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У ТРЬОХ СУСІДНІХ СТЕНТАХ - Нюйоркському, 
Ню Джерзі й Коннектикаті зростає безробіття, яке нега
тивно відбувається на населенні і на всьому житті стей– 
тів. У Нюйоркському стейті безробіття досягло 5,7 відсот
ка і с найвищим від 1964 року, в стейті Ню Джерзі с те
пер 7,49Ь безробітних, а в Коннектикаті 9,4 відс. з усіх 
працюючих не мають де заробити. Безробіття автоматично 
викликає нові видатки на суспільну допомогу, а стейтові 
скарбниці мають труднощі, бо до них зменшуються подат
кові надходження. 

ТРОПІЧНИЙ ШТОРМ ^ДОРЮ" НАРОБИВ ШКОДИ В 
КІЛЬКОХ стейтах, особливо в Ню Джерзі: поламав дерева, 
пошкодив деякі будинки, телефонічний зв'язок. У Бавнд 
Бруку, водою позатоплювало вулиці і там довелось ева
куювати понад півтнсячі осіб, 

ПРЕЗИДЕНТ РИЧАРД НІКСОН перебуває тепер на 
короткому відпочинку в Каліфорнії. Минулого „вік-енду" 
він ловив рибу з борта яхти біля острова Св. Каталайни. 

ПІСЛЯ ПІВГОДИННОЇ ПЕРЕСТРІЛКИ ПОЛІЦІЯ 
заарештувала в місті Готорн у стейті Каліфорнія п'ятьох 
злочинців, які намагалися ограбувати крамницю із зали
шками військового майна. Четверо з затриманих, як ви
явилось, належать до „родини" підсудного Чарлза Мен– 
сона, обвинуваченого у вбивстві акторки Шарон Тейт. 

ПЕРШИЙ У СВІТІ КОРАБЕЛЬ з атомовиїї двигуном 
„Саванна" пішов ,,у відставку". Спершу він плавав, як па
сажирський корабель, потім як товаровий, а тепер його 
взагалі вже не експплуатують, бо утримання виявилось 
занадто дорогим. „Саванна" була збудована в 1960 році. 

БРНТШСЬКА СТЕЖА ВИПАДКОВО ПЕРЕСТУПИ
ЛА кордон з Північної Ірландії до Південної. Опинившись 
несподівано в південно - ірландському селі,, бритійські во
яки стали предметом гнівної демонстрації автохтонних се
лян. Коли бритійські вояки таки вихопились До Північної 
Ірляндії, їх обстріляно почерез кордон скорострільним во
гнем. Один брнтійський вояк згинув, другий бу ранений. 

ДО СХІДНЬОГО ПАКІСТАНУ ПРИБУВ американсь
кий сенатор Чарлз Персі з Чикаго. Він заявив, що індій
сько - пакістанський конфлікт, який постав внаслідку 
кривавих репресій пакістаиської армії супроти бенгальсь
ких автономістів, у зв'язку з чим понад сім мільйонів бен
гальців втекли до Індії, — G сучасною найбільшою загро
зою для миру в Азії. Сенатора Едварда Кеннеді, який хо
тів з такою самою інформаційною місією приїхати до Па– 
кістану з Індії, пакістанський уряд не впустив до своєї 
держави. " Ч ^ - в И Н і 

ПОКШНИП ПРЕЗИДЕНТ ЄГИПТУ НАССЕР ВПАВ 
жертвою фальшивої інформації, яку дав йому тодішній 
його прем'єр Алі-Сабрі, 'наче',американський амбасвдор 
Лушіюс Баттл погрожував Єгиптові репресіями за анти– 
амернкаиські вуличні демонстрації. Нассер так цим роз
сердився, що виголосив різку й образливу для ЗСА промо
ву. Близький співробітник покійного Нассера, видатний 
публіцист Мохаммед Хейкал виявляє це у^своїх споми
нах, що їх лондонський часопис ,Ди Сандея Телеграф" 
закупив за 250.000 дол. Алі Сабрі стоїть тепер перед су
дом за державну зраду. 

