрошевлення спричинені тепер 
економічною ситуацією, та що вибирає дуже часто звороти 
молодь, коли батьки перестають за них платити вкладки. 
Відносно обмежень в забезпечуванні молодих мужчин у 
призовному віці він вияснює що такі обмеження в біль
шості випадків вже не зобов'язують, хіба що родини за
безпечують на вищі суми тільки тих своїх синів, які ма
ють іти, або вже ідуть до війська. 

Головний секретар Ярослав П а д о х у відповіді на 
запити інформує почесних членів, що на майбутнє поси
латиме їм місячне звідомлення з організування членів в їх 
Округах з проханням допомогти здобувати нових членів. 
Відносно помішування прізвищ почесних членів Головного 
Уряду иа ділових оповістках про окружні збори ,то це 
в деяких містах, напр., в Чикаго, було б утруднене хоч 
би з уваги на велике число теперішніх і колишніх членів 
Головного Уряду. На таких оповістках поміщусться міс
цевих головних урядовців тому, шо вони звичайно с допо
відачами на таких зборах. З уваги на більшу кількість 
місцевих головних урядовців, ми не подаємо вже, напри
клад, прізвищ головних урядовців на окружних зборах 
Ню Иорку І Джерзі Ситі. Здійснення амбітних плянів 
побільшення УНСоюзу та доведення числа його членс– 
ства до 5 100.000 залежить у першу чергу від збільшення 
числа наших обласних і постійних організаторів та вза
галі персоналу організаційного Відділу. В цьому напря
мі робимо постійні заходи, часто оголошуємо в пресі по
шукування ЗА відповідними співробітниками, але на жаль, 
без видатного успіху. Апелюю до всіх головних урядовців, 
щоб допомогли у цьому. Дійсність заставляє нас, збері
гаючи вповні наш громадський характер, спиратися чим
раз більше) у ділянці асекурації на фахові чи півфахові 
особи. Відносно протоколу Конвенції, який ми на щастя 
одержали, Контрольна Комісія взяла на себе обов'язок 

провірити його і устйнити, які ухвали Конвенції були ре
комендаціями, а які резолюціями, бо цього не завжди 
можна на підставі протоколу встановити. Відносно окру
жних зборів в Піттсбурґу, то їх скликав Місцевий Окру
жний Комітет, не знаючи про свято Державностн, про яке 
Головна Канцелярія не була поінформована, а втім окру
жні збори відбувалися дві години пізніше, так що великої 
шкоди вони місцевій громаді не принесли. Відносно об'
єднання українських братських Союзів, вважаю це за ко
нечність і докладаю до цього якнайбільше старань. Не 
знаю більшого добра для нашої об'єднано? громади, як 
получення усіх Союзів разом і створення одної мргутної 
організації. На свому засіданні 19-го квітня ц. р. Екзеку– 
тива винесла ухвалу вибрати дві особи для того, щоб 
вони постійно занималнея цією справою. Пропоную виб
рати їх на цих зборах і доручити їм пильно слідкувати 
за можливостями об'єднання всіх наших братських Союзів 
в Америці. Відносно питання розрізнення резолюцій 
від рекомендацій, звертаю увагу на це, що щоб оминути 
ці труднощі ми надрукували окремі друки, на яких кож
ний внескодавець повинен вписати текст своєї пропозицій 
і зазначити чи ставить П під дискусію і ухвалою як резо
люцію чи рекомендацію. Це повинно на будуче усунути 
усякі непорозуміння в цьому напрямі. 

Головний касир Петро П у ц и л о інформує доклад-г 
но про перейняті моргеджі, подаючи де лежать відносні 
реальності та їх стан задовження в УНСоюзі.' Відносно 
Фонду Наглої Потреби то він тепер мас понад S 30.000. 
Братський Фонд мас нецілих S 100.000, але з з нього ви
плачено кошти Конвенції і тому за ним залишається ве
ликий дефіцит. За залеглостн Відділів їх легко суспен
дувати, але він з цим не спішиться, щоб ще не погіршити 
ситуації. Справу уділювання моргеджів треба добре пе
редумати і устійвити тверді засади. 

В цьому місці заряджено 10-хвнлцнну перерву, ЧЇ'ЮЛЯ 
якої провід нарад.обняв застутшнк гол. гіредодника' проф. 
Іван телюк. Продовжуються відповіді на запити та дис
кусію. 

Головний контролер д-р Іван С к а л ь ч у к підкрес
лює, що досі не вимагалося перекладання протоколів ма
лої Екзекутивн тому, що немає перекладача, а таких про
токолів є багато. Відносно плану здобути ІОО.ООО членів 
впродовж найближчих трьох років, тобто до 28^ої Кон
венції УНСоюзу та до 80-річчя УНСоюзу, він уважає це 
радше за дороговказ, а не як зобов'язання. Це виглядає 
фантастично, то все ж таки пробуймо,; треба нам поста
вити велику мету. А в тім над тим буде радити завтра 
новоутворена Організаційна Комісія. 

Головний контролер д-р Михайло Д а н и л ю к H e n j t 
годжується з почесним членом Іванрм ІванчукоЦ який 
уважав, що до комлетенцій Контрольної Комісії належить 
також перевірка діяльности „Свободи". Уважає, що „Сво^ 
бода" єдино повинна керуватися ухвалами Конвенції. Го
лова Головної Ради Василь Д і д ю к підмічує,' що не. бу
ло ніякої критики чи запиту відносно головних радних, 
тому підкреслює тільки велику ролю головних радних 
в своїх Відділах і Округах та їхній обов'язок допомагати 
в праці, на що є все потреба і змога, ' \ ' 

Головний радний інж. Мирослав К а л ь б а підкрес
лює, що він 20 років є секретарем Відділу і що тепер є 
куди важче організувати нових членів, як було раніше. 
Критика, що секретарі не добре виконують свої обов язки, 
поза винятками, не є слушна, бо останні два роки 1969 
і 1970 була Під. оглядом приєднування членів дуже добри
ми. А втім найбільшою трудністю в наших часах в під
шукати добрих секретарів, яких чимраз менше. 

( І. ПУБЛІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ з 
, 1. Кожний член Головного Уряду повинен дбати пос

тійно про піднесення престижу і доброго Імені УНСоюзу. 
2. Рішення Конвенцій, Головного Уряду і Головного 

Екзекутивного Комітету повинні бути зобов'язуючою ба
зою для всіх публічних виступів і зв'язків членів Голов
ного Уряду, якщо вони репрезентують УНСоюз, або о його 
речниками. 

3. Члени Головного Уряду у своїх публічних ннступа– 
пах як приватні особи повинні завжди мати иа увазі най
кращі інтереси і добро УНСоюзу. 

4. Головний Уряд заохочує головних урядовців і всіх 
членів УНСоюзу, щоб вони активно включалися у всі ді
лянки життя своїх країн поселення та здобували якнай
кращі становища і там старалися про піднесення доброго 
іменн Української Справи та УНСоюзу. 

5. З уваги на важливість ділянки публічних зв'язків 
для добра і росту УНСоюзу пропонуємо Головному Екзе
кутивному Комітетові: 

8. В осені слід влаштувати жіночу союзову імпрезу в 
Ню Иорку, дохід з якої повинен піти иа придбання про
екту пам'ятника Лесі Українки. 

9. Слід вперше призначити бюджет иа активність Жі
ночого Комітету УНСоюзу. 

В дискусії над цими пропозиціями взяли участь: пп. 
Я Падох, Б. Футей, В. Сохан, Б. Гнатюк, А. Гарас і А. 
Драган. На внесення В. Сохзна, піддержане А. Джулою, 
однодушно схвалено перші трн пропозиції, як резолюції я 
решту, як рекомендації. 

в) Звіт Комісії для Справ Молоді 

За Комісію звітують голова д-р Богдан Футей та сек
ретар інж. Анатолій Дорошенко. Комісія пропонує схва
лити наступні пропозиції, а саме: 

а), уповноважити одного із членів Головного Екзеку
тивного Комітету планувати і вести референтуру 
публічних зв'язків, 

б), доложити всіх старань, щоб звантажувати Відпо
відну кваліфіковану особу для виконування праць 
у ділянці публічних зв'язків УНСоюзу. 

П. П Р Е С А 

6. Одноголосно рекомендуємо Головному Урядові ра
тифікувати Кодекс Етики Українського Журналіста, як 
зобов'язуючий для всіх публікацій УНСоюзу. 

7. З уваги на збільшені потреби нашої Організації, 
нашої спільноти та Української Справи рекомендуємо Го
ловному Урядові: 

а) провіритн можливості збільшення розміру „Сво
боди", 

б) інвестувати необхідні фонди в людей і машини для 
поставлення „Свободи" на такій висоті, щоб вона 
відповідала вповні нашим потребам, 

в) заохотити всіх членів Головного Уряду, щоб вони 
частіше, в міру можливостей, забирали слово на 
сторінках „Свободи" і „Українського Тижневика" 
на союзові, громадські та інші теми. 

Щ. ШИЛ ПУБЛІКАЦІЇ 

8. Комісія Публічних Зв'язків і Преси висловлює при
знання за публікації „Веселки", Альманахів, .Лікарсько
го Довідника" і монументальної англомовної Енциклопе
дії Українознавства і рекомендує: 

а) продовжувати цю корисну і необхідну для нашо
го членства і народу видавничу діяльність, 

б) доручити Головному Екзекутивному Комітетові по
робити конкретні заходи для провіркн можливос
тей видання дальших томів Енциклопедії Україно
знавства, і 

8. ПРИЙНЯТТЯ ЗВІТІВ 

Після вичерпання дискусії та запитів, коли вже ніхто 
не голоенвея До голосу, голова Контрольної Комісії мґр 
Іван Геврик в імені Головної Контрольної Комісії поста
вив внесення на приняття звітів усіх головних урядовців, 
що й схвалено. 

Після цього схвалено присвятити третій день, тобто 
26-го травня 1971 p., на наради Комісій і продовжувати 
пленарні наради щойно в четвер 27-го травня 1971 р. 

Після цього, о год 7-ій веч. закрито наради до чер
гового дня, тобто до середи 26-го травня– 1971 p., о год. 
10-ій ранку. 

Третій день нарад 
Середа 26-го травня 1971 р. 

Наради Комісій 
П'ята (рання) сесія 

О год. 10.15 ранку заступник гол. предсідннка проф. 
Іван Телюк відкрив п'яту ранню сесію Головного уряду 
і пригадав, що цей третій День нарад є призначений все– 
ціло для нарад Комісій. 

Головний секретар Ярослав Падох прочитав особовий 
склад усіх Комісій та їх проводи, після чого члени пооди
ноких Комісій удалися на свої наради. 

Проголошено, що чергова, пленарна еесія Головного 
уряду відбудеться в четвер 27-го травня 1971 р. о год. 
9.30 ранку. 

На цьому закінчено п'яту сесію нарад Головного 
Уряду. 

Четвертий день нарад 
Четвер, 27-го травня 1971 р. 

Шоста (рання) сесія 

Шоста сесія нарад Головного Уряду розпочалася о 
год. 9.45 ранку. Проводить нарадами заступник головного 
предсідннка на Канаду сен. Павло ЮзИк. На порядок 
нарад прийшли звіти й пропозиції Комісій, які вели на
ради минулого дня. 

9 і 10. ЗВІТИ І ПРОПОЗИЦІЇ КОМІСІЙ, 
ДИСКУСІЯ І ЇХ СХВАЛЕННЯ 

а) Звіт Комісії Публічних Зв'язків і Преси 

Комісія пропонує схвалити наступні резолюції і реко– 
медації: 

За Комісію Публічних Зв'язків і Преси 
Іван Телюк — голова Володимир Сохан — секретар 

За Комісію звітували голова проф. Іван Телюк та се
кретар Володимир Сохан, який відчитав пропоновані Ко
місією резолюції та рекомендації. 

,, В дискусії над ними забирали голос пп.: В. Дідюк, 
Й. Лнсогір. д-р Б. Гнатюк, проф. Г. Телюк, В. Сохан/ Я. 
Падох. Гол. предсідник пропонує схвалити всі пропози
ції, як рекомендації, а голова комісії, проф. Тйлюк Під
мічує, що Комісія нарочно поділила двої' пропозиції на 
дві різні категорії: резолюцій й рекомендацій й'так пропо
нує їх схвалити. Його внесення піддержус проф. В. -Гна–' 
тюк. На внесення гол. радного В. Дідюка. піддержане'" 
гол. радним С. Гачрншем, схвалено всі запропоновані про
позиції однодушно, а саме пропозиції число 1. 2, 3, 5 а Г б, 
ш резолюції, пропозиції число 4, 56, 7а, 76, 8а і 86, як 
рекомендації. 

6) Звіт Комісії для Жіночих справ 

За комісію звітують голова п-і Марія Душник і секре– 
гарка п-і Марія Демидчук. Комісія пропонує винести на
ступні ухвали, а саме: 

а) Р е з о л ю ц і ї 

1. Утворити жіночі комітети в Округах та більших 
Відділах з метою оживити духа братерства, а зокрема від
відувати недужих, старих, бідних і самітних в їх домах і 
шпиталях. У випадку наглої потреби або ненадійної тра
гедії, ці комітети поспішатимуть з допомогою родинам і ді
тям, які потребуватимуть її, до часу, поки влада або ро
дина ними заопікується. 

2. Признати нагороди для трьох жінок — найкра
щих організаторок в 1971 році. 

3. Для відзначення 100-річчя з дня народження нашої 
найбільшої поетеси Лесі Українки, слід утворити комітет 
під проводом усіх чотирьох членів Жіночого Комітету, 
для здвигнення пам'ятника Лесі Українки на Союзівці, 
у порозумінні зі світовим комітетом для вшанування Ле
сі Українки. 

б) Р е к о м е н д а ц і ї 

1. Заохотити союзове жіноцтво влаштовувати чайні 
вечорі, імпрези, товариські сходини і т. п. в межах Окруж
них (Комітетів та Відділів, для поширення братської ат
мосфери у них. 

2. Заохотити союзове жіноцтво брати участь в біль
шій мірі в боротьбі проти поширення наркотиків і алько– 
голізму, поширюючи брошуру д-ра Данилюка про наду
життя наркотиків і ним готовлену брошуру про алького– 
лізм. „Свобода' 'і „Український Тижневик" повинні мати, 
більше статтей на ці теми. 

3. Союзове жіноцтво повинно переписуватися з ук– 
раїнсько-американськими вояками закордоном, зокрема у 
В'єтнамі. 

4. Слід зацікавлювати молодь вступати до УНСоюзу 
та брати участь у культурних та спортових імпрезах. Со
юзові Округи та Відділи повинні влаштовувати Свято– 
Мяколаївські вечорі, Ялинки та великодні імпрези, вла
штовувати для дітей відвідини музеїв й культурних цен
трів, зокрема дітей бідних родин. 

5. Слід поліпшити приміщення в яких живуть МОЛО
ДІ люди, які працюють на Союзівці, придбати відпові
дальну жінку, яка б їм помагала в випадку недуги або 
іншої потреби. 

6. Дбати про це, щоб всі союзові секретарки і органі
заторки брали активну участь в українсько-амернкансь– 
ких громадах і установах та церковних сестрицтвах, по
магали їм в організуванні членів і поширюванню доброго 
імени УНСоюзу. 

7. Репрезентантами УНСоюзу на жіночих імпрезах,, 
річних зборах, конвенціях або спеціяльних програмах, по
винні бути жінки - головні урядовці, а якщо б, як ре
презентант був запрошений мужчина, то жінка повинна 
супроважати його. 

а) Р є з о л ю ц і ї 

1. Поширити Стипендійний Фонд до 10,000 дол. та 
розділити його в слідуючий спосіб: одну стипендію у ви
соті 2.000 дол., одну - 1.000 дол., дві по 500 дол., десять 
по 100 дол. 

2. Стипендії приділяю Стипендійна Комісія, поклика
на Головним Екзекутивним Комітетом, в склад якої вхо
дять також голови Головної Контрольної (Комісії, Головної 
Ради і Комісії Молоді, або ними визначені представники. 
Стипендії прнділюсться під час Річних Нарад Головного 
Уряду, згідно за постановами правильника. 

3. Округи УНСоюзу. в міру їх фінансових спромож
ностей, повинні затруднитн в час літних вакацій студента 
з метою включити його в суспільно–громадську працю з 
обов'язком збирання статистичних даних про українську 
молодь. Рекомендусмо щоб перше дослідження відбулось 
в Окрузі Клівленду та заразом пропонуємо схвалити 500 
дол. для вищезгаданої Округи на цю ціль. 

4. Поробити всі стараннячдля покращання життьових 
умов молоді зайнятої в часі вакацій та студентів курсів 
українознавства ва Союзівці. 

5. Слід продовжувати акцію боротьби з наркоманією, 
зловживанням ліків і алькоголізмом серед української 
молоді шляхом організування сходин, панелів та допові
дей, як також публікування потрібних матеріалів. 

в. Про виконання вищезгаданих резолюцій ГОЛОВНИЙ 
Екзекутивний Комітет повинен інформувати Комісію Мо
лоді. 

б) Р е к о м е н д а ц і ї 

1. Поробити всі старання для нав'язаний контакту з 
молодечими та спортовнми організаціями та устійнення 
.форм співпраці з ними. 

2. Рекомендуємо членам Головного Екзекутивного 
.Комітету відвідати літні табори молодечих організацій та 
запізнатися з їхніми потребами допомоги^ 

3. Приступити до видавання молодечого журналу– 
квартальника в українській і англійській мовах, й то в 
найближчому, ,часі. Пропонуємо створити підготовчу ре
дакційну, колегію у порозумінні з Комісією Молоді. 

За Комісію Молоді 
Богдан Футей, голова Анатолій Дорошенко, секретар 

В дискусії над цими пропозиціями взяли участь пп.'. 
д-р В. Гнатюк, ред. А. Драган, д-р І. Скальчук, д-р Б. Фу
тей,, гол. предсідник И. Лнсогір цгр L, Геврик, інж. М. 
Кальба;-С'Репета. Д-р Гнатюк'підкреслив, що справа 

,піДвгаикп' Спшендійното Фонду до 10.000 дол. була вже 
схвалена на конвенції. Д-р Скальчук пропонус, щоб. стн– 
чіенд'ії уділяла' Комісія.Молоді,, а Д-Р В. Гнатюк пропонує 
залишити приділювання стипендій існуючій Стнпендій– 
ній ЇСомісіТ, в склад якої входять професори і досвідчені 
н цих справах осбон. Д-р. Б., ФутеГі пропонує погодити, оба 
внесення так, щоб до існуючої Стипендійної Комісії ввій
шов голова або представник Молодечої Комісії, подібно, 
як входять голови Контрольної Комісії та Головної Ради 
або їх представники. Його внесення піддержав мґр І. 
Геврик, після чого лого однодушно схвалено разом з ін
шими запропонованими резолюціями і рекомендаціями, 
без ніяких змін. 

Після ць'-іго перервано наради о год. 1-ій до 2.30 по 
полудні 

Сьома (пополуднева) еесія 

г) Звіт Комісії для Справ Спорту 

За Комісію звітують голова Андрій Джулн та секре
тар Марія Душник. Комісія пропонус схвалити наступні 
пропозиції: 

а) Р е з о л ю ц і ї 

1. Доручається всім головним, окружним і відділовим 
урядовцям УНСоюзу співпрацювати зі Спортовою Комісі
єю поширюючи спорт в їх місцевостях з особливою ме
тою притягнути молодь до УНСоюзу. 