УКРАЇНСЬКЕ ЄВАНГЕЛЬСЬКЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ ПРОТЕСТУЄ ПРОТИ 

ВТРУЧАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ПАТРІАРХИ 

Володимир Назарович відійшов 
на емеритуру після 20 років праці 

у „Свободі" 

Торонто. - У зв'язку Ц тям, 
що Собор Російської Пра
вославної Церкви, який від
бувся при кінці травня і на 
початку червня 1971-го року 
в Загорську біля Москви. 
між іншим, поновно підтвер
див ліквідацію Української 
Католицької Церкви, як і 
зробив постанову, Щоб зміц
нити заходи для підпорядку
вання лід організаційну 
зверхність Московської Пат– 
ріярхії і Українську Автоке
фальну Православну Церк
ву, яка існує у вільному сві
ті, Головна Управа Україн
ського Євангельського Об'
єднання на своєму засіданні, 
яке відбулося 24-го липня 
1971-го року в Трронті, Ка
нада, постановила рішучо 
запротестувати проти втру
чання Російської Православ
ної Церкви в життя і працю 
інших Церков та в релігійне 
життя неросійських наро
дів" — сказано в окремому 
повідомленні в цій справі 
Як уже свого часу інформо
вано, подібно рішуче стано

вище прити втручання Мос
ковської Патріархії в справи 
українських Церков зайняли 
Консисторія П р а в о славної 
Церкви в ЗСА та Ієрархії У– 
країнської Католицької Цер
кви в ЗСА. У повідомленні 
Управи Українського Єван
гельського Об'єднання в Пів
нічній Америці, що його під
писали президент Об'єднан
ня Володимир Багрій і сек
ретар Консисторії Українсь
кої Євангельсько-Реформо– 
ваної Церкви в екзилі пас
тор Володимир Боровський. 
в дальшому сказано: 

„Для нікого не є ніяким 
секретом, що ця Російська 
Православна Церква є у ва
сальній залежності від атеїс
тичної влади, яка керується 
відвічними імперіалістични
ми і колоніальними аспіра– 
ціями кремлівських волода
рів, незалежно від того, яко
го кольору вони не були б. 
Відділивши Церкву від дер
жави і поборюючи її всяки
ми найбільш непристойними 

(Закінчення на crop. 3-ій) 

Опозиція збільшила число своїх послів 
у парламенті Південного В'єтнаму 

.Сайгон. — За анелідами 
м^нудонедільного г о л о с у 
вання на 140 послів півден– 
йно-в'стнамського парламен
ту з-посеред усіх 159 — пре
зидент Нґусн ВанТіс роз– 
поряджатиме більшістю, але 

льйонів осіб. До голосуван
ня пішло більше в'єтнамців, 
ані ж передбачували опти
місти, бо 78.5 відсотків уп– 
равнеяих. Зловживань на– 
загал не було; два видатні 
південно - в'єтнамські діячі, 
критики ї ї резидента Tic, які 

вони значно скорчились, бопперепали у виборах, зголо– 
опозиція поважно збільшила сили відклик, закинувши дач 
свій стан посідання. Дотепер ним провінційним адмініс– 
' відомо, що обрано 59 при– і траторам, що вони пофаль– 
'х^льників існуючого режи– | шувалн вибори, що поліці– 
му, 32-ох опозиціоністів, 3-ох і явтн били їх прихильників 
незалежних і 47 осіб, про І та ходили від дому до дому 
яких не відомо, куди вони j залякуючи людей. Амери– 
прихиляться. У густо засе– каяськпй амбасадор Елсворт 
леній дельті Меконгу біль– j Баякер зневу перевів 70-хвн– 
птість мав президент Tic, але J ліпшу розмову з презндея– 
в 5-ох північних провінціях і том Нгу^ном Ван Tic, який 
опозиціоністи здобули 17 ! заявив, що він все одно кан– 
малдатів на всіх 24. У дру– 
гсогу найбільшому після 
Сайгону лівдеино-в'стнамсь– 
кому місті Данту опозиціо
ністи здобули 13, а може й 
більше. Управленими до го
лосування було понад'7 мі– 

дндуватнме у президентсь
ких виборах 3 жовтня ц. p., 
хоч два його суперники від
кликали свої кандидатури, 
заявивши, що не хочуть кан– 
дндуватп в умовнвах фаль
шування виборів. 

Президент Нжсон відвідає Канаду і, 
мабуть, також Японію 

Каліфор Сан Клементе, 
нія. — Із Західнього Білого 
Дому повідомляють, що 
президент Ніксон відвідає 
весною 1972 року Канаду і 
що він „хотів би також по
їхати до Японії1'. Подав та
ке повідомлення секретар 
Білого Дому Роналд Л. Зіґ– 
лер, сповіщаючи водночас, 
що бажання президента Ні– 
ксона відвідатд–.Японію в 
ближче невнзначеному часі 
в майбутньому покищо не є 
зобов'язуючим. Евентуальна 
подорож президента Ніксо– 
на до Японії мала б відбу
тися перед його вже запові– 
дженимн відвідинами в ко
муністичному Китаю.4' Про 
відвідини президентом Нік– 
соном Канади повідомив та
кож канадійськнй прем'єр 
Трудо. Відвідини Ніксона в 
Канаді і в Японії мали б на 
меті налагодити взаємини з 
двома найбільшими торго
вельними партнерами ЗСА, 
які останнім часом зокрема 
у висліді економічних захо
дів американського уряду, в 
першу чергу встановлення 

10 відсотків додаткового ми
та на імпортовані товари, 
видатно погіршилися. Запро
шення відвідати Канаду бу
ло передане президентові 
Ніксонові канадійським пре
м'єром Трудо ще під час 
відвідин останнього в берез
ні 1969 року у Вашингтоні і 
тепер президент Ніксон при
йняв його у принципі. Пред
ставники канадійського уря 
-ду і– канадійс^с4 індустт^^ ^ з в р е н я н х " прав Східньої 
затривожені економічними 
заходами уряду ЗСА, особ
ливо ж тому, що 69 відсот
ків усього експорту Канади 
йде до ЗСА й економісти об
раховують, що яка четвер
тина з цих імпортованих до 
ЗСА товарів' буде обкладена 
додатковим 10-відсотковнм 
митом. І канадійськнй і я– 
понський уряд вражені, що 
уряд президента Ніксона не 
поінформував ЇХ своєчасно й 
ширше про свої найближчі 
пляни, зокрема про нама
гання наладнати взаємний 
із комуністичним Китаєм, та 
про свої заходи для стабілі
зації доляра й оздоровлення 
американської економіки. 

Нова економічна програма причиниться 
до збільшення національного прибутку 

і кглькости затруднених 

Все йде, все минає, проминуло й двадцять років праці Во
лодимира Назаревича в експедиційному відділі в-ва „Сво
боди" і, відходячи на заслужену емеритуру, він не без 
жалю прощався зі своїми товаришами праці в рідній уста
нові. На дЬото — фрагмент із зустрічі на відхідне. Стоять 
(зліва): керівник друкарні Анатоль Домарацький, новий 
смерит Володимир Назаревич, ред. Іван Кедрин та настун– 
ник їй Назаревича в експедиційному відділі Орєст Пітьо. 

Джерзі Ситі. — Хто каже, 
що це вже 20 років? Мені 
здасться, що це було вчора!" 
-— говорив не без зворушен
ня відомий наш громадянин, 
колишній четар Українських 
Січових Стрільців, Володи
мир Назаревич, як минулої 
п'ятниці, 27-го серпня, пред
ставники УНСоюзу та пра
цівники В-ва „Свобода" про
щали його спільним полу
денком з відходом на заслу
жену емеритуру після двад
цяти років його праці, по
чатково на становищі спів
працівника й опісля завіду
ючого експедиційним відді
лом В-ва „Свобода". Вол. 
Назаревич це вже четвертий 
з черги працівник Вва „Сво
бода", який в останніх роках 
відійшов на емеритуру. Пер
шим був довголітній праців
ник друкарні Яків Кулннич, 
після нього відійшов також 
працівник друкарні Володи
мир Кушнір, а в жовтні ми
нулого року відійшов довго