2. Доручається всім головним, окружним і відділовим 
урядовцям мати на увазі визначніші спортові змагання 
в їх місцевостях і округах й заохочувати до участи в них 
УНСоюз, даруючи трофеї і висилаючи на них союзових 
репрезентантів. 

б) Р е к о м е н д а ц і ї 

1. Влаштувати в 1972 році Союзовий турнір у круг
лих в Дітройті. 

2. УНСоюз повинен більше рекламувати спортову ді
яльність, Маючи на увазі це, що спорт повинен бути виз
наний, Як один з важливих факторів росту та розвитку 
УНСоюзу. 

3. Пропонується схвалити наступний бюджет Спор– 
тового Комітету: 3.000 дол. иа круглі, 300 - гольф, 1,000 
- копаний м'яч, 500 — теніс і плавання, 300 — пінґ-понґ, 
1,000 - котпівку (баскетбол). 1,500 - рекляму - 200 му– 
жеських І 100 жіночих 18" х 18" капці. Разом 8.300 дол. 

В дискусії забирали голос пп.: С. Гавриш, Г. Іванчук, 
А. Джула, А. Дорошенко і В. Сохан. Після цього схвале
но всі пропозиції так, як їх запропоновано, без змін. 

ґ) Звіт Комісії для Ійнадійськнх Справ 

Звітують голова Комісії сенатор Павло Юзик та секре
тар Комісії Василь Дідюк. 

Сенатор Юзик інформує, що Канадійська Репрезен
тація обговорила свою структуру й організаційні форми 
праці Hajjepem Канади, але не дійшла до остаточного уз– 
гідненнявсіхЧправ. Сен. Юзик договорився з колишнім 
директором Канаді йської канцелярії Богданом Зоричем, 
який погодився стати секретарем Канадійського Представ
ництва й службово буде підлягати йому безпосередньо.^ 
дальшому інформує про сучасний стан Високошкільної 
Фундації в Канаді. Головна радна Д-р Анна ЧопиИ пропо
нус, щоб всі канадійські головні урядовці спільно уЗгід– 
нили свої пляни між собою й Екзекутивою й після того 
їх зреферували Головному Урядові. На цьому відкладено 
наради над канадійськимИ справами. 

Секретар Комісії В. Дідюк прочитав звіт Канадійсь– 
(Продовження на crop. 4-ій) \ 

-' 
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ЗВГГ КОМІСІЇ Д Л Я К А Н А Д І И С Ь К И Х С П Р А В 

(Продовження зі crop. 8-ої) 

коі Комісії, в склад якої входять усі чотири головні уря
довці з терену Канади, в якому подана схема Канадійсь– 
кої Репрезентації та організаційної структури канадійсь– 
кого союзового терену. Цей звіт підписаний всіми члена
ми Комісії. Його текст такий: ' ; 

І | - t - , .. . . ц t :, - ; і ч м , : - ” 
Схема організаційного сектора УНСоюзу Я Канаді 

. ` ' . ' і і . t ; , tj.r - ' ; і і" і v ? ^ІЧ”УЬ 
`, І ! - -' . И Л І - ' П ' ! Г – ' '' "' н– і і ' '; 

1. Слід розділити простори Канади на такі адмінібт/ра–' 
ційно-організаційпі округи: а) Торонтонську, б) Вцііі– 
пегську, в) Монтреальську, г) Шяґарську. які існують; та1 

у міру потреби в будуччйні створити ? rf Саскатунськ'у, 
Д) Еідмонтонську, Включивши до них 'територшлвнЬ'пріи/. 
належні, існуючі та новозорч^шізовані,'Відділи з 'постійні 
ми організаторами, як реалізаторами органіЗагііЙнизі 'зав̂ – 
дань, з організаційним доглядом над ними Канадійського 
Представництва. 

2) Кваліфікація на постійного організатора: це його 
організаційний досвід у праці для УНС; вимога найменше 
50 нових членів у році. Згідно із тим Головна Бкзекутива, 
зглядно його Організаційний відділ, складає з ними окре
мий договір умови і винагороди. Його дзльпшй вишкіл 
належить до Організаційного відділу та обласного орга
нізатора. 

3. Завданням постійного організатора не тільки ор
ганізувати і дбати за приріст членства одного Відділу, 
але спільно зі секретарями, для всіх Відділів його округи., 

14Внслідй спільної цраді постійного організатора із секре
тарями повинна бути записувача. по рівній половині яа 
обох. ' : " " ” - г ' - ;'х , - ' 

на основі минулих років з деякими доповненнями. Зокре
ма вставлено в бюджет певні суми, призначені на діяль
ність поодиноких комісій, вставлено відповідну суму на 
відновлення уділювання морґеджів членам УНСоюзу, пе
редбачено бонуси для Округ за їх прикладну організацій
ну роботу, підвищено винагороду відділових організато
рів при більших сумах забезпечення, вможливлено пос
тійні, цілорічні радіопередачі у більших союзовнх осеред
ках і інше. Докладніше про це буде мова при обговоренні 
та( схваленні бюджету. . ,, - . . -

1 ' Головний ` касир Петро Луцнло інформує про Деяк 
проблеми Фінансового Відділу. Він предкладае список 
бо вдів та обговорює справу переховування бондів та опла
ти'за це і можливості договору з брокерською фірмою. 
ШО 'заощадило б' ці йоштя. Постійною болячкою Фінансо
вого'Відділу є це, що як на Конвенції так і на народи: 
цілі1 включно до стипендій, видаємо багато більше грошей 
як на це приходить впливів до Братського Фонду. Цю 
справу треба також розв'язати, в порозумінню з актуарі– 

`-яА,ІЇ УНСоюзу. 'Можна -б Для цього призначити певну суфу 
'ftr іанасНего '-Фонду УНСоюзу. Пекучою фінансовою про
блемою' є також питання уділювання морґеджів членам 
і на громадські та церковні установи, що є пов'язане з 
організуванням нових членів. Іншу проблему становить 
модернізація Фінансового Відділу включно до набуття но
вих машин. 

Після цих загальних завваг, голова Комісії мгр 
Іван Винник прочитав наступний, виготований на пись
мі звіт Комісії: . ' v 

Фінансово-господарська Комісія в складі: Іван Вин
ник — голова, д-р Богдан Гнатюк — заступник голови. 
Дмитро `notf одинець \-^ їсекретар,: та Іван Геврнх, Петро 
Пуцило і Тарас Шпікула — члени, в часі річних нарад, 
відбула два засідання: 24 і 27 травня 1971 p., на яких 
опрацювала''гірелімінар бюджету, та намітила ряд резо– 

, . ЧЛСожннй( постійний: організатор найдальше до кіннимлюцій; ї - рекомендації, які предкладае нарадам до oeija-
і січня кожного раку, в порозумінні із– секретарями Га уп

равами Округ і обласним -організатором, виготовляє орга
нізаційний плян своєї округи. Нлянк організаційного 'по
рядку обговорюй і прнннмас. на спільному'засіданні .Кана– 
Дійське Представництво .доручаючи обласному орган іза– 

, торові у місяцях, лютому^ і 'березніудовести ц^Тдо– відома 
.Окремий Округ, до.часу їхніх, рівних зборів,! які, повинні 
відбуватися у лютому в Округах:' Торонто, НіяґарН! і Мовж 
треалю, та у березні в Округах: Вінніпегу,'СаскатуНу ї 
Едмонтон. Окружні збори мають бути получені із збора
ми організаційними. 

5. Організаційна діяльність, пляяи та керівництво 
проходить: через Головну Екзекутиву, її організаційного 
референта, Канадійське Представництво, обласного орга
нізатора, постійних організаторів і окружні управи до Від
ділів. 

6. У місяці вересні таким же підготовчим порядком 
відбуваються осінні організаційні збори та проводиться 
осінна організаційна кампанія. . . , , . т ч и 1 ; ; 1 ) и . 

Xv Обласний ,op^i ia i tpp, я ^ ^ е ^ ^ і а д ^ с ь к о г о . З Д е д – 
, j 1(Я^юпхтві, тісно, сцівцр)іцює з Щф т^.оді^ізаційдим віЦ^ 
н!Щщ Чт^ЬШРЩШІк ' гт– v- Tvo'n .n : НЧУРХМЬП j 

" ' 1 К^вдоіс.кЬддоі^^ 
Канадійське Представництво, яке складається із обраних 
І^^^.дат^:Г9з^н^8иїад^ кЩт,юч 

2. Канадійське Представництво очолює заст. гой. 

..ppmw?^tW,^winriwb 1
,WriiHirirS^Pl?niKi6Tj?T4iiKaaiH 

- ^^ШШпТРШ^^Ш^Шш^ШтЩ ЧюШвюР 
-–. ̂ Р^^І^ЛМЗ^Н^ MK.fi іьМ УЩшшршттяш 

7TL 
:-ч ' ``,'r` -``'"` r``'K` ,:'"'"v у. m'fs 

сться спільно цілим Представництвом, на,.з^сіданнях^^я а 
мають відбутися найменше два рази у році, чи евентуг 

ально передаються через голову представництва, н і й к „ . . , . . ,. ; , 
' - Ійевжя І^ло^^Р^ЕЧсз^кугНШ^н огіояаогдп АОЧЙУНОКОИ^І ^ f r ^ f f i u f f J j ^ ! ^ " ' ' ' і 

4. Д о Канадійського Представництва на території Кк? 
' ̀ '- нади наЗіежатькслїравй ШЩаШШ пУряд^су, ІбрОтськЬ; ' 
'' зал^моговогоГ су^Шь^о'^ЬШт^т6^іШ^^ьоту^і Ж ^ ” 

. . . . . п м о і Л п л т ТІ! / , О ^ І ЛТІТИІКІІ ПОТІРМгаТІ. 7ТП ПКПРММ^ ЗЯ-` "-Я^^И" ї 

точного вирішення. 

,-'.t'.'lT. 0ї !( -' - і 
ПрелімІнар бюджету: на 1971/1972 рік, 

'i"c-.'vs і.. M;I;.V. ,J, : , і гг. : -, - . ; - г–; ' і 

ЩВтКЛгьі-тгй^ ' ; ` 
Ч , Ц а Ш в ї ' 'miibwioi: ; ' `f- : ' - - . - ' -
И т... rf. і г– eta ГЯТЇ i.`, ККі - - -'– і–: ' 

і 

- -

7. „Свобода": 

Передплати від членів і дотація 5 180,000.00 
Дотація на додаткові дві сторінки 30,000.00 

J"f 210,000.00 

і 60,000.00 

РАЗОМ „Свобода": 

8. Конвенція У Н С : 

Кошти конвенції (1 /4) 

РАЗОМ кошти конвенції: !"J 60,000.00 

9. Допомога, пожертви: 

Допомога членам - – ^ , ' \ , j .^ 35.Q00.00 
Пожертви Організаціям 15,000.00 
Фонд Наглої Потреби 6,000.00 
Енциклопедія , ^ - „ U 65І000.0О 
РАЗОМ допомоги, пожертви Г"І 
10. Комісії: 

Стипендійна Комісія - . 5 
Спортова Комісія ' -
Комісія молоді і . ; -
Жіноча Комісія 
Внховно-дослідчий Комітет „ 
Фінансово-господарська Комісія 
Комісія канадійськнх справ 

РАЗОМ Комісії: ГТ 

11. Амортшаація: 

Амортизація реальностей s 
Амортизація машин і устаткування 
РАЗОМ амортизація: S 
РАЗОМ В И Д А Т К И - РОЗХОДИ: ? 
СПОДІВАНА Н А Д В И Ж К А 
P A 3 0 A f СПОДІВАНІ ПРИХОДИ: J 

12. Соіозівка: 
сі; Є І І : ,:";!:' - і ь.,і: 

ПрИХОДН J - . . ^ . 1 і . 1:1 S 
Видатки - -і-– І і ,-^–. 
Передбачена надвишка . , 

13. Видавництво^ „СвобоЛа": 

Приходи: j щ 5 
Видатки if. і і д^., ^-, І . . . j ; 
Передбачена надв'ижка . 

121,000.00 

10,000.00 
8,100.00 
1,500.00 
1,000.00 
1.000.DO 
1,000.00 
1,000.00 

23,600.00 

22,000.00 
8,000.00 

30,000.00 

4,152.300.00 
667,700.00 

4,820,000.00 

378:000.00 
360.000.00 

16.000.00 

405.00000 
400Д)00.00 

5,000.00 

Забезпечення на життя 
Забезпечення від випадків 
Братський, фонд 

2.850,000.00 
50.000.00 

100,000.00 

- j іи і .;; f4 і і,.' . ;л і і; t.. -г ...,і-і. t . і–, і - , - ь -
Фінансово-господарська-Комісія дораджус поробити у– 

сі можливі заходи, щоб з переходом до нового приміщення 
влаштувати якнайкраще канцелярії, друкарню і видав
ництво. Зокрема дораджується дальше провадити студії 

РАЗОМ: членські вкладки - 5 3.000,000.00' н а д впровадженням нової машинової системи у книгове– 
^ — , ! денні. 

2. Відсотки: 

ВіДсоткн від бондів 5 
Відсотки від морґеджів 
Відсотки від позичок членам 
Відсотки від Укр. Нац. Корп. і уділ 
Разом: відсотки - 9 

1,150,000.00 
600.OOP.00 

21,000-00 
29,000.00 

1 і 

3. Різкі впливи: 
-о ісма.'ів6пк;\. ' іпілчзг. 
Пожертви, .вюнонЛ. Т^Л 
РАЗОМ ПРИХОДИ: 

1,800,000.00 

| - Щ 
гр,ооо.ро 

4,820,000.р0 

У зв'язку з будовою дому і зв'язаними з тим більши
ми видатками належить застановитися над зміною куп– 
на і продажі бондів на підставі оцінки фахової американ
ської фірми. Під сучасну пору можна продати низько про
центові бонди, які с ульоковані у різних компаніях, на су
му 1,535,000.00 дол. без втрат, навпаки, можна осягнути 
недвижну у висеті .71.000.00 дол. Ці.іГроші можна б ульо 
кувати в Українську Національні Корпорацію, яКа:"СТво-
рена і для Чіудови нового'дому.' Крім цього, фінансовоугос 
подарська комісій пропонув Вкзекупюі перевести !дсШлв 

За культурну Комісію звїтус головний пОед^іднвк :Йо-
сип Лисогір та ЇЇ секретар ред. (Антін Драган До Куль– 
турнбґ Комісії належать 'всі члени Вкзекутнви,та;.всі, ре
дактори, а крім того представник Головної Ко^т^юльної 
Комісії та Головної Радн/Комісія'не мала окремого засі– 
данння в часі цих нарад і с плян скликати нафад^й Комісії 
в Головній Канцелярії, щоб в ній могли взлтЧ^уАсть усі 
редактори. Комісія занимасться культурнимні1йправанИі.1Т' 
головним завданням в минулому, була англсЙІбвяа: Енци
клопедія Українознавства'. G плян продовжування видвг 
вання цього діла виданням гаслової частини --Енциклопе
дії. Комісія занимасться культурною програмою, на Со– 
юзівці в часі літного сезону. Було намагання зорганізу
вати і оживити культурну працю в Округах І Відділах, 
але воно не повелося. До завдань Комісії надежять вже 

i :Han^i^.:o^jifMaT^ifWMW^Hi430rріччя, УИСрюду. Jr-1974 
--J,JP^HJr,̀ ,i EjllOT.U ВИ И9СГ.ЖГКНЛ .іП9УфЯ .'.І-.Ч.ІГ -,т OWHM Ш1С . 

9Mrsголов^го^тЦ)ед^іедннк^ Лясого^а '0йЬі-

їВШІ^іЩл .г.опг a-^mivr.iT. с,х..-r.. v/ ` і -і ікр 
^ИІГЩ'.,Г. J' НІС. !,ІЛ,Іі 

1. Виплати грамот: 
bjuoiJ`:`w VI і і. 

Дозрілі грамоти 5 
Посмертні ґрліфЮш^^гч-^^-^.-.^,-^-.„г---
Передчасні aMpWr`^i^li-i lJi-'- .L-'.-^.i^-i , . . 
Подвійне забезпеліІйвй|''1ійіІЛ). 
Забезпечеия АДД -

:оіх родичі померли Jl'J. . . 
,і;^р^і^ТЙ?трШ-?к^ацтю ^'Н;^2J -9а- ``r 

Податок за канадійськнх членів 

h\v..`; кпо" iHti(jOH 

1.400.000.()0 
680.ooo.oa 
225,000.00 

4,70000, 
6.000 

ч,^8.000 
` . 1 0 0 0 . 0 0 

ЇО.оОО.Оо 
15.000.00 

6.000.00 
ряЛіКНіж.-i-j s. И-г– ;птгті . . з ї Ж ! 2 ( статистику „-, : - 6.500.00 

лк' за дозволи Si --L JJliJ: с r'9 '20 ооо'.ОО 
Й'(З(ШІ'іГГІ ` 61 

, І Л І Н К І І Г . 'і ;п'. ' і / ' , \:-` іі-ь' ,\ ' .V" ' '-^КіСІ ЛПІЦі \^\ПЬЧ І 
J)? „ г , . ,,.,,Jbt ре^юлюцідіуомісія пропонус:, ,, г 5 к 0 Е ; 

Пр^Доікувати дальше уд^юва^дУмЬргед^^-^ЛЄгі 
оо йим УНС. гіа Vy цбіь о іл ізнач^и cyMy,̂ gOjOpO.,(iQ `flSfb 
00 "рів. У зв'я'йку з будовою дбну' Норґеджі иалежитьІДД^^-ті 

.^оиіяіу^.,аабезпеч/аднл,,^-,и^ - г - г - - -
часописах, радіопрограми. оголО-.1 ЦФЩТШ \j`'i`T^l'''` "Т "Г”—^ц– 
іі потреби; оргаиВДіЯНОг?, виц(; ,ЩЩ Ааб^агіечеїжя працівників: „ „ . . „ . . " 1 Д і , О Т 

1^- ЙчевН видатки: ' ' : -' -

презентаційного. Ці самі справи належать до окремих" за 
ступників голови Канадійського Представництва, у місцях 
їхнього перебування. 

5. Організаційна ділянка с позначена у резолюціях 
організаційної праці, та стас доповненням до цілості. 

6. Плян праці прнннмас Кан. Представництво на пер
шому своєму засіданні, яке повинно відбутися до половини 
лютого кожного року. Провірка виконання пляну праці 
відбувається Кан. Представництвом в осінніх місяцях на 
другому спільному засіданні. 

7. У міру конечних потреб голова Кап Представниц
тва у порозумінні з ГблЬвкок)і ЕкзекутивОю мбж^е^с^в^ : ^ в д 

кати надзвичайне засідання. ''-`"''` 1 
8. Канадійське Представництво мас затверджений фІ 

нансовин бюджет;'У рямп^х'якогб5Mbsfe гвЩіват6^сторіі 
ки УНС у канадійськнх 
пгення. чи окремі конечні 
кільного чи братсько-доггомдгового характеру. 

8. Для виконування завдань Кан. Представйид^гво "яйс 
т. зв. ,.чіф енджента" як иравндгЬ і фінансового представ
ника перед державнимн– асекурнціннймй органами. ТеХ– 

' нічні канцелярійного порййку справи внконуютв васт. го
лови Кан. Представництва. ' - ' '' ' - " Н ' - " ! И і 

10. Для правильного розвитку справ УНС в'Клввд), 
варто набути хоч би і скромний зате економний будинок, 
як Центр УНС в Канаді. Частинний його піднасм дав би 
фінансову можливість сплачування ного інвестиції. 

11. З огляду на чисельність Відділів і членства УНС 
— такий центр УНС в 'Канаді повинен бути у Торонті. 