літній працівник редакції, 
відомий літературознавець і 
автор д-р Лука Луців. Три 
останні — це активні учас
ники Визвольних Змагань в 
рядах Українських Січових 
Стрільців, а д-р Луців і п. 
Назаревич навіть разом ді
лили вояцьку долю й недо
лю. Від УНСоюзу „активно", 
бо відповідним чеком дяку
вав п. Назаревнчеві за від
дану довголітню працю го
ловний предсідник Йосип 
Лисогір, від видавництва ба
жав йому всіх благ та ще 
многих літ ред. А. Драган, 
дружні почування, пошану і 
вдячність за співпрацю ви
словив від колег праці ред. 
Іван Кедрин, а всі відспівали 
йому многолітствіє. Новий 
емерит „Свободи", п. Воло
димир Назаревич, дякуючи 
за побажання та пам'ятки, 
найкраще згадував довгі ро
ки своєї праці у своїй уста
нові та для добра своєї гро
мади і свого народу. 

Вашингтон.— Голова еко
номічної ради президентсь
ких дорадників Пол В. Мек– 
Крекен передбачає, що нова 
економічна програма уряду 
президента Ніксона збіль
шить на яких 15 більйонів 
долярів загальний націона
льний прибуток ЗСА вже в 
найближчому році і дасть 
працю яким 500 000 особам. 
Загальний національний 
прибуток збільшиться, згід
но з передбачуванням Мек– 
Крекена на 24 більйони до– 

Водночас із цим МекКрекен 
подав до відома, що після 
встановленого тепер 90-дея– 
ного замороження цін і за
робітних платень буде запо
чаткована нова програма е– 
кономічної дії з менше суво
рими обмеженнями. Під су
часну пору уряд обмірковує 
різні можливості й аспекти 
дальшої господарської дії, 
спрямовані передусім проти 
нової хвилі інфляції. Після 
періоду замороження, буде 
встановлена окрема рада 

Ніксон особисто причинився до успіху 
переговорів з СССР про Берлін 

Бонн. — Західньо-німець–. Громикові, що Америка не 
ка преса, покликуючись на може погодитись на таке 
західні дипломатичні кола, становище І що порозуміння 
- - . в справі Західнього Берліну 
повідомляє, що головну за– , . 

, їм хлач/onjr ocv н е о о х 1 д н е для справи миру слугу в устху затяжних 
розмов амбасадорів трьох за– 
Хідніх велнкодержав із Со– 
встами мас президент Нік
сон. Коли совстський амба
садор у Східній Німеччині 
Пйотр Абрасімов заявив у 
жовтні минулого року, що 
справа транспорту до Захід
нього Берліну й відвідин 
вахідніх Берлінців до у схід– 
ньому Берліні належить до 

Німеччини, Ніксон заявив 
совстському міністрові за
кордонних справ Андресві 

в Европі. Після того Москва 
дчла доручення Абрасімову 
змінити своє становище в пе
реговорах чотирьох амбаса
дорів. Ті переговори розпо
чались 26 березня 1970 ро
ку після того, як у лютому 
1969 року Ричард Ніксон, 
під час своїх відвідин у За– 
хідньому Берліні, заявив, що 
настала пора закінчити хо
лодну війну довкола Берлі
ну f перейти до нараді як 
відпружнтй ситуацію та об– 
легшити життя мешканцям 
Західнього Берліну. 

Японія передбачує для себе важкі часи 
і вимагає від земляків жертвенности 

Токіо. — Японський мініс– І експорт готових виробів, як 
тер фінансів Мікіо Мізута теж помилкою було скеро– 
заявив 29-го серпня своїм вувати одну третину ,.всього 
землякам, що треба пригото
витись на важкі часи, в яких 
японці мусять виявити тер
пеливість у пожертвах, щоб 
Японія була сильною. Япон
ський міністер перевів дис
кусію за столом з кількома 
іншими н а й в н датнішимн 
економістами й господарни
ками і та Ічня дискусія бу
ла передавана через радіо– 
телевізію. Однаково Мізута, 
як його розмовники призна
вали, що треба сподіватися, 
що час надзвичайного еісо– 

експорту до Америки. Наз
ваний японський економіст 
ствердив, що треба буде 
скласти й проголосити ці
лість нової економічної по
літики, так, як це зробив 
президент Ніксон. Мікіо Мі
зута — після довгого ваган
ня і зволікання — проголо
сив під кінець минулого ти
жня також ,ділнвкість" кур
су японського єна. Коли офі
ційний твердий курс єна був 
в реляції 380 снів за один 
доляр, то в минулу суботу 