12 Ціла організаційна і інша праця проходить таким 
порядком: через секретарів Відділів, до представників про
вінцій, членів Головного Уряду, заст. голови Кан. Пред
ставництва аж до Головної Екзекутнвн, евентуально на
віть Головного Уряду. 

13. Конкретно у цін міжконвенцшнгй декаді Канадій
ське Представництво очолює, як голова заст. гол. пред– 
сідника сен. П. Юзнк. Головний радний В. Дідюк– є ВІД–; 
повідальким представником УНС на Східну Канаду. Td-
лова Контрольної Комісії мгр І. Геярик - відповідальнії^ 
за Захід Канади, головний радний Д. Попадйнець — від
повідальний за Східну Канаду. ! 

14. Плян так організаційної як і іншої праці, зокрема, 
репрезентацій ний йде також таким порядком, до загаль
ного кранового маштабу відноситься дб Кан. Пред. місцеві 
у місцях діяння представників - вони рішають, як хто 
ретгрезентус УНС. Безперечно, що узгіднення з голОвою 
Кан. Пред. все будуть побажані.' Можуть бути і випадки!, 
що у окремих справах треба буде звертатися і до Головної 
Екзекутиви, евентуально до поодиноких її членів, рефе– 
рентів-керівннків Відділів. 

15. Прийняті резолюції мають стати регулюючим 
чинником у праці та дальшій і правильній розбудові УНС 
в Канаді. 

"йнтіла-гн" ffpafttoT' "LiiLl - . — bAUJJU -'-'– Щ 

д) Звіт Фінансово - Госнодарської Комісії 

Звітують голова Фінансової Комісії головний контро
лер Іван Винник та головний касир Петро Пуцило. 

Головний контролер Іван Винник інформує, що Фі
нансова Комісія відбула ряд нарад та основно застанов
лялася над господарськими справами УНСоюзу, а зокре
ма над прелімінарем бюджету,^ який Голованю Уряд має 
затвердити ж НОНІЙ: гоейодотгаквд ош.і^юджет злайжеио 

2. Коштя адміністрації 
— Персональні виплати: 

Екзекутива 5 
Платні працівників 
РАЗОМ платні: | 

- Забезпечений працівників: 

Пенсійний фонд - J 
ааЛезпечеиця, - – — -

Безробіття :.і.-2-
Обезпечення від випадків 

69.000.00 
182.000.00 
251.000.00 

72,Г)00.00 
14.Я00.0О 
П,2ОО.00 

1,250,(10 
2,800.00 

10,000.00 
1.700.00 

Чинш 
Канцелярійні прибори, друки.--,–, 
Оголошення /-".„– 
Поштові оплати 7--.--
ЧРеЛефОйи'; МлеграМА' - - - - - - ' 1-.V-—--
Йігаапн^ машин —^—мій—cJ— — ^ -
Асекурація будішків 
Вкладки до братських організацій 
Асекураційні книжки 
РАЗОМ: річеві видатки т „ 5 

S. Кошти подорожей, засідань і репрезентацій: 

Кошти подорожей 1 репрезентацій 5 
Кошти річних засідань 
Кошти Контрольної Комісії ь 
Канадійська Кнцелярія 
РАЗОМ: кошти под. засідань і рспрезент "Т" 

4. Організац!йпйЙ ВіддЬт: 

12.000.00 
2о, 000.00 

6 000.00 
13.000.00 
8.000.00 
6.000.00 
6.000.00 
1.000.00 
1.000.00 

78,000.00 

l"`.OOO.OO 
15.000.00 
5.000.00 
1 500.00 

36,500.00 

Винагорода Відділовим секретарям 79о -
ВніТагорода'предсідникам і касісрам 
Винагорода за нових членів 
Обласні організатори: платні 
Дісти для організаторів — - . 
Покриття коштів дороги по 11 центів 
Окружні Конференції 

Конуси для Округ: 

По 2 дол.. що впконалн на 100Гг 
По 100 дол.. що виконали на ІЬ'к 
(Л,'ІД не входять, д о бонусів) 
І^адіо!іеррдачі -– 
Оголошення'в інших укр. газетах 
С'т.нні календарі 
Фільм , . . . – 
Летючки, брошури 
Вншкільні курси . 
Друки. канцелярійні прибори 
РАЗОМ організаційинй Відділ: 

210.000.00 
1.000.00 

72.000.00 
47,800-00 
24.480.00 
13,840.00 

1.150.0D 

3.500.00 

5,000.00 
1.500.00 

500.00 
2.000.00. 
2,500.00 
4.000.00 
5.730.00 

І 
5. Кошти Ілвічтицій: 

Кошти інвестицій, обслуга S 

РАЗОМ кошти інвестицій: - ф 

в. Дииідеида: г ?-, -

Річна днвіденда 5 
РАЗОМ річна даві^еада 4 t u . t i . f U i . i U t n і 

400,000.00 

25.000.00 
25.000.00 

411,000.00 
Ш,ООО.ОО 

дну:студію над бондами! з р о б и w переоцінку, ^ в:разі ,Ьр-'і;ад^ ,^Й! ,;Жнт1й'гЯРагШ ^нфОрмуюН!и,^б'нже'дйвяо^зЬа.– 
й експертів 'які Jiroe^b--'-Явко BacHyHaT^apxfB','MJfeeH і бібліотеку УНСЬ^вву;',іцЧїївже треби заанга)Кувати відповіднихі. експертів,, 'які ^ітредяо–.. - -

жили б плин;дальшої політики щодо бойдік' Загальна 6iji-(' '-ааадоЧа^6внЩЧІ',іцо11іЙбжійі буде'ііпн)вні івКбні. їіщоино 
нія в така, що на бондах -можна мати вищі'Прибутки. ' тЬіїжЮЧ 

на менші суми на однб-дво родинні доми. 
2. Зарезпсумтн усіх працівників' і.зрівнати їх в належ

них правах. j 'і 
;. З, Поладнати остаточно справу пенсійного '.фраду. Здів– 

аонрван^,чіумн на окремому конті.ачУНСнОсуму 2 8 8 , ^ . 0 0 
іI50O.QQ^ не даіо/гь членам орана кори(СТатн з певсійного ср”ондул 

2,3̂ 8.050-ООіІ І ) і -і– Зменшити кошти репрезентацій До мінімум. Лрй 
висилці масових делегацій звертати увагу на доцільність. 

5. Члени Головного Уряду, що беруть участь в міс
цевих, не союзовнх імпрезах, одержують зворот коштів у 
висоті 509г ухвалених діст на Конвенції. 

6. Підвищити платні затрудненнм в Головній Канце
лярії головним екзекутивним урядовцям і гол. редакторо
ві по 1,000.00 дол. річно. У зв'язку з підвищенням коштів 
прожитку, Екзекутива зобов'язана підвищити платні пра
цівникам у висоті Г)Ст річно. 

7. В ділянці організаційній, опрацювати плян прнсд– 
аування членів 5.000 до 6.000 у річному відношенні. Роз
діл йти. терен ло округам, -приділяючи кожному органі– 
іЗаторові. сталому і тимчасовому, відповідну кількість чле
нів. Організатори і Відділи, що виконують свої зобов'я
зання.на 100 і більше відсотків, одержать відповідну пре– 
НІю-бонус у такій висоті процентовій. як це буде виконало. 
Поширити інформаційно"лропагандивну ділянку через о– 
голошеннл в радіо-лрограмах і в українській пресі а зо
крема на канадінському терені. Видати відповідні інфор
мативні матеріали про працю УНС, влаштувати курси, 
доповіді і виготовити солідний фаховий фільм про працю 
УНС. Заангажуватя всі можливі сили до приєднування 
нових: членів; щоб до Конвенції УНС міг дійти до мети 
100 тисяч членів. 

8. Збільшити допомогу членам з 30.00 до 35.00 дол.. 
без огляду на стлть. 

9. У зв'язку з побажаннями членів УНС і вимогами 
урядових чинників призначено суму 50.000.00 дол., як по
зичку на конечні ремонти для Союзівки. Ця сума призна
чена на влаштування холодільної системи, каналізації і 
конечні ремонти. 

10. Покликало окрему Комісію для Союзівки: проф. 
Іван Телюк від Екзекутиви, проф. Богдан Гнатюк від 
'Контрольної Комісії і Іван Винник від фінансово-госпо
дарської Комісії. 

11. Пожвавити працю Комісій. 

Як рекомендації Комісія пропонує: 

1. У зв'язку з потребами більшої іноЬормації нашої 
громади і надмір цінного матеріялу пропонуються збільши
ти щоденник „Свобода" на дві сторінки. На ту ціль приз
начається суму 30.000.00 долярів в річному відношенні. 
Головний редактор поробить усі заходи, щоб цю ухвалу 
Перевести В ЖИТТ/1. 

2. Тому, що Видавництво УНС мас великі можливості 
росту і тому, що головний редактор с переобтяжений пра
цею, Комісія пропонує перевести основну дискусію над 
покликанням до життя окремого референта видавництва. 
Зогляду на великий попит на друкування журналів і кни
жок, таке видавництво може добре розвиватися і бути 
рентовннм. Головному редакторові дати змогу присвятити 
більше уваги редакційним справам, тим більше, що в ко
роткому часі планується поширити число передплатників 
і збільшення об'ому щоденника. 

З Екзекутива опрацює плян безплатної висилки що
денника .Свобода", після закінчення будови дому. То є з 
днем 1 січня 1973 року, і предложить його на річні наради 
в травні 1972 року. 

4. Перевести реорганізацію фондів, залишаючи тіль
ки два фонди а е з ж ; забезлечедешш і браіськтіц ЬШяі ( 

фонди як: сирітський, наглої потреби трактувати, як ок
ремі конта. 

5. Перевірити забезпечения-бондування секретарки 
центральному відношенні. 

6. Робити дальше заходи до об'єднання CuKfea. 
У свойому кінцевому-заключному слові Квжісіл зак

ликає усіх членів Головного Уряду, Відділів"і)'Членство 
до активної дії, щоб наш похід до мети іОО.ООв,'ЧЛенІя до 
слідуючої Конвенції закінчити успішно. ЩіліЖі 
Союзівка, дня ЗО травня 1071 ?p. J'':,fr-

І 
Іван Винник, голова щ ЧІІ Дмитро Попадйнець, секретар 

-у , Цадг звітом і пропозиціями фінансово-господарської 
Комісії, поданих головою Комісії мгром І е а н о м ^ й н а к о м , 
розвинулася коротка дискусія, після чого зауг,.,враа ;Ь 
прелімінарем бюджету на рік 1571-72, резолюціями і ре
комендаціями однодушно схвалено без НІЛКН ,̂̂ МІН., ; 

'.. ' v ' s - - ; -. '- ,уиу.--'t -і-і' 
- є) Зрітс Внховно-Досдадчого Комітеіу, . 

І п І ІЇИ ` . і і - ; . - -н .:`'t - '. 
Звіїуо секретар Комітету д-р Богдан ф у т ^ УІЗЩуп– 

стві голови Комісії проф. МиронаКуропаад тннотр-застулі– 
ника Тараса Шмагали (Комітет раніше відбхв^яАРдДВ,.в 
Головній Канцелярії УНСоюзу при спшучнстНгДдеяЦ Ек
зекутиви і обговорив niHjn,HicTb іКомітету^ Віл^ще інфор-
мацііі про Комітет подав його полова MHpOHjfKjiaioaa^f^y 
своєму звіті. Д-р Богдан Футей пропонує^ щоб/лхвалнтй 
на дальшу працю Комітету суму 1.000 дол^ іоВйЛвитЧ Я 
в бюджет. Після дискусії схвалено рсзолюшіо\-ЧО^.зМІіСту, 
що на цілі Виховно-Дослідчого Комітету призначується 
1,000 дол., які виплачені після того, як Комії^йложить 
проект своєї праці і він буде апробований Енаекутнвою. 

"Проф. Іван Телюк. член Комітету, інформуй гцб Ви
мовна Рада СКВУ прОхкє пмзнЬ.чити'д^вох Дйл^атів Вн– 
ховн”о-Дослідчого Комітету Як" Членів'тієї Ради^ Це ; Вне
сення піддержав інж. Анатолій 'ДОрошеякб P`fioW' еаіва– 
яено, як резолюцію. - і ` Л– - :. ьюЩ 

” - ї м с Л\\\Я J" ” ! ' . 1W ' ' .Чі Щ '- Н 
Г л - Л ІІ . - І "!-j. :Ч\;І\\ - їла.Ь'У .̀ '̀̀ '' 

є) Звіт Культурної Комісії і yrfdO 

Перенесення' ̂ РблОвноІ'` Канцеля^ 1 : до'^ЙйЙгО' Ііїші. 
'Maeeo-'tirfrftf"si^)sttH'fyOi' украінснкі ви^аяня; ні^пояжпя– 
іЛться "на ИеШтра^Н, тцоб уі'вЬіінтй іцбЬК -в роді'украи^емсої 

І ІСойг^бсОв(Я Віблкі^екЙ'/'ВедежО1 співпрацю з';у^агнськимя 
науковими, виховними і мистецькими установами, тііддер– 
жу^иоз'акціїОїЧіФи^'Кал^^й'УкраІїюзйаВе 

і ському ІЩ іверсжгетіг '5йи̂ ! йрйчйн^лися^ дб ” ЙсІ(ІінЬвЛекйя 
системи транеліторащії в анг'ЛІЙсьКїймЬві, доглядасмо^ур– 

ісів yKpalHo8HaBt(JBa яа Солвівці гі чимало інших' культур
них справ. Варто було б занятйСя– ожнвлення'м:1аиатЬрсь-

ікях театральних г”урт̂ ”гй. (Вийшло 6 чн”сел 'Бюлетеню Куль
турної <raiмioїї̂ ;̂ видaнhMя> якого''tfer rrt^bsHfyi^ftsJcHv'Ізза 
бранущйау' тлознйіканлеййй–' чиїаЧгв.';-; '';"'`; - V 
xnr.r.c пн TjaottTJQ иглвлту я /ксой І ь K`I.I"` ,йниаок'^ 
І 'ІІНІ!(ІІШ'І іїЬТиіШЦП .'!ІГ.')І І (JilTBH '̂ ` .г гл-.глі. 

Ж) Звіт СтндендІйної Комісії K \ . J -
t од її - -

Звітус Ярослав Падох,' заступник голови Комісії і ре
ферент Стнпендійної Комісії при Екзекутиві'УЙСоюзу. 

Комісія відбула свої річні наради в недІліЬ/'їЗ-То трав
ня 1971 р. на Союзівці. Прилвиі члени Комісії: 

Проф. Василь Стецюк, НТШ — голова Комісії, проф. 
Іван Фізер, УВАН — заступник голови КонЦії^ Д-р Яро
слав Падох, УНС — заст. голови Комісії і референт, Квіт
ка Семанишин, СУСТА - секретар; і члени ,Бкзекутпвн 
УНС: Йосип Лисогір — головний предсідннк^ЗЗІС,;Пррф. 
Іван. Телюк - 1 заст. гол, предсідяика УНС, Марія^ Душ
ник - з а с т . гол.: предсідника УНС, Володимир, ^ х а н -
заст. гол. предсідника УНС, мгр ^ван Геврнк. rrr годова 
Контрольної Комісії УНС, проф. Богдан Гнатюк — сек
ретар Гол. Контрольної Комісії УНС. Василь Дідюк -— 
голова Головної Ради УНС, ред. Антін Драган - секре
тар Культурної Комісії УНС. , .`. ' . 'ч Я^ЇП : 

Виправдали непрнявність: сенатор Павло Юзик — 
заступник гол. предсідника, Петро Пуцило — головний 
касир УНС. 

Після основного перегляду 12 аплікацій) признано 
стипендії таким аплікантам: 

:й...Галина Дуда, з Ионкерсу — доктораятщ,іЕЧфвард– 
ського Університету, 1.000 дол. .ід ,л 

(По 400 дол.: 2. Квітка Цісик з Ню Иорку, — студент
ка Н. И. стейтового університету в Бінггемптоні; 3. Іван 
Городнськнн з Чикаго, — студент Іллинойського Техно
логічного Інституту в Чикаго; 4. Юрій Яремно з Сирпкі”З. 
— студент Обирн Комюніти Коледжу; 5. Оксана Клос з 
Лорейн, — студентка Стейтового Університету jjtlCeHt;.б. 
Ірена Мнхалевнч з Клівленду, — ще не прннята– на уні
верситет; 7. Ольга Захарко з Менвнл, Н. Дж., — студент
ка Стейтового Університету в Трентоні; 8^ ДвріД!^Стедь з 
Міннеаполіс, — студентка Міддлебури Коледжу стейту 
Вермонт. . . . ки, иьііка1 

Стипендійиа І̂ Сомісія пропонує Головному Урядові 
ОХВаЛИТН ЇЇ ЗВІТ. ; tO.O і ' . : 
. - ., І . J f , . І 
Проф. Василь Стецюк, голова Квітка Семаншпня,.секретар 

-Над. звітом переведено коротку дискусію;. "В якій за
бирали голос: д-р Анна Чопик і Марія Домцдчук, після 
чого внесення Сгипендійної Комісії схвалено.':; ь -( 

. - .; - .– . і 1 VT.4 

Звіт Організаційно! KoMicU іМ\ 'f Гі 

.– ,–.'. . V - і м.;ч). 
ЗвГт читає секретар Організаційної Комісії Мирослав 

Кальба. -
Комісія складається з наступних головних урядовців: 

д-р Іван Скальчук — голова, Дмитро ПопаДннець — за
ступник голови, Мирослав Кальба — секретарюТаііас Шпі
кула, Анна Гарас, Володимир Запаранюк, /tapac Шма
гала - члени. З уряду ввійшов в склад Комісії j̀̂ -p Яро
слав Падох, головний секретар і керівник орг^ЦзацІйного 
відділу. Рівно ж, як дорадників на засідання запрошено 
обласних організаторів: Володимира Гірняка. Степана 
Гавриша, Василя Дідюка, Євгена Репету. Коуї^д накре
слила свої завдання, схвалила організаційну метУ та за
соби її здійснення, які подає Головному Урядові до роз
глянений і схвалення, як резолюції і р е к о ь ' 

ХПродовасешш на CIOJ). 5'ШІ 



П'ЯТИЙ день нарад 
- і .СН о - і 

: Ь-T.VZ П'ятниця, 28-го травна М71 р. 

'Восьма (рання) сесія 

. . Наради розпочалися о год. 9-ій ранку. Нарадами про
водить заступниця гол. предсідника п-і Марія Душник. 

1 :о- Схвалення дкгг 

Ил внесення головного контролера мґра Івана Вин
ника, ^йддержане головним радним Андрієм Джулою, 
схвалено увигілатати -̂часникам річних нарад Головного 
У ряду: денну дієту за 6 днів. - ^ .'. 

Справа і Сіпотечної позички (морґеджу) ня ДІМ УНСоюзу 
v^r, - . . . ,. - ... 

Головний предсідник Hocjm Лнсогір інформує, що 
згідно ^ОбоВ'йзуючнми прнписамн,. Український Народ
ний Союз може видати на свій дім не більше як 4 мільйо
ни доларів і тому на решту коштів будови дому потрібно 
затягнужкппозичку. Українська Щадниця у філядельфії, 
якої головою с д-р Володимир Галан, запропонувала в 
своєму листі з 30-го квітня ц. р. уділити Українському На– 
родному,іСоюЗові згл. Корпорації, яка буде власником Со
юзового дому, гіпотечну позичку у висоті І 7,000,000 за 
опроцентуванням 8Уг9б річно та за виплатою спеціяльного 
бонусу. який буде обчислюваний Від чиншів побнраних 
за винним приміщень у новозбудоваяому домі. Вище зга– 
данийулист д-ра Галана викликав дискусію, в якій взяли 
участь пп:? д-р М. Данилюк, П. Пуцило, проф. І. Телюк. 
В. Дідіок, д-р Б. Футей, мгр І. Винник, Я. Падох, д-р І. 
Скаль'чук, д-р Б. Гнатюк, Д. Попадянець та д-р Анна Чо
пик, rta!запити відповідав приявний на нараді д-р Во
лодимир1 Салан, який на вимогу диспутантів в засаді по
годився" йа опроцентування 8Vi^ 3 тим. що офіційну 
оферт”У п^Дасть його інституція до 15-ти днів після ухвали 
її дирЙсгЙЇ. Прн цьому д-р Галан зауважував, що при
буток з морґеджового бонусу Українська Щадниця^ як 
досі, віддаватиме на ЗУАДК та інші українські цілі.ІІісля 
діїскуЙГ^гйловний предсідник Иоснп Лисогір пропонує, 
щоб задропоігувати Українській Щадниці 8̂ 4.Го процен
тування Позички, а відноенб бонусу, договоритися з нею 
докладаШе". ,^-р, Б. Гнатюк піддержуй внеевння головно– 

предсідннк Н. Лисогір. Голова Комісії д-р L Скальчук 
поінформував, що значну частину пропозицій, які Комісія 
схвалила запропонувати Головному Урядові до ухвален
ня, включила Фінансова Комісія у своїх пропозиціях і 
ці пропозиції були тут відчитані. Тому він вибирає тільки 
такі пропозиції, які не були узгляднені Фінансовою Ко
місією, тобто такі, які осталися відкритими, й тільки їх 
він тут зреферує. Після дискусії, в якій взяли участь го
ловні урядовці пп. И. Лисогір, І. Скальчук. І. Винник. Я. 
Падох, В. Дідюк, Марія Демндчук, Б. Футей, А. Драган 
і В. Дідик, схвалено, з поміж пропозицій запропонованих 
Організаційною Комісією, наступні рекомендації: ^ 

а) Збільшити винагороду за організування членів 
постійним організаторам, які не є секретарями Відділів; 

б) Видати одну гратуляпДйну картку на пробу; 
в) Виготовити обкладинки на книжки для українсь– 

ких шкільних дітей; 
г) Доручити Екзекутиві прослідиди можливість на

буття чи побудови союзових домів по більших скупчен
нях членів УНСоюзу. 

11. РЕЗОЛЮЦІЇ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЧЛЕНІВ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ І ЕКЗЕКУТИВ 

НОГО КОМІТЕТУ ТА ЇХ СХВАЛЕННЯ 

Резолюції та рекомендації Головної Контрольної Комісії 

Д-р Іван Скальчук пропонує схвалити наступні про
позиції Головної Контрольної Комісії: 

а) Резолюції 
1. Стверджується, що всі скарги і письма вислані до 

Екзекутшш чи інших органів УНСоюзу повинні бути обо
в'язково поладнані і відповіджені. 

2. Перебіг нарад Головного Уряду і Головного Екзе
кутивного Комітету повинні бути не лише протоколовані, 
але також записані на магнетофонній стрічці. 

б) Рекомендації 
1. Для встановлення правного відношення між Укра

їнським Народним Союзом і Корпорацією, утвореною для 
будови нового дому, якого легальним власником буде ця 
Корпорація, цоклнкусться Комісію зложену з правннків 
д-ра Богдана Футея і д-ра Анни Чопик і доручусться їй 
до трьох місяців скласти справоздання зі своєї перевірки. 

2. У всіх важливих справах Головний Екзекутивний 
Комітет повинен до нарад запрошувати голови Головної 
Контрольної Комісії і Головної Ради, або ними визначе
них делегатів. 

3. Доручається Екзекутиві подбати до 80-річчя УН
Союзу в 1974 р. про видання історії Українського Народ
ного Союзу. 

4. Уповноважнюсться головних контролерів д-ра Бог
дана Гнатюка і д-ра Івана Скальчука перевірити прото
коли 27-ої Конвенції УНС в українській і англійських мо
вах для ствердження згідностн поміж ними та евентуаль
ного усунення різниць, а також для встановлення, як^ 
ухвали винесені Конвенцією є резолюціями ,а які реко– 
медаціями. 

о. Уповноважнюсться Екзекутнву взяти участь у ви
ставці, яка готується у Філядельфії, з нагоди 200-ліття 
того міста. 

ited area of UNA activity and it ia necesaairy to tadn^^ur 
greater Soyuz family. . ( , ,p) ,.,` 

2) RESOLUTION: Branches attempt to replace,inactive 
branch secretaries with active ones wherever possible, in 
order to foster the growth of the UNA. V 

2) Recommendation: To ensure better attendance IK, 
UNA meetings, programs of general intereat to be scheduled, 
with brief refresher courses for secretaries held before meet
ings, and guest speakers be invited occasionally from other 
areas to stimulate intereet in attendance and ha.ve ywag 
people attend meetings. ` ' ' "- î  
\ . . . r - и - ' . ` " : J . I : T 

3) Recommendation: UNA women to p^cip^e,to.tlife 
Environmeptal action to create a heaithiaV life, tpee trp^i 
pollution. Artlcres will appear on this subject in our preffci 
and brochures will be sent to the branches, ior study and 
distribution. 

б) Рекомендації , ` 

2) RESOLUTION: English-language Vcaelkaa,. whjbh 
are available, to be sent to thoae branch secretaries for dta" 
tribution where there are great numbera of 3rd and 4th 
generation Ukrainian American children, to interest them 
in the UNA. 

4). Recommendation: That our branches contact looaV 
schools and libraries about acquiring both деОДеД-'о^'ЗДг. 
Ukrainian Encyclopedia, "Ukrainians, Abroad" ajxr other, 
books about Ukraine or on Ukrainian themes. 

5) Recommendation: That the UNA issue a toaU'.caleh' 
dar for 1972 or 1973 with a foto of the new UNA ІрцШтіМ 
and/or Soyuzivka. This ia a form of -effective advertising 

the UNA. Also proposed are UNA seals or stickers with 

ture is completed. 

6) Recommendation 
for the UNA. 

More scholarships to win goodwill 

7) Recommendation: Special awards to branches and 
districts which are successful in some special project (this 
is in addition to organizational awards). , - -

3) RESOLUTION: The names of UNA officers should be 
listed in the outside lobby of the Main House and in Veselka, 
as in the past. 

4) RESOLUTION: That a Suggestion Box be placed in 
the outside lobby of the Main House for guests to offer their 
suggestions regarding Soyuzivka, etc. 

Submitted by 
Mary Duabnyck 
UNA Vice President 

На внесення головного радного д-ра Богдана Футея^ 
піддержане головним радним Мирославом Кальбою, схва
лено, 
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12. СХВАЛЕННЯ БЮДЖЕТУ 
І ПОЖЕРТВ НА ГРОМАДСЬКІ ЦІЛІ 

(Продовження з і стор 4-ої) 

На внесеннл Фінансово-господарської Комісії, одно
душно схвалено виплатити суму 15,000.00 долярів на за– 
г.ьіьно-громадські і церковні цілі. 

Прелімінар бюджету УНСоюзу на 1971-72 схвалено 
при прийнятті резолюцій і рекомендацій, запропонованих 
у звіті Фінансово-господарській Комісії (т. 9. д.). 

-

13. РІЗНІ СПРАВИ 
Голова Головної Контрольної Комісії мгр Іван Геи– 

рик пропонує, щоб з уваги на підвищення коштів про
житку підвищити платню екзекутивних урядовців, за7 
витих в Головній Канцелярії на S 1.000 річно. Це внесен– 
вл, піддержане головним радним Андрієм Джулою, схва
лено при двох здержаних голосах. 

Заяви Головного Уряду УНСоюзу 

1. Заява у справі Патріярхального устрою УКЦерквн 

На внесення головного контролера д-ра Івана Скаль– 
чука, піддержане головним контролером д-ром Богданом 
Гнатюком та головним секретарем Ярославом Падохом, 
схвалено наступну заяву в справі Патріярхального устрою 
УКЦерквн: І 

Тому, що свячення новонаймековаиих опнекопів Ук
раїнської Католицької Церкви у Філадельфії 25-го трав
ня 1971 року відбулося всупереч парадам і побажанням 
Первоісрарха тієї Церкви її Верховної^ Архиспископа 
Блаженнішого Иосифа Сліпого, і 

Тому, що ті свячення відбулися при виразному знех
туванні доброзичливих постулатів і сподівань вірних тієї 
Церкви та Jx багатьох центральних і місцевих установ, 
з ix` центральною репрезентацією Українським Конгресо
вим Комітетом Америки на чолі, і 

Тому, що Головний Уряд Українського Народного 
Союзу, базуючись на однодушних рішеннях двох конвен
цій УНС в цих справах, ще в останній.хвилині намагав
ся вплинути на відкладення тих свячень і з тією метою 
навіть вислав свою окрему делегацію до номінатіві на пе
редодні їх ааповіджених свячень, і 

Тому, що ті свячення викликали спонтанний спротив, 
мирян УКЦерквн та довели до демонстраційно виявленого 
протесту, і 

Тому, що спосіб найменування нових спископів і їх 
свячення були виразним порушенням прав і компетенцій 
Помісної УКЦерквн, її Архиспнскопського Синоду та Вер
ховного Архиспископа, і 

Тому, що ці події переходять суто церковні межі і гли
боко заторкують українську національну самобутність, 

Отже тому ми, Головний Уряд Українського Народ
ного Союзу, зібрані на своїх річних нарадах в тижні від 
24-го до'28-го,травня, рішаємо і постановляємо: i m i : л 

І.,,Ц–, Продовжувати нашу всебічну .підтримку ;д ля. 
Верховного Архиспископа Блаженюшогрі Иосифа GnjnQpo, 
очолюваного НИМ Архиспископського Синоду. УКЦеркаи 
та її"Духовевстчв і мирян у їхніх змаганнях до яередеден– 
ня в життя схваленого Четвертим Архиспнекопоьким– Си
нодом В 1969 році патріяршого устрою УКЦерквн. „ 

ПЛАСТОВА МОЛОДЬ БЕРЕ МАСОВУ УЧАСТЬ У ПЛАСТОВИХ ТАБОРАХ 
Дуже часто в нашій пре

сі були залити: „Де наша 
молодь", „Що вона робить" 
і т. д. і дуже часто такі за
пити залишались без відпо
віді. Одначе Пласт ясно і 
чітко може відповісти на та
кі реторичнгпитання: „Пла
стову молодь під час осін
нього, зимового і весняного 
сезону можна знайти на різ
них заняттях у пластових 
таборах". 

Цього року фреквеація 
пластової молоді на пласто
вих таборах є імпонуюча. 
Від східнього побережжа ген 
аж до Лос Анджелес Пласт 
розгорнув свою таборову ді
яльність. Велике число пла
стових, добре вишколе н и х , 
таборових виховвнків д а є 
запоруку правильного і з 
повним успіхом переведення 
таборів. Досвідчені в табо
ровій акції пластові провід
ники і приятелі пластової 
молоді — батьки — приго
товили, потрібні для всіх, 
таборові улаштування, щоб 
бодай на кілька тижнів в 
літі пластова молодь могла, 
далеко від гамору міста і йо
го не раз дуже шкідливого 
оточення, знайти відповідне 
відлруження по цілорічних 
Шкільних заняттях, і серед 
природи, в гурті своїх дав
ніх і нових друзів, перевести 
кілька тижнів на пластово
му таборі. 

і. Першою, і що започаткува
ла' таборову діяльність', це 
Цластова Станиця Лос Анд
желес. Від 21-го до 26-го че– 

дантка табору юначок, ст. 
пл. Юрій Маринович — ко
мандант табору юнаків, ст. 
пл. Стефа Григорчук — ко
мандантка табору новачок і 
ст. пл. Олег Березовський — 
командант табору новаків. 
Учасники таборів: 32 новач
ки, 27 новаків, 29 юначок 

таборовий вишкіл для нова -
цькнх виховяиць і внховнн– 
ків під проводом комаидан– 
та пл. сен. Філька Старуха 
та ст. пл. Ігоря Рака– — як 
бунчужного і ст. пл. Ярки 
Коморовської — писаря і 
6-ть інструкторів (ок), в я^ 
кому взяло участь 33 учас– 

д-р М. Юзич і медсестра В 
Гординська. Ад м і ністрато– 
ром таборів є Мирося Вара
н т е В булавах таборів с 
понад 12-ть пластових ви– 
ховників. 

Посуваючися далі на схід 
маємо дві пластові Оселі 
„Писаний Камінь" біля Клі
вленду і „Новий Сокіл" бі
ля Воффало. На тих Оселях 
згідно з пляном розпочали
ся пластові табори 3-го лип
ня і вони триватимуть до 
25-го липня ц. р. „Писаний 
Камінь": Табір новачок — 
команда: ст. пл. Соня Сло
бодян — командантка, пл. 
розв. Галина Тарнавська — 
бунчужна, ст пл. Ліда Ми
кита — писар. Стан 19 но
вачок і 3-ри члени булави, 
Табір новаків: ст. пл. Ігор 
Микита — командант, ст. пл. 
Андрій Храпливий — бун
чужний і ст. пл. Тарас Ла
тинський — писар. Стан 28 
новаків і один член булави. 
Табір юначок: ст. пл. Надя 
Казямнра — командант к а, 
ст. пл. Вірляна Ткач — бу 

рвня ц. р. на „Кемп Скай 
Медове?' п)д– проводом комен-І лав Станчак - командант. 

тиви 
кас протиставитись усі 

' \ '"-'” N9TIU KROt̂ H 
'. X Заява Головного Уряду УНСоюзу у 50-річчя 

Української АПЦеркаа ш–. u,\ .t``fc 

Комендантам таборів в-і пе– 
греЙегДенні^прЬ^рам^і допема– 

даятів пл. сен. Алии Мнкн– 
тин (табір юначок), ст. пл. 
Юрія Кивки (табір юнаків), 
пл. сен. Дарія Чайківська 
(табір новачок і новаків) — 
8 новачок, 8 новаків, 16 юна
чок і 14 юнаків мали наго
ду перевести в чудовій око
лиці свій пластовий табір. 
Духовну опіку опіку над та– 
(5ораріи мав пл. сен. о. И. 
^айковський, лікарська опі
ка була'в руках д-ра Ігоря 
Шалаути,. а адміністрацїйні 
і 'фінансові справи перебра– 

і 25 юнаків. Духовна опіка тюки вишколу. 
о. В. Чавс, лікарська опіка і На першому тритижнево

му турнусі, що розпочався 
3-го липня був такий стан: 
Табір новачок: ст. пл. На
талка Горак — командант
ка. ст. пл. Ярка Кемеровсь
ка - бунчужна і ст. пл. Лі– 
ля Григорчнк— писар. Наз
ва Табору: Гірський' Голос. 
Стан 47 новачок і 9 сестри
чок. Табір новаків „Шляха
ми Закарпаття": пл. сен. 
Яків Шегрин — командант, 
СТ. пл. Зенон Ушак — бун
чужний і ст. пл. Дарія Ушак 
— писар. Стан 73 воваки і 
13 братчиків. Табір: поділе
ний на чотири гнізда: Уж
город, Хуст, Мукачів і Бе
регово. Табір юначок: ,,Ако– 
,рдами Карпат": пл. сен. Ні
на Самокіш — командантка, 
твт. пл. Ліда Прокоп — бун
чужна і пл. розв. Хрнстя 
Слнвоцька і ст. пл, Хрнстя 
Гординська - писарі. Стан 
-табору: 87 юначок і 8 членів 
^булави. Табір, юнаків: пл. 
сен Володимир Бакалець — 
кбмандант, ст. пл, Анатолій 
Кардашинець — бунчужний 
і ст. пл. Ігор Раковський 

а адміністратором Оселі пл. 
сен. Леся Юзенів. Господар
ську ділянку ведуть пл. сен. 
Дмитро Косовнч і п. Михай
ло Савицький. Духовну опі
ку виконує о. Ю. Мевцінсь– 
кий а медичну опіку переб
рав д-р М. Зарццький. 

Якщо йдеться про спеція– 
лізаціііні табори — то в ча
сі від 14-го до 28-го серпня 
ц. р. відбудеться Морсько -
Літунський табір для стар
шого юнацтва і старшого 
пластунства, що його орга
нізують курені „Чорномор
ські Хвилі" і „Чорноморці". 
Командантами таборів бу
дуть ст. пл. Адя Бойдуник 

У Фініксі створено Т-во Прихильників 
ж 

Фін ікс, Арізона. Історія 
цього Товариства така: в 
кінці квітня ц. р. тут'ство
рилася Ініціативна Група 
Активізації Допомоги Дер
жавному Центрові Україн
ської Народної Республіки, 
яку очолили парохи україн
ської православної та укра
їнської католицької церков 
та увійшли ще чотнрі свідо
мі громадяни нашого міста. 
По 6-ти тижневій енергійній 
праці, Група об'єднала 20 
членів - прихильників УНР. 
Дня 18-го червня Ц. р. від
булися'Засновуючі Загальні 
Збори, які оформили об'ед 

(жіночий табір) і ст. пл. Те– н а н и х членів у Товариство 

нчужна і ст. пл. Хрнстя (молодший) — пнозд. Табір 
Цвіль — писар. Стан 36 ю– -від назвою „У Карпатах — 
начок і 3 члени булави, іреред лісу на горбочку'' гіо– 
Табір юнаків: ст. пл. Ярос1 ділений на?-три підтабори: 

ст. пл. Ігор Манднч — заст. 
коменданта, ст. пл. Нестор 
Голннськнй — бунчужний і 
ст. пл. Олесь Цвіль — писар. 
Стан 28 юнаків і 2 члени 
булави. 

Табори с під опікою: пл. 
сен. Микола Голіян і пл. 
сен. Ярослав Крншталович 
(Управа і .Оселі і таборова 
Комісія), о. іван Орншкевич 
— духовна опіка, д-р Мико
ла Грушкевнч і д-р Лонгнн 
Шанковський — медична о– 
піка, Дарія Гординська — 

лн" на' себе ї'нж. Олег Чай-1 медсестра, адміністрація Л 
-ковеьКИй і Іван Мельник, заготівля пл. сен. Ліда Го– 

.,е сім пластових ви– 
іМ'і'ихоУнмкНв. 

Пластова, Станиця Чикаго' 
на св,оїй. пластовій Оселі в 

На внесення головного радного інж. Анатолія:Доро
шенка, піддержане головним контролером'д-ромоМихайг 
лом Данилюком, схвалено наступну заяву в справі рО–, 
річчя УАПЦеркви такого змісту: ( п улу 

Тому, що в цьому 1971-му роцг сниияіглося" '60"pwhf 
від часу відродження Української Автокефальної Право
славної Церкви, і 

Тому, що ця Церква під проводом її Великого Мит ро– 
полита-мученика. Василя Лнпківського мас найбільші за
слуги перед Богом і Українським Народом, і 

Тому, що за свою вірність Богові і Народові ця Церк
ва принесла найбільші жертви, як і 

Тому, що ця Церква, не зважаючи не. жорстокі пере
слідування безбожннцьким режимом та на гекатомби 
жертв, зберегла і зберігає в серцях українців Б'ру в Бога 
та глибокі патріотичні почування. 