номічного розвитку й добро– платили в Токіо вжеутількн 
буту Японії минув і що тре– 341.50 снів за доляра. Ціл– 
ба переставити всю японсь– лю американської нової еко– 
ку економіку на нові рейки, номічної політики о, щоб єн 
як на будову шкіл, доріг і ще більше „подорожчав' 
інші внутрішні потреби. Во
ни признали,що помилкою 
було наставляти всю еконо
міку виключно на закуп си
рівців та розвиток промислу 

УКРАЇНЦІ В КАНАДІ ГОТУЮТЬСЯ 
ДО 10 КОНГРЕСУ КУК 

Вінніпег.—Українці Кана
ди розпочали підготову до 
10-го Конгресу Комітету У– 
краінців Канади. КУК, най
вищої політнчно-громадської 
української репрезентації в 
цій країні. Конгрес тривати
ме від 8-го до 11-го жовтня, 
відбуватиметься у Вінніпезі, 
і там сподіваються при
буття біля 600 делегатів та 
понад 100 гостей. Програмо
ві доповіді виголосять проф. 
Б. Боцюрків з Оттави і проф. 
Ю. Даревнч з Торонта. У 
конгресовому концерті візь
муть участь відомий піяніст 
Роман Рудннцький і соліст
ка Метрополітальної Опери 
в Ню Иорку Іванка Мигаль. 

Конгрес розпочнеться вра
нці 8 жовтня реєстрацією де
легатів, тоді ж відбудеться І 
пресова конференція; на 9-і 
ту рзнку призначено офіцій– 
на відкриття із словом пре
зидента КУК о. д-ра Василя j 
Кушніра. Потім будуть при
віти від посадника Вінніпе
гу, прем'єра Манітоби, і далі 
ділова частина, з вибором 
Президії та Комісій, пройня– 
ттям Конгресового Правиль
ника .звітами членів Екзеку– 
тиви, різних Комісій, Шев
ченківської Культурної Фун
дації та ін. Після обідної пе
рерви—дальші звіти, уділен
ий абсолюторії, дискусія над 
пляном праці КУК, о 7.30 
вечора—бенкет у 30-ліття 
КУК, на якому виступить з 
промовою прем'ср-міністер 
Каннади П. Е. Трюдо та 
відбудеться вшанування гу
бернатора д-ра С. Воробця. 
У неділю після вранішніх 
Богослужень, від 10 год. роз– 

себто, щоб японські товари 
стали дорожчими і тим са
мим дешевшими американсь
кі, які могли б мати легший 
доступ на закордонні ринки. 

лярів, але ця суму буде j для координування усієї по– 
зменшена на 9 більйонів до– літики цін і заробітних пла– 
лярів в наслідок федераль
ного видаткування. Збіль
шення національного при
бутку буде зумовлене голов
ним чином у висліді рапто
вого зросту продукції у ЗСА. 

тень. Щодо планованої кон 
тролі прибутків, то згідно зі 
ствердженням МекКрекена, 
вона буде проводитися го
ловно з допомогою податко
вих засобів. 

У Москві розкидувано летючки в обороні 
В. Мороза 

Ню Иорк. - Як подає 

Відбудеться Крайовий З'їзд Братства 
Іивізійників Ді 

(вбб) Братство кол. Воя
ків 1-ої Дивізії Української 
Національної Армії в ЗСА 
відбуде Крайовий З'їзд на 
Оселі „Верховина" в Глен 
Спей у днях 4-6 вересня ц.р. 
Ділові наради З'їзду розпоч 
нуться в суботу, в год. 2-ій 
після полудня, й мають за
кінчитися до 7-ої год. вечо–. 
ра. Після вечері — Дивізій
на Забава з мистецькою про
грамою, при звуках оркест
ри Богдана Гірняка. 