Отже тому, ми Головний Уряд Українського НаррД– 
ного Союзу, зібрані на своїх річних нарадах в тижні від 
24-го до 28-го травня 1971-го року; 

1. Вітаємо всіх вірних Української Автокефальної 
Православної Церкви з її 50-річчям її відродження, 

2. Клонимо голови у найбільшій пошані перед уеїмн 
жертвами. ЩО ця Церква принесла за віру в Бога та за 
слу)кбу своєму народові, 

3. Закликаємо всіх наших членів православного віро
визнання всіми своїми силами і засобами піддержувати 
свою Церкву і її Провід та 

4. Докласти всіх зусиль, щоб ювілейні святкування 
Української Автокефальної Православої Церкви були най
більш величаві та скріпили нашу віру в Бога і кращу цолю 
нашого народу. 

3. Вислови пошани й співчуття Головного Уряду 
. з приводу ечерти Первоісрарха 

Української Православної Церкви Іоана 

На внесення головного радного Анатолія Дорошенка, 
піддержаного головним контролерем д-ром Михайлом Да
нилюком, схвалено наступну заяву Головного Уряду УН
Союзу з висловами співчуття і пошани з приводу смертн 
Первоісрарха УПЦеркви в ЗСА такого змісту: 

Головний Уряд Українського Народного Союзу кло
нить голову перед світлою пам'яттю померлого Первоіс
рарха Української Православної Церкви в ЗСА Блажен
нішого Митрополита Іоана Теодоровича та висловлює з 
цього приводу свій глибокий жаль і співчуття. 

ВІДмІчення 10-річчя ечерти сл п. Дмитра Галичина 

На пропозицію головного секретаря Ярослава Падо– 
ха4 однодушно схвалено повстанням з місць вшанувати па
м'ять колишнього головного предсідника УНСоюзу та пе
редового громадського діяча, сл п. Дмитра Галичина, з 
дня смертн якого саме проминуло десять літ. 

14. ЗАКРИТТЯ НАРАД 
Після вичерпання порядку нарад, на внесення голови 

Головної Контрольної Комісії мгра Івана Геврика, голов
ний предсідяяк Йосип Лнсогір закрив наради о год. 6-й ве
чором, бажаючи їх учасникам щасливого повороту домів. 

. Після цього учасники нарад відспівали український 
національний гимн. 

Ярослав Па дох, 
головний секретар ь 

Вестфілд,;Внскансеа (назву 25-гО лнпн”я 1971. Табір но– 
дісї Оселі вона одержить під 
час, офіційного посвячен ня 
ц. jKfe) розпочала табОруван– 
,ня ще 29-го .червня ц.ф– ко– 
-ли піонерський Табір .Юна
ків в числі 8 пластунів під 
проводом ст. пл. Олега Га– 
новського приготовляв через 
цілий тиждень таборові при
міщення й улаштування для 
дальших виховних пласто
вих таборів. 

Перша тура на тій Оселі 
— це табори новачок і юна
чок (від 27-го червня до 
17-го липня ц. р ) . Табір но
вачок в числі 34 провадять: 
ст. пл. Оксана Касіян — ко
мандантка, ст. пл. Ліда Тка
чук - бунчужна і пл. роз. 
Ліда Скуб'як — писар. До 
помочі їм є 5-ть сестричок. 
"|`a6ip юначок в числі 55 с 
під проводом ст. пл. Лясі 
Дубі — комендантка, ст. пл. 
Оксани Хомут - бунчужна 
І ст. пл. Іренн Савка — пи
сар. В булаві табору юначок 
с сім ст. пластунок і пл. роз
відниць. Адміністрато р о м 
таборів с пл. сен. Ростислав 

ліян, реєстрація ст.; пл. Ори
ся Волчук, і: відповідальна 
за кухню Люба Яцшпнк. 

Ще- бїльше число учасни
ків -Таборує на ."Новому'Со
колі". Реченець від 3-го до 

ваЧбк: пл. сен. Анізія Мвн– 
,дзій — командантка, ст. пл. 
ДіяНа Райца" — бунчужна, 
ст. пл. Муся Мочула —-ітн– 
cap` Стан 47; і 4 члени бу
лави. Табір новаків: пл. сен. 
Володимир Мельник - ко
мандант, ст. пл. Роман Наум 
— бунчужний і пл. розв. Та
рас Пенкальський —- писар. 
Стан 41 і 4 члени булави. 
Табір юначок: пл. сен. Ма
рте Пе ленська — командан
тка, ст. пл. Міма Коропей 
бунчужна і ст. пл. Галина 
Матковська — писар. Стан 
44 і 4 члени Булави. Табір 

одор Костюк. Організатор 
таборів ст. пл. Зенон Стахів. 
Місце табору: Острови на 
озері „Тиха Вода" в Адіроя– 
дак. 27-ий Курінь УСП-ів 
„Хмельниченки" о р г а нізу– 
ють в часі від 31-го липня 
до 14-го серпня Ц. р. в Парк 
Де Ля Верендруе, Квебек — 
Канада „Водно - мандрівний 
табір" канойками через озе
ра і ріки. 

Немає сумніву одна ч є, 
що вершком нашого пласто
вого таборування с дві на
ші, що так сказати „акаде
мії" для підготовки і виш
колу таборових провідниць 
і провідників (Міжкрайовий 
засяг діяльности) а саме 
„Школа Булавних" і .Лісо
ва Школа", що примістили
ся в горах Кетскил — Лісо
ва Школа біля Лексингтону 
а Школа Булавних на посі
лості Панства Куликів біля 

Цуст, Ужгород і Мукачіву 
,Стан Табрррвикш–'юнаків 
70 \ 8 членів булави. Всі 
табори впровадили в свої ви
ховні табори програми те– 
,матнку ,.Пізнаймо Закарпат
тя" з нагоди 50-ть ліття від 
рснування 'Пласту на нашій 
вузшій Батьківщині — За
карпатті. ІДдь: запізнатися 
основніше з, тим періодом 
ЧВсу, головно в тон час, кот 
лн Пласт на,ЗахДдніх^Украу 
їнськнх Землях, був розв'я
занні! польською владою, .а 
на Закарпатті саме, тоді 
ПЖІСТ ввявнв свою динаміч
ну силу і. захопив, великі ко
ла нашої молоді пластовою 
ідесю.-і-В. великій; мірі, при– 
.нннився до–. повного націр– 
нальі|Ого ,^дррдн^ендя,. кра : 
іни, що мало свій в и я в 
193^Г^) року з. проголоїНен– 
ням, Самостійної Української 
Держави - „Карцатсь-к о ї 
України". Дальшою ціллю 
тюграми Таборів поставити 
пластовій молоді з а вЗір,ве– 
ликнх пластових І держав
них! мужів, що своєю Пра
цею виповнили цей протяг 
50-ліття на Закарпатті. 

В часі від Игго до 24-го 
липня Ц– Р– відбудуться ще 
на Вовчій Тропі два табо
ри : „Піонерський Табір" для 
юнаків розвідчиків під про
водом коменданта табору ст. 
пл. Романа Процика і Табір 
юначок - розвідувачок д л я 
підготовки до третої пласто– 

Гантеру,– 4Т. И. г Командаятр., дтрацю,-До. тіи1.лрвц1, якЩ–. і Слідуючий концерт у тій 

юнаків: пл. сен. Олексій Са– вої проби під Проводом пл. 
гайдакІЕський - командант. ceà.Щ Рути Галібей. Пласто– 
ст. пл. Богдан Довгалюк -
бунчужний і ст. Пл. Адріян 
Цьолко - писар. Стан 36 і 
один член булави. 

Пластові табори на Ново
му Соколі с під опікою пл. 
сен. Богдана Пашковського 
і пл. сен. Оксани Бережнн– 
цької (Управа' Оселі і Табо
рова Комісія) та адміністра
тора пл. сен. Василя Мочу– 
лн, та пл. сен. Слави Шиш 

вий' Табір яа Вовчій Тропі 
с під опікою Управи Оселі 
і Таборової Комісії на чолі 
з пл. сен. Ярославом Бойду– 
ником. Референтом таборів 
с пл. сен. Михайло Юзенів, 

кою Ш. В. с. пл. сенГДора 
Рорбачевська, а комендан
том Л. Ш. пл. сен. Андрій 
Мицьо. Опікункою школи 
Булавних с пл. сен. Олька 
Кузьмович, а Лісової Шко
ли пл. сен. Мирослав Раков
ський і пл. сен. Юліян Кри– 
жанівський — відомий автор 
.підручника-для таборництва 
^Пластові Табори". В таборі 
Щ. Б. беруть участь -6-ть ін
структорок і 33 старші юна
чки і старші пластункн. Лі^ 
лову Школу провадять 7 Ія– 
структорів, а .-учасників та
бору с Зі . Дня 6-го липня Ць 
р. обидва табори Школи Бу
лавних і Лісова Школа від
були спільну ватр^' з наго–: 
дн ,,Слійта - Купала" над-pKd 
чкою; ка посілості п-ва Ky -̀
лнкі.в. В програму ватря.'бу
ли -вплетені обрядові пісні 
ПОЛучені з пусканням Дівча
тами віночків на річку та 
виловлюванням тих віночків 
хлопцями, як ріанож скака
ння, через горіючу ватру, 
пластові і народні пісні, та
нки і дует брата і сестри 
Ганушевськнх. Про обрядо
ві звичаї на Івана Купала 
говорила пл. сен. Ольга Ку
зьмович. 

В загальному треба ствер
дити, що на початок літа в 
пластових таборах бере у– 
часть понад 1250 учасників 
і пластових виховннків і як 
хтось питається, де ваша мо
лодь — дуже просимо під 
час Дня Пластункн і Плас
туна на всіх Оселях пригля
нутися, як вона працює і 
які с її заінтересування. 

пл. сен. Зенон Корчішськпй 
Голова Крайової Таборової 

Коміснії 

Прихильників УНР, вибира 
ючн керівні органи Т-ва, 
згідно із статутом. Д о Упра
ви Т-ва вибрано одноголос
но: голова — пполк. Алек
сій Ґенсуровський, заступ
ник голови, він же і органі
заційний референт — хору
нжий Микола Бурда, скарб
ник— п. Петро Мандро та 
секретар—інж. Микола ЧРо– 
полів. Контрольна Комісія: 
майор Константия Тжепель -
Єлліс, п. Василь Левицькнй 
та п. Микола Петренко. 

З нагоди зборів та засну
вання Т-ва Прихильників 
УНР, наспіли привітальні 
листи від: 1) проф, доктора 
Миколи Степаненка — вще– 
преаидента УНР в екзнлі, 
2У редактора Володимира 
Віляїва - заступника кер
манича ресорту зовнішніх 
ЗВ'ЯЗКІВ ВИК. Органу УНР 
на ЗСА, 3) директора Івана 
Крамаренка — представни
ка Вик. Органу УНР в ЗСА, 
4) п. генштабу Ген. Хорі — 
А. Валінського. Централь
ний Комітет Вшанування 
Пам'яті С. Петлюри в ЗСА, 
5У Ген. хор. В. Филняович, 
почесний голова Союзу Ук
раїнських Ветеранів в ЗСА, 
в) та листа від п. І. ІДабе– 
льського — голови Головної 
Управи Об'єднання Това
риств Прихильників в ЗСА. 

'Зачитаних надісланих ли
стів оживило, підбадьорило 
та поглибило в слухачів ві
ру в перемогу нашої ідеї, 
якою є Самостійна Соборна 
Незалеяша Українська На
родна Республіка. 

Секретар Т - в а М. Т. 

Імпрези Кубанських козаків та 
бостоксько? молоді в Гарвардському 

Центрі Українських Студій 
Гарвардський Центр Ук

раїнських Студій ,що нело– 
своїй творчості та винахід
ливості. 

мітно провадить свою яау-І В цілому концерт був ус– 
кову, дослідну і виховну пішнии. 

чаються три визначні події, 
що відбулись в зимі та ран
ньою Весною Ц. р. 

Студенти, бібліотекарі й 
керівники привернули ува
гу наукового світу, а за. ним 
і широкі кола українського 
і неукраїнського громадян
ства, своєю виставкою укра
їнських стародруків, рукопи
сів і документів, та матеріа
лів про Україну, писаних ін
шими мовами. 

ж е залі, що відбувся 9 трав
ня, — мав традиційну, ака
демічну форму, був тпДпо– 
рядкований одному проводо
ві, творив собою добре зіб
рану мистецьку цілість. 

Диригентом, організатором 
і керівником концерту — під 
мистецьким аспектом, був п. 
Микола Калініченко. Обда
рований багатьма талантами 
п. Калініченко вніс щось но– 

іве, мистецьке, і виховне: Він 

Клюковський. Табори для) ка. Духовну опіку виконує 
новаків і юнаків відбудуть– парох Боффало о. Андрій 

Стецюк, а лікарську опіку 
перебрало на себе Лікарсь
ке Товариство Боффало під 

„Ідея ї Чин" - з б і р к а праць і статтей 
сл. п. Осипа Дякова-Горнового 

Пластова Станиця Де– і проводом д-ра Євгена Стець– 

ся від 18-го липня до 7-го 
серпня ц. р. 

У високих горах Кольорт 
До 
нвер заплянувала свої плас
тові табори на час від 31-го 
липня до 21-го серпня ц. р. 
Організаційна стадія закін
чена - чекають на додат
кові зголошеиня учасників 
всіх Пластових Станиць з 
ЗСА. 

рівнож в горах Кольора– 
До в Рокі-Мавнтен. Нешенел 
Парк, в часі від 31-го липня 
до 15-го серпня ц. р. під про
водом команданта табору пл 

кова, Нагляд над 
мас пані Петруся. 

кухнею 

З датою 1968 року появи
лася' у Лондоні з друкарні 
Української Видавничої Спі
лки накладом і заходами То
вариства Колишніх Вояків 
УПА за кордоном п. н. „Ідея 
і Чин" збірка праць і стат– 

Пластова молодь східньо– тей відомого діяча п публі 
го побережжя ЗСА - табо-Іцнета українського револю 
рус на великій - гарно ро
збудованій і під кожним ог
лядом пристосованій до та
борування, пластовій Оселі 
,.Вовга Тропа" біля Іст Чет– 
гем. Ню Иорк. Тут згурту
валося найбільше чне л о 
пластової молоді, яке в пер
шому турнусі перевищить 

сен. Ігоря Короля відбудеть– І 400 осіб. - Нормальні плас– 
ся внеокогірський табір для тові виховні табори поча– 

ційного руху 1930 - 40 pp. 
Осйпа Дякова-Горнового. До 
цісї збірки творів О Горно
вого, т о нараховує понад 
400 сторінок, ввійшли всі до
ступні за кордоном ного пра
ці, видавані в Україні в умо
вах підпілля нацйкльостнлї, 
а також стаття д-ра П. Мір
чука під наг. „Осип Дяків– 
Горновий — ідея і 4HH`' та 

старших їлися 3-го липня і тривати -1 спогади батька п. Василя старших юнаків 
пластунів, що ного уряджу– j муть до 24-го липня, дру– 
ють Курені УСТІ і УПС „Бу– гий турнус таборів для но– 
рлаки". вачок, новаків, юначок і ю– 

Пластова Оселя „Зелений | наків від 25-го липня до 
Яр" біля Дітрсйту розпоча– 114-го серпня 1971. Час від 
ла свій таборовий сезон теж j 14-го до 28-го серпня Ц– Р– 
27-го червня ц. р. для мо– і зарезервований на вишко– 
лодшого юнацтва (до дня лн. 

Ще перед розпочатим но– 10-го липня), а від 11-го до 
31-го липня ц. р. відбудуть
ся табори для новацтва. Ко
мендантами таборів в: ст. Вовчій Тропі в часі від 26-го 
пл. Іна Шустов — коман– | червня до 2-го липня ЦІ р. 

Дякова під наг. „Мої спога 
ДЦ' про Осипа Горнового". 
Батько сл. п. Горнового про
живає по війні в ЗСА. Збір
ник розпочинається повідом
ленням УГВР з України, з 
грудня 1952 року, про смерть 
Осипа Дякова - Горново г о 
38-то листопада 1950 року в 

рмальннх пластових вихов-^бою, У лісі біля седа Велике 
них таборів відбувся тут на 

джений 1921 р. в селянській 
сім'ї в с. Олесин, Козівського 
району на Тернопільщині, 
мав ще псевдоніми Артем, А. 
Осипенко і О. Гончарук, а 
багатьох статтей не підпи
сував навіть псевдамн. Його 
публіцистичні праці, як од
ного з чільних Ідеологів на
ціонально-визвольної бороть
би в Українні, тематично ді– 

Велике число відвідувачів, 
місцевих і з подальших міст 
і стейтів, свідчать про ши
роке зацікавлення українсь
кого громадянства українсь
кими студіями в Гарварді. 
Та Гарвардський Центр .ук
раїнських студій, не обмежи
вся тільки науковим аспек
том CJKXU діяльности. Потре
ба дальших фондів, на по
ширення стуДій, піддала ду
мку про організацію концер
тів. Переговори в Кубансь
кими козаками та, іншими, 
можливими концертанте м и, 
привели до створення анса
мблю талановитих виконав
ців „Ритму України". 22-го 
квітня, в меморія ліній залі 
Сандерс театру в Гарварді, 
відбувся концерт з участю 
Кубанських козаків, співач
ки Галини Мннаїв - Андреа– 
діс, прима - балерини Роми 
Прийми-Вогачевської та піа
ністки проф. Марії Цісйтс. 

Відоме всім ім'я Гарварду, 
голосні реклами та оповіст
ки про склад виконавців 
концерту заохотили багатьох 
глядачів, тож заля була за
повнена місцевою і позаміс– 
цевою публікою. 

Думаємо що зайве було б 
говорити про окремих вико
навців та їх кожний окре
мий виступ, бо їхні імена у– 
с!м відомі, а про їхні висту
пи уже не раз згадувано в 
часописах. Однак хочеть с я 
згадати, що козаки якими 
ввесь час займався Йосип 
Харина та привів їх до Уп
рави міста Бостону на зуст
річ з посадником міста та 
губернатором стейту, булл в 
своїх козацьких строях і бу
ли відомі бостонським уря
довцям з телевізійних про
грам. Уславились вони сво
їми технічно - досконали м и 
танцями, тому трохи незро
зумілим був їхній СПІВОЧИЙ 
виступ. Дехто з американців 

Поле, Івано - Франківсько г о 
району в Зах. Україні. Сл. п. | рована портретами сл. п 
Осип Дяків-Горновнй, наро– Осипа Дякова - Горнового. 

ляться на дві частини, і їх 
можна схарактеризувати як-чекав, чекав на танці коза– 
,,За що ми змагаємось" і 
„Проти кого і проти чого ми 
змагаємось". Заповітною мрі
єю сл. п. Осипа Дякова-Гор
нового — заступника Голови 
Генерального Секретаріату 
УГВР, члена Проводу ОУН 
і Крайового Провідника 0 -
УН на Львівщину, сотника -
політвиховника УПА — бу
ло здобуття незалежної У к 
раїнської Держави, в бороть
бі за яку він загинув. Вия
вив себе видатним публіцис
том, назавжди вписав ш и 
своє ім'я в реєстр передових 
українських п у б л і ц и с тів. 
Кйнжка „Ідея і Чин" ілюст– 

ків, аж не дочекавшись вий
шов з концерту. Доповнен
ням до всіх виступів була 
оркестра п. Комара. 

Цього раау козаки йе про
думали якелід, що їхній ви
ступ, на університеті перед 
добірною публікою, і висту
пили в своїй звичайній ка– 
баретовій інтерпретації укра
їнських пісень, дотепів і тан
ців, та під кінець вони знов 
увійшли в захоплюючу бра– 
вуру, що принесла їм славу. 

У співачки Галини Мяиаїв– 
АндреаДіс, гарний голос, во– 

аумів зорганізувати з молоді 
струнну оркестру, що - вже 
ряд років виступає на свя
точних концертах; провадить 
хори, малює і провадить 
школу малюнків для моло
ді, бере участь у театраль
них виставах і режисерує їх. 
Не -дивно, що на його зак
лик об'єдналися співаки різ
них хорів у один великий 
хор, взяли участь молоді тан
цюристи., Хор біля 50 осіб, 
виконав в'язанку народних 
пісень; 

Співачка Оксана Іващон– 
ко, — випускниця клівленд– 
ської консерваторії яередала 
публіці настрій пісень? В Во– 
етоні вона вже не раз висту
пала і кожного разу з но– 
ними піснями. Дует Карася 
і Одарки - з першої дії опе
ри „Запорожець за Дунаєм" 
виковували Євген Мороз — 
Карась, та Лариса Діях — 
Одарка. Вони аматори, й та
лановиті співаки. Євген Мо
роз уже не раз виступав у 
сольоспівах. Лариса Діях та
кож знана нам з її сольових 
співів, вона легко справи
лась з грою та співом цієї 
мецосопранової партії. ПрК 
цьому треба згадати, щб взо– 
ром для неї була покійна А– 
настасія Калініченко — дру
жина диригента. Портрет А. 
Калініченко, пок. нашої спі
вачки - роботи М. Каліні– 
ченка — стояв ввесь час на 
сцені. Сольовим співам та 
дуетові акомпаньювала ЕДна 
Ніткін — довголітня прия
телька української громади. 

Жвавими і гарними — бу
ли танці бостонської молоді. 
Найзавзятішими 'були Коза
ки з шаблями у своєму за
порозькому герці. 

Мистецьким збагачен н я м 
концерту була участь квар
тету „Караваяа"1 8 Ик)ЛЦже– 
рзі. Цей квартет уже має 
своє обличчя, стиль, репер
туар. 

Програму концерту прова
див Йосип Харина дуже спо
кійно й Дотепно. Він приві
тав присутнього на концер
ті проф. О. Пріцак' та ряд 
інших визначних осіб, а та
кож просив публіку і вико
навців, щоб встали та хви
линою мовчанки згадали в 
своїх думках — щойно по
мерлого Митрополита Укра
їнської Православної Церк
ви в ЗСА — Іоана Теодо
ровича. 

Оплесками та квітами на
городила виконавців — бос– 

служено здобуває оплески 
Прнма-балерива Роми Прн– 

Йма-Логачевська в своїх тан
цях легка, і оригінальна, у J 

на уміло добирає пісні і за– тонська публіка, а чистий 
прибуток з концерту допов
нив, фонди Гарвардеьно г о 
Центру Українських Студій. 

Андрій Баранишк 
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МІСТІ Л ТОРОНТЛ 

Свято ""весни. Осередки 
Спілки Української Молоді 
(СУМ) південного Онтаріо, 
як і щр "року відбули, в не
ділю ІЗ-го червня ц. р. на 
своїй оселі „Веселка" біля 
Антону' дуже гарне і чис
ленне Свято Весни. Гарна 
погода^згРомаднла небувале 
число гостей. Програма свя
та розпочалась Службою Бо
жок), sttfy 'відправив о. Р. На
бережній `-` капелян СУМ-у. 
Під час”Богослуження, труб
на оркестра при Осередку 
СУМ в^Трронто „Ватурин" , 
відіграла1упід диригентурою 
мгр-а ВгКардаша декілька 
рслігіЙгші-'пісень. Молоде і 
старше' юнацтво, дружинни
ки і ceftì SbpH, танцювальна 
група-\,^с6р- із Ст. Кетринс 
творили /понад 800 особову 
групу/ІЗ" прапороносців' тво
рили" dttpeity колону. По під
несені Прапорів, дефіляді мо
лоді, nè pe?r почесною прези
дією відбулася мистецька 
програма^; участь у ній бра
ли: трубна оркестра „Вату
рин" , .танцювальний гурток 
О СУМ з Щ. Кетринс. Торон
то, Ошаїйгг та мішаний хор 
..Гомін" Ц'Ст. Кетринс під 
диригентурою проф. О: Врез– 
деня. Спортовою частиною 
керував 6: Ігнатовнч, яку на 
жаль докінчити не дала рап
това буря. Із словом до мо
лоді і зібрних виступили: 
ред. В. -̀H^HHK з Німеччини, 
мгр. Т. "Вуйняк–голова КУ 
СУМ в Канаді, посадник міс
та AKTOgy,,n. Гінтон, та бу– 
лавна Ліда Соловій. Врочис
тою була^ецвна переходу ю– 
наків до' дружинників і на– 
гораджвяця групи внхов– 
ників.^Промовляв. голова 
Осередку^, СУМ-у в Торонто 
М. Ше,петик. прігреченняу 
проводар.,.о. Р. Набережний 
лефілядок), проводив студен" 
університету Т. Дусановсь– 
кий. , л В с ; . 

Річні Загальні Збори. Ко
мітет Українок Канади від 
був. дай 2JUro квітня, ц. р. в 
палі праяпслнвної катедраль– 
ної– громади, чергові загаль
ні збйри^'вкі відкрила голо
ва, д-р^З. Ллітас. До іїрези– 
діі обраної п:Ю; С Проців на 
голову, п-і М. Горбань на се– 
кретарну-.'Хвилиною мовча– 
нки, збярн' вшанували па^ 
м'ять відомої діячки. В. За– 
вадської, яка . померла дат 
23-го березня ц. р. По.звітах 
уступаючої! Управи, діловій 
днскусй,яа.уділенні абсолю– 
торіЬ вбрано нову Управу в 
складі :іііввк. Л– Вертипорох– 
голова, попередня голова д-р 
3. Ллиоди-ша заступниця, 
д-р В. Кос, 2-га заступниця 
п-і A,J?MPIIK; рекордова сек
ретарка^ л-і Г.Федих, корес– 
повдевиДйна секретарка п-і 
Л. Романик. касирка п-і В. 
Лавринюи.,До складу Упра
ви увійіплр іде велике число 
иань; до;імпрезового коміте
ту, пресової референтури, ре– 
(рерентуоп архіву, представ– 
ннцтва0ч-др' Ради народного 
мистецтва і КУК та інш. Ко
нтрольну^ Комісію очолила, 
п-і А. Ба^р,з пгею Д. Темник 
і n-ejo-,j/Pf Кумпан-членамн. 
Сподівалося, шо праця Ж 
КУК вн Торонто буде прово
дити і,яадалі свою працю 
під проводом активної і відо
мої, громадської діячки п-і 
інж– Л,,Вертнпорох. 

Подорож до Києва, У днях 
від 24-го червня до 1-го лип
ня ц. р. відбудеться в Торон
то третя з черги кульгурно– 
розвагова імпреза під назво– 

- - - - -Марія Гарасенич -

Театральна постановка ,,АрлТ' 
Лесі Українки в Дітрейті 

ш 

ю „Караваяа" . 40 етнічних і ся театральний гурток під 
груп зарелрезентують себе мистецьким керівництвом 

Минулого року, при ши,– і речі Лесі Українки. Вона irfe` 
роко відомому хорі „Трем
біта" , в Дітройті заснував– 

окремима павільйонами: у 
різних околицях міста. Ук
раїнську групу у цьому році 
буде репрезентувати в своє
му будинку при вул. Коледж, 
Філія УНО і Братні Органі
зації. Павільйон з виставки 
української народної культу
ри і українським кулінарний 
показом, під назвою столиці 
України „Київ" буде розмі
щений у залях і кімнатах бу
динку УНО. Танцювальний 
гурток МУНО „Калина" , під 
керівництвом Є. Джуґана та 
мішаний хор „Воян" під ди
ригентурою С. Гумініловнча, 
будуть виступати кожного 
вечора від 6-ої до 12-ої год. | 
вночі. 

Для цьогорічної .,Карава 
ни" відбувся дня 15-го трав– І перші 
ня ц. р. окремий баль з вибо– | j т . і. 
ром кралі Києва, якою стала 
п-на Донна Орпхівська, а 

артистки Катерини Бранки– 
Кривуцької, яка вже понад 
два десятки років віддано 
працює для дітройської гро
мади, слушно втішаючись 
славою й признанням. Мис– 
тець художнього слова, ар
тистка, а понад все талано
витий педагог і режисер, во
на постійно бере участь в 
імпрезах особистими індиві
дуальними виступами, або із 
своїми постановками, інс
ценізаціями з гуртками мо
лоді з такими речами як 
Лесі Українки „Одержима" . 
„Грішниця" , „Орфесве чу– 

ідо", „Ефігенія в Таври
ді", уривки з „Лісової піс
ні" та „Останній хліб" Ста– 
рицької - Черняхівської, „На 

гулі" Васнльченка 

ні якась близька. Відчуваю 
її мову, стилі, ідеї, націона
льну напругу. Членів гурт
ка, цю прекрасну молодь, ці
ню за їхню обов'язковість, 
вихованість, загальний роз
виток, - інтелігентність. ДО 
кожного підхід маю індиві
дуальний. Працюю-над кож
ною фразою й жестом. Поки 
дати „Оргію" На сцену ви
пробовувала сили гуртка 
два рази на імпрезах Ук
раїнського Культурно-Гро-
мадського Клюбу. Коли від
значили роковини Ветгове– 
на-дала з гуртком уривки з 
„Патетичної сонати" М. Кул 
ліша, а в– Шевченківські 
цні-інсцеяізацію уривків з 
поеми „Гайдамаки". Після 
цього побачила, що „Оргію" 
можна вже давати на сце
ну. 

Пе дивлячись на те, що 
ми вже звикли до високого 

Цього року, коли весь у– 
країнський світ вшановус 

нагороду-квиток на безплат
ну подорож до Києва, уфун 
довану подорожевнм бюром І ЛесІ" Українки 
,Астро Тревель Сервіс" при і 
іул. Влюр, власниками якого 

князівнами Валерія Калин- | с о т н і роков„„„ Л е с і У к р а 
чук і Люба Зазуляк. Краля о ^ Браяка-Кривуцька си– 
Л : . ^ ^ . 1 ^ С 1 ^ - . 0 ? ! Р і ! ! ! ^ . - В ^ м и Драматичного гуртка 

| при хорі Трембіта поставила 
в Дітройті драматичну поему 

Оргію" . 
Гурток складається з учнів 

с п-во Волошини. Краля Кв– останніх кляс української 
сва, Д. Орихівська має 20 ро– католицької ьнщої школи 
ків є учйтелькокгта членом т а студентів університету 
МУНО і танцювального ан-|Від листопада місяця м. р. 
самблю, „Калина" . Паспорт j ДО дня вистави, яка відбула 
на ветуп до всіх па^иьйонів ,ся 27-го березня, 1971^ р; 
„Каравани коштує 3 дол. кожної середи if неділі 'в'є 
Варто згадати, що ця імпре– лася наполеглива праці 
за знайшла дуже великий гуртка. У моєму інтерв'ю 

рівня всього, що ставить т п М е ц е н а т а 
Бранка-Кривуцька, Оргія , о „, й . 
переросла всі сподівання І ̂ t ^л Л ^ , - C L J J „J:^.. 
глядача. 

Перший раз відкрилася 
завіса. На добре освітленому, 
ллучно й гарно декоровано
му коні, мати АнтеИ Гер– 
ліона - (Бранка - Крнвуцг– 
ка)-пряде. Вона" сама із 
своїми думками. Ця1 сцена 
-риває короткий час, але 
Бранка вже захопила увагу 
'лядача, створила настрій, 
івела у світ дії, яка ще не 
тозгоряулася. Глядач "віД' 

іув, ^хШ^^т^^^^^^^!^шт 
Бранкою вона сказзала: „У 
особливо люблю ставиті 

розголос, хоча це тільки тре
тій з черги раз, вона влашто
вується в Торонто. Зацікав
лення нею велике у різних 
групах громадян нашого міс– - -, . - ж , t H J , . . л І П . Хомина і В. Філевйча від– га. Українська група все за–, - - „ -.л„ „ правили Соборну Панахиду репрезентовувала себе як– ` г ^ . J J 
н , r J О. д-р Стасів виголосив про нанкраще. ^ „ , , - Z р | мову. По закінченій Собор– 

Педагогічний Курс В– су-| дій Паяахидіі: майже.всі отц 
боту. 5-го. червня ц. р. в при-J.духовні, перейшли на моги– 
міщенні Свято-Мнколаївеь; -1 лу незабутнього велИКогІ 
хої Школи відбулося урочної священика' t грбмадяяияа 
те закінчення одноріиногО!і вченого. теологаї д-ра-проф 
педагогічного курсу, влаш– і 
трваного і Координаційною j 

сл. и. митрофориото прото– 
орея В.; Лнпсвкого кол. па– 

Виховно-Освітною Радою. Iajpoxa Святомиколаївської па– 
записаних на курс 23 осіб, j рохії, і там відправили такоя' 
закінчило його 18, Вітав ycixj збірну Соборну Панахиду 
директор курсів проф. Вч Во– Др обох Панахид співав чо– 
лнцький, почому вручено^ Ловічийлхор.; під проводом о 
абітурієнтам дипломи При; 
чайному прийнятті .відбут 
лась вільна гутірка між ви
кладачами і абітурієнтами, 
та запрошеними гостями, 
КВОР-зробила добрий поча
ток.: Ця ділянка, виховання, 
нових кадрів, вимагає' абсо
лютної піддержки і допомо
ги цілої нашої спільноти. 

Зелено - Святочні поминки. 
Заходом Братства Українців 
Католиків, в неділю 6-го че
рвня ц. р. в День Сошествія 
Св. Духа (Зелені Свята) бу
ла відслужена о год. 3-ій по 
пол. на цвинтарі Мовнт Гоп, 
Соборна Панахида за поляг– 
лих героїв, за волю України. 
При символічній могилі чис
ленній участі уніформованої 
молоді СУМ і Пласт з прапо
рами, представників бага^ 
тьох організацій з прапора
ми, та численних учасників, 
десять отців духовних під 
проводом двох мітратів о. 

?ЦШ) ОбВУА НЮ Л О Р К ! 

З а к л и к 
УВАГА! ! 

ЗаклиКАсмо Членів Нюґіоркського Відділу ОбВУА 
взяти щонайчнелевішу ` n a r n . у 

і ̂ М ЛНІФБСТЛЦІІ 
- ` ' ДЛЯ ВІДГШАЧЕННЯ 
к Ч?ГИЖНЯ ПОНЕВОЛЕНИХ НАЩП 

якя яідбудетьоя 
у НЕЗрЛІО, 18-го Л Ш Ш Я 1971 р. в НЮ НОРКУ 

З(Ирка точно о год. 9-ій р а ї т у на ролі ,')Q-oi вулиці 
І 5-ОЇ 'Рвню. Слід прибути п темних одягах. білих (-ороч– 
кііх 1 комбатаитських шапках з орденами і відзнаками. 

УПРАВА ОбВУА - ВІДДІЛ НЮ ПОРК 

Інщміііііііііііишіііііиитніїниі 

діалог і така ж сама гра 
обох братів. 

Нерісу, жінка Антея, гар
но заграла Христя Никифс– 
ряк, створивши образ хи
мерної, холодної, жадної 
слави й багатства красуні– 
бувшої рабині. Гнучко пере
ходила від глузливого тону 
До докірливого, від песто
щів до погроз. Зуміла пе
редати внутрішнє найняття 
Нерісн В осягненні своєї цілі. 
З неї Федон різьбив богиню 
танку Териснхору, і, дивля
чись на Христю у ролі Не
рісн, вірнлося в це-така вона 
струнка й граційна. 

Ада Мушйнська в ролі 
Евфрозини-надзвичайна. Ця 
маленька роля у її викона
нні була яскравою. Щось 
особливе с у її чистому ніж'– 
ному голосі й володінні ннм– 
IКожна її репліка була сказа
на з такою щирістю Й прн– 
^родністю, що дослівно вона 
полонила глядача. Кращу 
Евфрозину тяжко собі ухви– 
ти. 
j На велику увагу заслу
говує гра Володігмира Ко– 
зара, який виконав полю 

Вія 

У Міллвіл вшановано пам'ять 
Головного Отамана 

У неділю 19-го червня ц. 
р. в приміщенні української 
православної церкви відбу
лися Святочні С,ходнни, 
присвячені пам'яті - Голов
ного Отамана Снмона Пет
люри. 

Ініціатором цих сходин 
був хорунжий, кедгишиьоі о– 
хо^ОЯй Головного Отамвиа, 
Максим Вачяота. Сходини 
відкрив, голова парафії С. 
Мусій. Вступне слово сказа
ли, Є. Санчгуя, а доповідь на 
тему ,,Сймон Петлюра — 
борець за самостійність Ук
раїни" виголосив, д-р' І. Куй– 
дич. Вірш, „Молитва біля 
Києва" - М. Щербака про– 
деклямувала. п-і Н. Куйди^. 

Урйвоїк, із бпонідайнн Ніни 
Пдвловської, інсценізували 
учні Школи Українознавст
ва: Ромчик Куйднч. Іра та 
Юрчик ЛеНкн. Дівочий хор, 
складався з бувших уче
ниць шкіл українознавства. 
при обох українських церк
вах — православнііі і като
лицькій', МИ проспівав кіль
ка українських' пісень. Хо
ром керував п. В. Дзюба. Ке
рівник програми — д-р І. 
Куйдйч. 

Перед програмою була пе 
рекуска", під час якої зібрано 
'ЗО дол. на українських во
єнних інвалідів. Гроші пе
реслано до Філадельфії. 

Е. Ч. 

іруження. Не часто зустрі– 
іете таке тонке сценічне 
вище! Проходить раз, дру– 

-ий сестра Антея Евфрози– 
;а-Ада Мупптнська, як со– 
яиіний пронінь-лагідна, 

льно віддаючи гордість, по
блажливу зверхність, само– 
пеьність, почуття сили ба
гатства й влади займання. 
А при тому вигляд, рухи, 
погляд й постава справж
нього Мецената, 

Добре виконали свої ролі 
Роман Величковський-пре -
фект, Андрій Дигдало-про– 
куратор, Олег Тустанівсь– 
кнй-Хілоя. 

В vOprir` ще брали участь: 

тель Мецената, Марія Гринь– 
ків та Аня Леьак-рабині, 
Марія Ярош, Оксана Балта– 
ровнч. Ада Мушйнська, Ле
ся Балтаровнч, Христя Днг– 
дало, Марта Кучер, Андрій 

л „,Г,.̂ –., v n o ттімт Дужнй-гості на оргп, Роман іжна, промениста, хоч при zy ч, \ 
Терлецький, Ярослав Хрін, 
Олег Тустанівськнй, Борис 
Лончнна, Іриией Шехович– 
панегірнстн. 

,омашній роботі. Вона ду– 
се вродлива, майже без 
іякого гриму, і крипггальйо 
,івоча. Кін ще більше ОЖИВ; 
іфовяИ!Н атмосферу і щойно 

L̀ottl розгорнулася перша ді– 
т-й^ленИя украінйьких яіа– 
; иональннх проблем У грець
ку тематику. Єлова' Антестг 
вучать св!ж^ аитуальяо,'-ие– 
ЇЄ^ОЯЛИВО Й страшейнвхви– 

^поють. Забуваоте `npo. чужу 
ематйку1. Не можете. twsi-

ІШфЩ це г^'в'ж^с(Яь-Я^оипй^виїсонали балетну час– 
^іосвідчені арїікїти-^ленй не^дажу. шрнійо протанцював. 