В неділю, 5-го вересня, в 
год. 9:30 ратйку — Апель ко
лишніх Вояків Дивізії, Слу– 

нюйоркське ,,Новое Русское 
Слово" з ЗО серпня, редак
цію цієї газети відвідав ми
нулого тижня Віх Вен 
Брантеґем, член бельгійсь
кої студентської організації, 
що веде ідейну боротьбу з 
диктаторськими режимами. 
Брантеґем розповів, що в 
лютому 1970 р. повіз з собою 
до Москви 3 000 надрукова– 

жба Божа й Панахида біля І "их в Бельгії летючок, оздо– 
Могили Героїв. В год. 1-ій —! блених портретами ген. П. 
бенкет, а в 5-ій після пол. 
висвітлення фільму з вояць
ких могил в Італії. На поне
ділок, 6-го вересня, передба
чені товариські зустрічі, пе– 
редання діловодства та від'ї
зд учасників З'їзду. 

Передбачується, що крім 
делегатів Станиць Братства 
у З'їзді візьмуть участь чис
ленні гості й дивізійникн не 
не тільки з різних місцевос
тей ЗСА, але теж і з Канади, 
де є - осідок Головної Упра
ви Братства, t .v-' 

! Грнгоренка, Галанського, 
| Ґабая, Роллана Кадіева і 
Валентина Мороза. В театрі 
оперети він прикував себе 
наручниками до поруччя, а 
потім кинув униз ті летюч
ки, вигукуючи: , .Свободу 
борцям за права людини!" 
Люди кинулись разхапувати 
летючки. За кілька хвилин 
м і л і ц іонерн підбігли до 
Братеґема. Якась жінка, що 
стояла поблизу нього, крик
нула по-англійськи: ,,Не 
спротнвляйтесь. Ваша Де

монстрація мала повний ус
піх. Якщо спротивлятнме– 
тесь, вони вас будуть бити". 

В Лефортовській тюрмі 
слідство вела досвідчена че
кістка Людмила Акімова, я– 
ка спеціалізувалась на спра
вах , .дисидентів". Вона умов. 
ляла Брантеґема „розкая
тись". На допитах, крім неї. 
завжди був присутній офі
цер КҐБ. Брантеґема в тюр
мі відвідував представник 
бельгійської амбасади. На 
суді Брантеґем Оправдував 
свої дії, як законні, бо вони, 
мовляв, спиралися на, статті 
125 совстської конституції і 
на Декларації прав людини. 
Проте, суд засудив його на 
один рік ув'язнення на суво
рому режимі. 21 лютого 
бельгійському с ТУ дентові 
прочитали пітпнеавий Під– 
горним декрет про помилу
вання „з МОТИВІВ ЛЮД.ЧНОС– 
ти". Того ж дня його відве
зли на летовизде Шеремете– 
во, звідки літаиом дістався 

прелат д-р Василь Кушнір 

почнеться праця Комісій і 
паралельні конвенції У по
неділок П жовтня диску
сія над звідомленнями, прий
няття Резолюцій, схвалення 
Статуту, вибір Президії КУК. 
Після полудня відбудеться 
інсталяція нововибраного 
Проводу КУК. вручення 
Шевченківських медалей і 
закриття 10-го Конгресу 
КУК. Складові Організації 
й Відділи КУК мпють негай
но прислати до Централі 
КУК списки делегатів; вели
кі складові Організації мо
жуть прислати не більше як 
100 делегатів, менші чисель– 
но-не більше як 50 делега
тів. Всі видатки делегата 
дорівнюють 15 долярам, але 
на концерт вступ коштува
тиме окремо, від 3 до 5 дол. 
Вс'х делегатів прохається 
прислати даток на Націона
льну Вкладку, або ж на Ха– 
ритатпвно-Освітній Фонд. 

ТУ CM продовжує акцію в обороні Мороза 
Кембридж - (Л.Л.) В п'я

тницю, 20-го серпня 1971 р. 
з ІНІЦІАТИВИ тусмівців, сту
дентів учасників українсь
ких курсів Катедри Украї
нознавства при Гарвардсько
му Університеті, поширено 
англомовні наліпки „звіль
ніть Мороза — оборонця лю
дських прав в Україні" по 
університетських будинках в 
Гарварді. Це дальша акція 
з метою зацікавити амери
канців в справі оборони Ва
лентина Мороза. 