Попис у фортепіяновій студи 
проф. М. Єтадник у Чикаго 

В суботу 19-гб червня ц. вістю треба ствердити, що 
p., відбувся річний ПОПИС 
(концерт) учнів форт, сту
дії проф. Мартп Стадних, 
Українській Музичній Шко
лі в Чикаго. 

В програмі, яка складала– 

УПРАВА СУМ -В . 
АВСТРАЛП 

Сідней. — Від 10 Oceperf-
ків і Відділів Спілки Укра
їнської Молоді в Австралії 
взяли участь 20 делегатів у 
Всеавстріл інському 3' ї з Д і 
СУМ та біля сотні гостей. 
СУМ в Австралії охоплює 
близько однієї тисячі дітей 
і молоді, його загальний ма
єток обраховують в 400 ти
сяч доларів, але' четвертина 
з того т е не виплачена за 
домівки. На З'їзді прийнято 
резолюцію, в якій поруча
ється старшим сумівцям-дру– 
жиняикам включитись в 
громадське українське жит
тя. Головою Головної Упра–, 
ви СУМ у Австралії вибрали 
Л. Новицького. 9-й З'їзд від
бувся, як повідомляла „Віль
на Думка" ч. 19/1971/, в Лі– 
дкомбі, біля Сіднею. 

лася з двадцяти точок, ви
конавці грали твори: Альбе– 
ніса, ВетговеНа, Baxa,` Ку
ля у. Сіндінга, Шопена, Шу– 
берта та інших.. 

Слухаючи ц ь о г о р і ч н у 
програму, з великою прнсм– 

учні пильно та солідно пра
цювали Цілий рік, зробили 
гарний поступ', та підготови
лися якнайкраще до річно
го виступу. 

Успіхи учнів переважно 
залежать від вчителя і в да
ному випадку треба зложи
ти призвання п. Марті Ста
дних. Вона талановитий пе
дагог Та люблена' своїми 
учнями. Це у великій мірі 
причинилося до поступу 
всіх студентів. С. Д. 

Студенти з України „на літньому 
„:ШПШІЇ\з.ІШііШШй.^ 

Кігга". '-̂ ' згідеийігод 
`6yAqHKiB".̀  Студенти з інстн– рального Штабу сгри ЦК Ко

мсомолу УССР для висил
ки" студентів „республіки" на 
літню працю до інших країв 
Совстського Союзу, з Укра
їни мали відбути цього літа 

R Набережного. По закіичен 
ні панахиди за спокій душ1.:V 
бл. П.ІО. д-ра^ Липського, от–; 
ці відправили окремі пана
хиди на гробах. 

Заі^альні Збори. В середу 
23-го червня ц. р. в приміще
ні 'Української ГостиНниц( 
Мейфер”Інн, відбулися чер
гові річні загальні збори Об'
єднання Українсько - Кана– 
дійських Промисловців і 
Професіоналістів. Збори від
крив, голова Об'єднання адв. 
С. Фроляк, якими проводила 
президія в складі: адв. М. 
Романюк'-голова, І. Велн– 
горськйй-секретар. По про
читанні і прийнятті протоко
лу попередніх зборів, зві
тах голови адв. С. Фроляка. 
секретаря Я^ХороСгіля, та 
скарбника Б. Бігуса, вив'яза
лася коротка дискусія, звіт 
Контрольної Комісії М. ІІІа– 
франюка. уділеняя абсОлю– 
торії та вибір нової Управи, 
яку й на дальше очолив адв. 
С. Фроляк. На зборах, з при
вітом виступив п. Романи– 
шин, гість голова українсь
ких підприємців в Маямі. 
Зборп прийняли деякі зміни 
у статуті. 

В. Дідюк 

авно створеного' драматйч^ 
юго r̂ pWa".̀ '̀ ` 

Враж^р, np^kwicHHH .Д!оЬГр'' 
'зиконавців! для кожної ролі' 
'.чрасою, pocTorf, , поставою'; 
,гож)сом і в/авіть счюбистїйт'ю. 

Головний, герой „Ьргії" 
грецький співець Антей-ви– 
разццк , яагірон'ІлЬийх ` ідей 
поневоленого народу. ІїовнУ 
підтримку мас в Евфрозині. 
Антитеза до них — жінка 
Антея Неріса, та нестійкі на
ціонально учні Антея Хілон 
і Федон. 

У ролі Алтея-Тарас Лон– 
чина, який вже другий рік 
студіює драму в університеті. 
Цей талановитий, амбітний, 
серйозний а разом з тим 
милий, юнак, мов вродже– 

Треба– івідзнячити, що всі 
виконавці мали чітку дик
цію, назагал добру вимову, '„ 
добре контрольований го 
лос, природну поведінку Ч И Я И Ш ^ В О Шії?4 
сцені та добре тлповаЛшШШШт l ^ V \ сцет та добре 
вшпліфувані жести. 
І Мотряі.Макар. Аня Яцкж, 
Дзвікп Макар-танцівннці на. 

тутів України, Віл брусі. Ро
сії; Північного Кавказу пра
цюють на будовах в Ту^гай 
ськін області, з Целінограді. 
в. Акарліку й ів. мкїй(евостях 

кругло ЗО 000 студентів. Та– та мГстах Казахстану У тій 
кий виїзд обов'язковий, він 
зараховується до навчально
го , процесу. Московські „Ізвс– 
стія", писали 29 червня, шо 
студенти з , різний „респігб– 
ліки ССС?;, в тому | з Укр^– і . 
їни, тільки'в1 азійській ТСа– монтйжйо-будівельиих робіт 

" гіЛі крім того, дати для місце
вого' Населення „щонаймен– 

вИробнйчйх, шкЬіних. жИт-ТшіОООО концертів"". 
і 

країні дуже різкі хитання 
температури: спека вдень і 
сильні похолодання вночі. 
У Казахстані приїжджі сту
денти мають виконати на по– 

Ч над 100 мільйонів рублів 

'ти. вакхічний танок, створе
ний хореографом цієї поста– 
Исоц?и Мотрею Макар. 

Пошили гарні, витримані 
У відповідному до вистави, 
стилі,, костюми іі придбали 

-.444^4. 

ВИДАВНИЦТВО 
,ДОВРЛ КНИЖКА" 

Тотюнто. - Заснованому у 
Львові Видавництву „Добра 
Книжка", що по другій сві
товій війні відновило свою 
діяльність в Канаді, сповня
лось 50 років. За півстоліття 
Видавництво випустило біля 
200 назв книжок, між ними 
таких авторів, як Натвлена 
Королева, Олена Кисілевсь– 
ка. Митрополит УАПЦ Ва
силь Лнпківський, Василь 
Королів-Старнй, Існдор На– 
гаєвський, Федір Одрач, В. 
Вуженко та ін. Випускає .ТА
КОЖ журнал ,.Правда". Дов
голітнім редактором с Олек– 
сандер Мох. 

ЛЬВІВСЬКІ РОВЕРИ 

ШїЩШїЖШ 
ї іШлі^он 250 Ягисяч дітей 

Київ.---Уиюи4ревннх"в4д-! лежать до організації піо 
почннковпх таборах в Укра 
іні впродовж цього І літа бу
дуть відцочраатн,– за..9фіцій-
-H'^i^`'s^BMBjictWH мільйон 

нерів, повинні йти до прапо– 
"рУ, складати в кінці табору
вання ,,прнсягу".,слухати ле– 

ре^шзит наші відомі Я е М Ш р Щ р ^ ^ Ш ( 
ва; громадянки-труд.вниці^С. ^ ) Й ' , , ^ „ ' б ч и ї і ^ ^ Ж з пЦ– 
Дуб, С.,Колодницька^ - .0. і Н Ятт^ ^ р в о в ^ – підпора, ба– 
Мухн!й, Д Войчук. В му– 'га,о^іагТприділено в прог, 
.4H4HOMV опюпмленні лопома– "`maJ^. : ̀ 'A.` Л `L. -L.. зичному оформленні допОка 
гав д-р Б. Кушнір. Декора
ції зробили Л. Прншляк і В. 
Дигдало, а світлом і звуком 
оперував Б. Федорович. Ад
мініструвала всім Управа 
хору ..Трембіта" , яка ігід– 

ра!йах /дня Політичному ви– 
хрванню, під керівництвом 
старших комсомольських ін
структорів, „Радянська Ук– 
раЗна" з 9-го липня писала, 
що в Києві відбулось засі
дання^ МЮЬКОЇЧЇ комітету па 

Львівнський завод автомо
більних моторів розпочав ви
пускати ровери - велосипеди, 
що їх ззвуть „мопедами'' — 
„моделеві педальні велоси
педи". Тисячі такіїх роверпі 
під назвою ,.Верхоьина-3" 
вже постачають до У/горщи– 
нц, хоча мало їх можна По
бачити в Україні. На змаган
нях в СССР 3s\ випуск .кра
щих роверів. Львівський за
вод дістав нагороду. У липні 
ц. р. завод почав випускати 
маленькі ровери, для дітей, 
під назеою „Зайчик". На 
них дуже велике ззапотре– 

,бування. В 1971 р, за пля– 
кції так само, ян 'і члени ^ б у д е випущено:, 15 0001 
піонерсЯких загонів. І „Зайчиків". 

нялася на це велике діло і ^ fa я к о м у і іНакреслЄйо 
довершила ного. конкретя-і заходи для поліп– 

Прн такій роботі мило, й 
любо бачити молодь, що не 
розтрачує сили намарно, а 

ний для ролі Антея, виконав |свою молоду енергію, здіб 
цю складну ролю з глибо
ким зрозумінням і перекон
ливістю, показуючи її від 

лість, поривання вкладає у 

шеНии справи відпочинку ді
тей", хе' усуненні! наявних не– 
долІкЗв", без\ пояснення, Я– 
ких сам”е^'Довкола Києва, в 
лісових' масивах цього літа 

вартісні речі, іде правиль– д і к у г ь 4 ^ п І 0 Н в р с ь К н Х т а б 0 . 
ним, окриленим красою пра 

лагідного, люблячого сина й ці й успіху, шляхом 
брата, через тяжко вражено– Батьки 
го учнями вчителя, націо–; їм повну 
нальяого речника аж до ін
тимної драми, яка кінчаєть
ся смертю Нерісн й Антея. 
Особливо захоплюючим був 
діялог між Антесм і Федп– 
ном, якого грав Борис Лон
чнна. Палкий, блискучий 

XXXXXXJCXXXX.XX xxxj.zxxxzxxxxxrtxxxxrtxxrxxrtxiH \ 
И ВИСТАВКА КАРТИН ВОЛ. БАЧИНСЬКОГО Я 
й в Галерії Т. і В. Вогачевських м 
и Nov^.Qaliery, 194 Tinker St.. Woodstock, N.Y. 12498 м| 
Ц RTE 212. `, м. на захід від міста и 
й . T ? j : (914) 879-X822 :іа попереднім домопленнп.м. Д! 

- t ^ ! j ^ ^ ^ x x j j i x ^ ^ x x : 4 ^ a a x І 

І Увлгаї і ВІДОЗВА Увага! 

І ДО ВСІХ ГРОМАДЯН-ДРОГОБИЧАН! 
t 3 огляди на це, що ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ДРО– 
X Г О Й Ї Й Я Й Я И на свойому головному засіданні в дні 22 
9 травня; 1971 року виніс остаточне рішення приступити 
5 до 'зялолаткування друкування історичного збірника 
9 ..Альманаху" 3 дрогобицької землі подасться офіцій

но до відома всім Дрогобичанам. що остаточний речм– 
нець для бажаючих ще доручити різногорода матерія– 

л4в д о книги — ггродочюкуіггься невідклично по день 
„ „ 30-го вересня 1971 року. 

З А ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБНЧЧІГНИ: 
Іігж. Володимир Осередчук Степан Кобільник 

голова . секретар 
M i m t i м і м и і 

ВІДПОЧШТК5 

І В АКАЦІЯ! 

НЕМА ТО ЯК НА С0ЮЗЩ4! 
НАИКРАІЦЕ О С Є Л І 

ШСЦЕ У к р а ї н с ь к о г о 
Н а р о д н о г о 

С о ю з у 
В КЕТСКИЛЬСЬКНХ ҐХ)РХЯ 

БІЛЯ МІСТА КЕРГОИПСООН, Н.И. 
Управа СОЮЗГВКИ повідомляє, що 

ЩЕ Є ВІЛЬНІ ШМАТИ 
без приватної лазянчки 

на цілий сезон 
Також кімнати в гуртожитку для цілих груп 

по зниженій ціні. 
Кімнати з приватними лазннчкамн с вільні 

від 7 — 28 серпня ц. р. 
Писати: 

UKRAINIAN NATIONAL ASS^N ESTATE 
Kerhonkson^ N.Y. 12446 

або тел.: (914) Є2в-5в41 

виконавцш 
підтримку 

дали 
своїм 

зрозуміння важливосте 
справи. 

Над всімн розгалуження
ми у підготоьці постановки | 
стояв невсипущий керманнч– і 
мистецький керівник Кате
рина Бранка - Крнвуцька. 
Знавець свосі справи, над–' 

темпе– 

ріа, у яких мають відпочи
вати 230 ТИСЯЧ дітей. Ство
рено цілу мережу спеціяль– 
ннх таборів: „старшокляснн– 

Ц,С1 кН відпочивають у військо– 
во-соортнввдас і' туристичних 
таборах, підлітки, які пра
цюють Hft̀  виробництвах, -
в загальНоздоровчвх". Тепер 
в Україні функціонують ра
зом 1156 таборів, у яких у 

!перціу зміну вже провели йе 
звичайно працьовита, темпе– в к а 3 а я А Й газетою час 364 
раментна, з почуттям вели– у^щ д і г е й . д І Т И і я к і н е т . 
кої віДпоаідальностн у своїх і - , 
починах, вона в кожну ді– і ааіа і І! ей ` ` ` iss 
лянку проникнула сама, і . . 
щоб якнайглибше та якнаГі--(Кривуцької. Висловлювали 
краще розкрити цю Teafpa- і щиру вдячність їй і Управі 
льну річ: ,.Основний наго-|Хору. 
лос я ставлю на психоло– Запитаєте: нехже не було 
гічннн момент, а точні фор– і недоліків, слабих місць у 
мальні деталі-на другому і грі? Були, якщо будете під– 
пляні. Це була тяжка пра– ііх'однти' з вимогами; ЯЙІ ста– 
ця для всіх, а тим більше І вляться до Добрих професій' 
для мене. Моїм нанбілішми І віях, державних театрів. А 
помічником був Борис Лон–! rfKuio оційюватИ цей гурток, 
чина. Без нього мені було^б– яЦ молоду тевтральиу–групу, 
тяжко з усім дати раду. Те-|то недоліків вона не лише 
пер ми відразу ж прнступа' tie мала, але діла зразок ви– і 
SMO до праці над доуток-и соного рівня грНі Г якща хо– 
виставою ,,Йа перші гулі" ч^Те зНЙати йде одну правду, 
..Васнльченка" . 

Вистава ,,ОргіГ' відбулася 
у залі Українсько - Амери
канського Осередку при ̂ бачити на г'м^рнкагісьхій зе– 
вул. Карпентер з ьеликнмімлі. 
успіхом, 
вийшла 

то я вам сНажу.– це одна з 
найкращих-українських вис
тав, які мст доводилося 

11 ' І ,..,1 ' ' ” 
Р глибокому CMjTKy згадуємо 

В СОРОКОВИЙ Д Е Н Ь ВІД СМЕРТИ 
нашу Незабутню Подругу 

ев. її. З е н о в і ю КАХІІОВЄЦЬ 
абсольвентку славістики Оттавського 

Університету, довголітню внховннцю пластової 
Молоді іі майбутню надійну учительку, 

яка 14-го червня 1971 р. передчасно відійшла 
у Вічність. 

Похоронено Покій^– 17-го червня 1971 року 
на цвинтарі Проспект в Торонто. 

Паупокіїнігі ев. Літург і ї 
будуть відправлені: 

TOPOlttO: Cytvi^U -го -тіппія 1971 p., 8-ма год. ранку, 
україїггьілі ісАтолнцька церква i`n. о. Мико.іші; 

Н Ю ПОРК: Субота, 24-го лялнн 1971 p.. В:30 год. ранку, 
украЬгсмса католицька церква св. ІОра: 

ВЛШГОІҐТОЙ: CytSoro, 24-го липня 1971 p.. 9-ти год. 
ранку, ) іфайіська католицька церква Преси. Години; 

ФІЛЯДБЛЬФІЯ: Субота, 24-го липня 1971 р„ 7:30 год. 
ройку, українська католицька катедра Непор. Зачаття; 

ІЮФФАЛО: Стбота, 24-го липня 1971 p., 7:00 год. ройку. 
українська кат. каплиця Матері Вожоі Одні ітрії; 

КЛГВ;ПЛі;(: Субото, 24-го липни 1971 p.. 7:00 год. ройку, 
українська кото.тицька церква єн. Андрія; 

Р И М : Субото, 24-го липня 1971 p., Й:00 год. ранку, укра– 
їноькнн католицькнГ( собор св. Софії: 

НРЮССЕЛЬД; Жмеччипа: Субота. 24-го л ю т я 1971 p.. 
' в:00 ГОД. ройку, церква св. Покрови в .монастирі Се

стер Студнток; 

ДІТРОПТ-ГЕМТРЕМК: Субото, 31-і о люшя 1971 p., 8 - M a 
ґод. ранку, yt^p. кат. церква Непорочного Зачаття. 

Нро молитви І участь просять: 

ТОВАРИШКИ ПОКІЙНОЇ 

У пом'ять Покійної просимо складати пожертви 
на Фонд Енциклопедії Укропіозіюііотва: 

с /о ТІЛ, Ю ^Оееп S t r ^ t West, Toronto 3, Ont.. Canntla. 

Присутня публіка j П усгііх блисю-вичяо поши' 
із залі захоплива j ріївея^но– воій.г мвтропояії. Ді– 

досягненням молодих вико– тр^ікту-Н'ЧФрез ріку др-ВіяД^ 
навців та повна признання стт– u Канаду. Гроивда вже 
до їхнього вчителяй мис– чс-.ао Ва̂  п^втбревня– „Ор– 
тецького керівника Браикил .\іУ . 

В першу річницю трагічної гмерти Незабутніх 
блл. ст.п/ МОТРІ з ГРУШКЕВИЧІВ БИГУН 

Дру-л:шш члена Ватаги Бурлаків ст.пл. Ярослава Бігуна 
та її отрнечиої сестри 

бл.п. ст.п. ОКСАНИ ГРУШКЕВИЧ 
складають А0.00 дол. на розбудову 
П.тастовоі Оселі „Піісаннй Камінь" 

U . 
1. К^тйяь УСП і 1R К\фінь УЛС 

„ Б У Р Л А К И " 
в м в м в ш в в ш м м м м ш в в ш и в ш ш м в я т м і ' 



НОВА СТАНИЦЯ 
а й набувати речі мистець
кої вартостн. 

Два роки тому, в Атенах, 
Греція, відбувалася Міжна
родна Вистава Народного 
Мистецтва. Там п-і І. О – 
вицька нав'язала вззаємини 
з фірмами, що виробляють 
мистецькі речі; там. замови
ла вона тканини, в першу 
чефґу.'ужиткового значення. 
виконаних' на зразках на
ших, українських взорів. 

` Новинок) у цій Крамниці 
будуть тканини, що їх вико
нали українці з Банялкжн. 
Боснія–. 'Будуть там також 
пре гарні-дуже придатні на 
прикрасу ^нашцх хіт-виробн 
з, Буковини. Зокрема, можна 
буде, оглянути ft набути ек– 

що' їх виконано на 

Гори Кетскил — ожили. 
Молоде літо-своїм сонцем 

і небом та свіжою зеленню 
просторів - прикрасилося у 
нові шати, що їх природа 
зготовила. 

Весело лунають удари со
кир, молотків і гороїжно 
Дзижчать пнлки-кипнть ро
бота при будові нової, біля 
церкви св. Івана Христителя, 
споруди, в Джует, коло Ган– 
теру, Н. Й. Це крокви зно
ситься, росте ґражда, чн-як 
Дехто каже-Українськнй Д– 
вір, новий осередок україн
ської культури, нашого ду
ховного життя. . 
- А поки ця споруда буде 
закінчена й довершена, то в 
Аій уже приготовила .світли
ц ю , у якій містиметься кра-` 

Великий трійковий відбиванковий турнір 
за чашу Союзівки 

В днях 24-25 липня ц. р 
відбудеться на відбиванко– 
вому корті Сок)зівки, вели– 
внй турнір, що його зорга
нізувало УСТ.,Ч. Січ" , під 
патронатом Управи Союзів– 
кн. Як і в попередніх літніх 
сезонах Управа УСТ..Ч. Оіч" 
запланувала ряд великих і 
цікавих міжнародних спор
те вил. імпрез, поодинокі з 
них відбуватимуться по ваг 
ших найкращих в'-'каційннх 
оселях. Управа УСТ,,Ч. Січ" 
таким чином бажас, голов
но, заохотити українську мо
лодь до активності! в спор
ті. Крім того в цього роду 
міжнародних імпрезах наша 
молодь швидко позбувають
ся шкідливого почуття мея– 
шевартостн під впливом, я– 
кої, на ж?ль. росте велике 
число української молоди 

Внкорінити це почуття, і 
в зв'язку з ним чужинців з 
українських спортових дру
жин, можуть.1 такі і подібні 
зустрічі українських споргсь 
вців з .чоловими амери
канськими І'Іншими загра– 
ничними– дружиндмн. В цьо– 
мі випадку визначні амери
канські спортовці познайом
ляться з поважними осяга– 
мн украцецівл,інших ділян
ках про, що свідчитимуть 
назви і влаштування наших 
рідних осель. 

Цю чергову велику спор– 
тову імпреау Провід чоло
вічої відбиванкрвої . ланки 
на чолі з менеджером 1-ї 
дружинн-інж. Б. Гайдучком. 
влаштовує в порозумінні з 
керівними органами Відби– 
ванкової Асоціації Америки, 
завдяки чому в турнірі візь
муть участь найкращі від– 
бивааісовї; клтови н а ' сході 
ЗСА.' Турніре п^ходитіїме 
згідно з правилами Відб. 
Асоціяції, псг'^ва' сети кож
ний з кожним в двох рівно– 
р л ” д в ^ ' І ^ л а х по 5-ть пру– 
-ШііУ– ТІо^ШкІнченнГ!гор^:в 
групах 'ЇІдб^Дутьіія–"півфіна
ли мїж 4-ма! чоловими д^у– 
^кинами грубії і'бпісля вели
кий aSiBaji за Чашу Союіів– 
кй. МІЇнікЩн "ірофеямн. бу– 
дуті,: ' наг^іхотж^нні: ` ВщеЧ 
чімпіон турйїру-і найкращі 
вїдбивйін карії. ' 

I ' І ' ' -Г., М Ч І -

f " ! ' ` ; ' трупа ;,лн -– 
'TJ . 'З ід .– . . . - ' ^ і І !'.і/Jt -; "м– 

II ̂ Стейтсн !Ай ле'нд-'у^евї лс" 
(-стартЬвий 'склад.:,' Дуленї, 
Радігер, Шабо) 

2.,.4. Січ" І (стартовий 
склад: Н. Олесницький, Б. 
Домарацькай і Девріс) 

3. Ап Стейт (Бушарт, О. 
.,іСоннель, Ионґер) 
4Ь„Ч. Січ "̂ ІУ (Т. Кальба, 

Л. Кормелкж і М. Шалай) 
5. УМСА Вест Сайд (Відмер, 
Волков, Вісоґогоп-обндва ре
презентанти Болгарії) 

' . Група „Б" 
; j ^ і : |jj \ . , 

1. „Ч. Січ" II (стартовий 
склад: О. Попович, Ю. Бук 
і 3 . Стахів) 

2. Стейтен Айленд - , Д е 
моне" (Блейс, Гіпполетас, 
Робінзон) 

3. „Ч. Січ" ІП (М. Сітниць– 
кий, И. Дуяль і Ю. Ставни– 
чий-тренер ,,Ч. Січі") 

4. УМСА Вест Сайд (Валов, 
Моозе, Фете) 

5. УМСА Бінггамптон (не 
подали складу) 
Турнір розпічнеться в субо
ту 24-го липня о год. 9-й 
рано і проходитиме впродо^ 
аж цілого дня До год. 7-ї ве– 
чара. В неділю, початок о 
год. 9:30 рано, великий) фі
нал після обіду. 

І-ігіа Футбольна дружина 
„''І. Січі" В'турнгрГза чашу 

: „Ранґо.тда" 

Дня 16-го'літня ц. р. Ь-піІ 
футбольна'дружина ,,Ч. Сі– 
чі”-'че'мпібН' ТІрем\:р дігвізЯ 
ІІІейфер Ліґи, Ню Джерзі 
від^”де свої перші змагання 
в цьогорічному літньому се–" 
зоні за Чашу „Райнголда" 
з сильною дружиною Пзс– 
сейк Італіянс. Початок зма
гань, о год. 7:30 вечора. Як 
і попередніх років турнір за 
Чашу ,.Райнґольда" прохо
дитиме в двох групах по 4-
рн дружини, системою кож
ний :з ^кожним, і о'після' фіі 
Нал'мїлї: лідерами за звйнНя 
иершуна: Зліарання”відбувч'– 
істьсн'' кожної п'ятниці веЧо– 
рамН,'";на гілЬш(' Фарчерс 
Г )̂ов вЮньЙОН, Ню ДЖер– 
Л.-'..Ч.ЖЦ" BHdfyiiac в hk`` 
групі.; в' якій :,кріМ вже ̂ га
даної італійсьйої дружииігі 
зліагйються ' Елизабет^' - Ск 
(гіершуя п^^^а ' )шЬівТ-П 
Скатс-Аме^кенУг! В ' Щчії 
,̀ .B" '; виступеютьт:'' ІҐс̂ бокен 
ФК, Айріш– ЙлЬзабет," Ніб– 
арк СКЧл,Бенефіка" СІЇ. 
Чергові змаг^нйл ,;41J Січ" 
відбуде: 23-го'лМйНЯ, "год. 
7.`36 із СкатЬіАмсрІкенс, 20-
го' серпня! г^д.'8;4ЙГ'із''Йлп-
забет (Ж^Чйнад 3`a'звання 
першуна відбудеться, "дня 
27-го серпня 1971 р. 

Розпочався п^ятий табір виховників 
юного ОД^М-у' 

батьками та керівниками 
членами ОДУМ-у, забава 
та прощальна ватра. Під 
час прощальної ватри, в о– 
фіційній частині, будуть 
вручені посвідки курсантам 
які успішно закінчать курс 
та буде переведено складен
ня одумівської присяги. 
Після того, до курсантів 
звернеться із словом Петро 

лей Стейт Парк") та Торон– ,Самутін, генерал Армії УНР, 

Атакують далі українських національних 
ДІЯЧІВ 

11 Київ. — „Літературна Ук-– 
раїна" з 29 червня 1971 р. 

подруга Валентина ЛІмон– ега„і.рецензії на книжку 
ченко-писар, колега Віктор! збірних авторів, видану у 
ний та подруга Марія Бой– Львові, під наг. „Пост Ярос– 
Войтихів-старшнй , бунчуж– І 

ко– старша бунчужна. У 
вишколі виховників, коман
ді допомагають інструктори– 
о д-р Снмон Гаюк, інж. 1-
ван Павленко, інж. Віктор 

лава Галана", перелічує де
сяток прізвищ авторів того 
видання, між ними самого Я. 
Галана, Ю. Мельннчука, Д. 
Цмокаленка, Ю. Смолича, Д. 

себе та 
ї ї " 

Росинський, інж. Павло Ли–: Павлнчка, В. Белясва, Б. За– 
маренко, інж. Олексій Шев– j горулька, Р. Братуня, Б. Ва– 
ченко та проф. Василь Грн– силевича, Алли Грабовської, 
горецко, Вишкіл проходить В., Зуба та інших. Вони на 
під гаслом-,Дізнайі самого ,іизні ладн намагаються очо

рнити український націона
лкам та його теоретиків і пра– 
зегйчнях– здійснювачів, почи
наючи від д-ра Дмитра Дов– 
і|ова, йдуть від пов'язування 
українського „буржуазного" 
націоналізму з біснуватими 
німецькими фашистами до 
Дов'язаная його з „американ
ським імгіеріялізмом" та „із
раїльськими загарбниками". 

оточення \ в якому 
живеш!" y,cbf "кандидатів 
на курсах й 2-S у вїці відіб– 
16 років^ БіІльщІст^учаснИ– 

Газета розглядає ту збірку 
протиукраїнських інсинуа– 

цій, як „особливе видання" й 
додас: „Пост імени Голана 
діє активно. Він робить ве
лику справу, розвінчую ч и 
антинародні злочини тих, хто 
ще й досі розмахує вилиня– 
лнми й брудними жовто-бла
китними прапорами". У збір
ці „Пост імени Галана", що 
вийшла у видавництві „Ка
меняр", заатаковано на мос
ковсько - комуністичний лад 
українських діячів з націо
нального табору, бандерів
ців, мельниківців, сл. п. Ми
трополита Андрея Шептиць– 
ного, Провідників ОУН і У– 
ПА, сл. л4 гпоета „фашиста" 
Євгена Маланюка. проф, Во
лодимира Шаяна за співпра
цю в журналі „Визвольний 
Шлях'; у Лондоні та бага
тьох інших діячів українсь
кої культури, науки і полі
тики. 

O. Твардовськяй 

Футбольмі пвршенства СУАСТ–Північ 
В днях 3-4 липня 1971 p. 

на Сумівській осел,^ .ДЦїв" 
(50 миль ^ i j Дітроиту) відг 
булнея футбольні змагання 
За першенство СУАСТ-Пів– 
ніч,' в яких взяли участь;: 
Левн-ЧикаїГр.– Львів-ІСгіів– 
ленд ї Черннк-Дітройт. 

У змаганнях еястемою ко– 
Жний з кожним перше місце 
здобули Левн-Чикаго перед 
Черником-Дітройт і Львів– 
Клівленд. 

Висліди поодиноких зма
гань у суботу 3-го липня: 

ІВАН НАПДА - член УНС, 
Відд. 317 Тва Запорозька 
Січ в Міллвілл, Н. Дж., по– 
мер 6-го череня 1971 р. на ' 

' 72-му році жяття. Покійний | 
мародивсіш в Україні. Став 
членом УНСоюзу в 1938 р. і 
ІІ0.1НШИВ в смутку дружи– І 
iiv Mii-rpiiliv, доньки Аяну і \ 
.ІЬціб, іоніга' Богдана. Л--`A; 
іпіуі.-ін. ' ІІотЬйроп: 'відбувся \ 
lÔ rfo Че^ия'19'?P p/`nafyKpt 
церкч)Вііо.муЦВнІїтнрІ ВВІ^ЄА 
тр'К”І IIah.1tt`B Яілвіл. НІ 
Дїкерхи.''' іЩ . ІЦЩО 'Ь:. 

Йітна ITost^ ПАм'нть V 
``\ Ф. сшЛр.г свКрі'ВІДД. 

ІЛАН-!-'CAXHOi довго.тітцШ 
член 'B-TBa.'CBv жпп. Летрд. 1 
ІІвлчи, 'Від,т. (220 В!.ЧниаіА 
Пбмер XI червня J971 р. на 
ЯЯМу рОЦІї віИТТЯ. JIOfUftBHU 
нареднпся в-188в ір. S| с. Ие^ 
(револочня/ яол ZtumkBi Укг 
ра'іни, а члеиом УНСоюзу 
став tJ 1911 rxJttl. Звінпнив у 
омутйу снігів Михайла йрдру– 
и.'ішбго Айлія, Івана з дру– 
нлш'ою Розмер), Віиіілл І а 
дпужин'їмо; IO.̀ WIWV '^йШшОк 
з'друікИнвго'гС^аан -пі' трьох 
внуків. ПохврЬи Відбувся 23 
червня 1971--р. на іпшнтарі 
се/ Марії 'в, тІверяЯн, їла/ 

Вічна Вбфсу Пам'ять! 
М'елінншнн, еекр. 

Висліди поодиноких зма
гань у неділю 4-го липня: 

ЛевИ-ЛІ,вів ! 1:0, ворота 
здобув Е. Карпа. : - і 

ЧерннК-ЛевЬ 0:1, ворота 
здобув-Е. Карпа. 

Черник-Ль'вів 2:1. ворота 
здЬбули: Ю. Дапдйв, В. Вовк 
ІМ. Иеекарг. і -

В загальному точказанні 
перше місце здобули Леви з j 
точками 8-0;- Черннк. 4-4; : 

Львів 0:8. г 

У висліді цього турніру ; 

перехідну чапіу за першен– | 
ство СУАСТ-Північ, яку у 

Пан) Одарка Прядка та Гри
горій Федорович Прядка по
шукують сина 1 брата ШАНА 
ФЕДОРОВИЧА ПРЯДКУ, я– 
кяа походить з села Котельви. 
Полтавської області. Просимо 
його особисто або тих. які про 
нього мають відомості, знали 
qpo нього, чи .бачили його -
зверн\тнсл доипані Д.\сі Опа– 
рнх: Мгк. Dusbi Oparlek, 5705 

і Уїпгіcourt Street, S t Leomird 
I 46fc Quebec, Canada^- -^--– 

ffl For Rent S 

Леви-Черник 3:1. ворота j фундував п. Сливка, здобу– 
для Левів здобули: Б. Шла- іля дружина Левн-Чикаго в 
пак, А. Японський і р. Ми– ! складі: А. Клюфас, С. Де– 
шалов, а для Черннка Б. і зурко. М. Іваянк. С. Пашко– 
Савка, 1 вірів. Е. Мишалов. І. Д\тка, 

Черник–Львів 2:1, ворота ! .Ю Шиманський, Б. Шла– 
здобулн: Шкудор 2 і Росул ! пак. А. Козій, Е. Карпа, А. 

ДО ВИНАПМУ 
А П А Р Т А М Е Н Т 

4 КіМнатн. І 6л. До сабвею, 
склепів, школи, навпр. парку. 
Гарна околиця, спокійно в бу
динку при 69 Irving Avenue, 
Brooklyn. N.Y. 16 хв. до Union 
Square, Manhattan. Тол, a i:o-
жпу пору: 

(212) 381-5677 

- 1. 
Левн-Львів 2:1, ворота 

здобули: А. Яворський, Б. 
Шлапак і Р. Росул. 

Яворський, С. Мінтіянськнн, 
П. Дубій, С. Карпа і В. Па
куй. 

В. Грипьків 

У Кракові в Польщі відбуваються 
„Дні Києва" 

Праця 
H A L F 

АВТОМЕХАНІК 
ДО АГЕНЦІЇ . 

ЗАГРАННЧНІІХ АВТ 
з JAG. - M.G. - ПАТ 

DATSUN - ALFA 
Досвід пекоііечннй. Навчимо, 
якщо потрібно. Добра платня, 
присині умовкне праці Забез
печена будучніоть для відпо
відного. ТелефоіО”илтн: 

(201) 539-1515 

а) в А К Р І В ЗЕМЛІ, потік, природне місце на 
ставок, ціна 56,000.00. 

б) 4 Б О В Т А Л А , (модерні) , на чотирьох акрах 
землі, близько стейтовоі дороги, ціна — 
516,500.00. 

в) ДІМ НА ДВІ РОДИНИ, чудовий краєвид. Ці
на ^-510,000.00.' аьи ш - - -
STEPHSNf OLEKSiWi BROKER 

P.O. Box 348,g./;, ^. л , Jtefhonkeon. N.Y. 12446 
їел.^(І 

( НУРСЙ УНРА.НОЗШВСТВА 
І'Л^ЯАІАГЛ'І І-в'ЧЛЇ.”С^Ю'.Ч.!І'.Уі . - . i v r T t i ' t r i O a ( I , k j a ' i S ` -

f t . ^ W t P A l H C f c K O B O Н А В О Д Н О Р О СОДОЗУ, 

на СОЮЗІВЦІ 
ЕЕРГОИКСОН, Н. Н. 

від 2-го до 2в-го С Е Р П Н Я 1971 року 

Ім'я і прізвище: 
Адреса: 
Вік: . . в Член УНС, Відділ: 

Звання української мови: 
СЛАВО Q З А Д О В І Л Ь Н О Q Д О Б Р Е Q 

З а л у ч у ю на рахунок оплати 5 
(Повна оплата курсів - S150.00. Половину на– 

дежности треба вплатити із аплікацією) . 
Аплікації висилати на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 
Kerhonkson, N.Y. 12446 TeL: (914) 626-5641 

ЛОВБАСНЮК АГЕНЦІЯ" 
Засновано 1920 p. Тел.: AL 4-8779; AL 4-8717 

Н О Т А Р І А Л Ь Н Е Б Ю Р О 
286 E. 10th Street New York, N.Y. 10009 

О Б І Л Е Т И Н А К О Р А Б Л І І Л І Т А К И Д О В С І Х 
Ч А С Т И Н С В І Т У ; 

Т В С Я К І Ш І Г Р А Ш И Н І С П Р А В И ; 
О В С І Р О Д И З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я ; 
Щ П О С Е Р Е Д Н И Ц Т В О П Р О Д А Ж У Р Е А Л Ь Н О С Т Е Й ; 
9 П А К У Н К И Д О В С І Х К Р А Ї Н Е В Р О П И І А З П ; 
Т М І Ж Н А Р О Д Н І П О Ш Т О В І П Е Р Е К А З И . 

Btiw КОВБАСШОК-ШУМЕИКО Аптіп ШУМЕИКО 
ВІДКРИТО: в КОЖНИЙ ДЕНЬ ВІД 9:30 - 6:00 веч. 

в ПОНЕДІЛОК до 7-оТ n̂ w 
В ЛИПНІ І СЕРПНІ в СЕРЕДУ 1 СУБОТУ ЗАКРИТО. 

Варшава. - В час, коли 
, у Варшаві відбувалося „Свя– 
І то української культури" си
лами Товариства українсь
кої культури, що нараховує 
біля 5 000 членів у всій По– 

|льщі. в Кракові розпочали
ся ..Дні Києва". Це тради
ційна зустріч краків'ян з 
представниками культури і 
мистецтва з Української С– 
СР, з деякими мнетцями-ма– 
лярамн та письменниками. 
..Літературна Україна" з 6 
липня інформувала, що ..цей 
щорічний фестщіаль україн

ської культури з кожним ро
ком має тут ссе більший ус
піх". У найбільшому кіно
театрі Кракова під назвою 

І,,Київ" показують кінофіль– 
j мц Київської та інших кіно
студій УССР, кінофестиваль І 

і проходить під девізом ..По– j 
дорож у братню Україну". 

і Вже виступали група банду– 
(ристів. Київський Ансамбль 
і пісні і танцю ,.Дарннчанка", 
| концертували співаки й му– 
; зики. Місцеві жителі з ціка
вістю оглядають Виставку 

і українського народного ми
стецтва. 