Ще в осени минулого року 
Управа ТУСМ постановила 

І була провадити акцію вепра 
ві Мороза, якого заарешто– 

! вано вперше в 1965-му році, 
І а пізніше знову в 1970 p.. на 
! б років спецтюрмн, на три 
j роки таборів особливого ре
жиму і на п'ять років засла– 

: ння. Зимою відбулися дві 
` вдалі демонстрації ТУСМ-у, 
! одна в Ню Иорку, а друга в 
І Чикаго. Щоб дальше прово
дити цю акцію, Головна Уп– 

, рава ТУСМ-у вибила Ці на– 
І ліпки в англійській мові 
j „Фрі Мороз". Ці наліпки 
| вже були розкинені пооди
нокими осередками ТУСМ-у 

' в їх місцевостях. 
-

Проф. Яр. Рудницький доповідав 
на Міжнародному Науковому Конгресі 

Монтреал (Вк).—–В днях ні аспекти глибинний струк 
22-38 серпня відбувся в при
міщеннях Монтреальського 
(французького) й МекПль– 
ського (англійського) уні
верситетів Сьомий Міжнаро
дний Конгрес а^нетнчних 
наук з участю понад 500 фа
хівців із 25 країн. Вперше в 
історії цех конгресів у склад 
Організаційного Комітету 
входив українець-проф. Яр. 
Рудницький із Манітобсько– 
го університету в Вінніпезі. 
а в склад Допоміжного Міс
цевого Комітету панна Діяна 
Масна з університету Мек– 

тур" , у яку включив матері– 
ял із української мови, в то
му зміни т. зв. сандгі (між– 
слівної фонетики). Українсь
кої тематики торкалася теж 
доповідь проф. Річарда С. 
Деармонда з Сімон-Фрейзер– 
ського університету в Кана
ді на тему „фонологія експ
ресивних форм в українській 
мові" , 3 уваги на відсутність 
доповідачів а України (всі 
підсовстські делегати „захво 
рілй" й не приїхали на кон
грес ) доповіді професорів 
Рудннцького й Деармонда 
мали окреме значення для 

Гіл у Монтреалі. Крім пред– славістичної тематики кон– 
сідництва на одній із сесій і ґресу, в тому для української 
Конгресу й участи в днеку– - (Ьонетикн й фонології. Вони 
сіях, проф. Рудннцький ви– j будуть надруковані в конг– 
голоенв наукову доповідь і ресоиій книзі ,.ПросідІнґс" у 
про „фонетичні й фонологіч– І ближчому часі. 

В Монтреалі помер ред.Роман 
Пашківський 

Монтреаль, Канада.—Ще у 11933 роках і ,.Комгр" в 
вівторок 17 серпня ц. р. по– 1935-1939. Сл. п. Роман Паш 
мер тут—після довгої і важ
кої недуги відомий українсь
кий журналіст і культурно-
громадський діяч - Роман 
Пашківський. Народжений 
1898 року на Борщівщині, 
Покійний був у роки Визво– 

ківськнй був організатором і 
керівником перших україн
ських радіопередач у Львові, 
членом управи Товариства 
Українських Письменників і 
Журналістів (ТОПІЖ). Оси
ротив доньку Христину за
мужем за Іваном Головінсь– 

вш додому. 

льних Змагань старшиною і ким із внучками Марійкою 
Армії УНРеспубліки, згодом j й Алянкою і брата Теофіля 
спіредактором офіціозу ; у Філядельфії, як також блн– 
УНДО „Свобода" у Львові в ' жчу і дальшу родину в Ка– 
1922-1939 роках, редактором ; наді, в ЗСА і в Україні. Пс– 
гумористячного журналу хоррн відбувся в суботу 21 
„Жорна" в 1933-1934 pp. та серпня із катедри св. Воло– 
співредактором гумористич– дпгтпрп й Ольги у Мовтреялі 
них журналів ,,Зиз" в .1923- на цвинтар „Всіх Ссятих" , 
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У годіветво і вімпа 
Рівно 32 роки тому, 1-го вересня 1939 року німецькі 

панцерні дивізії перейшли польський кордон і одночасно 
на Варшаву та інші міста Польщі впали німецькі бомби. 
Це започаткувало другу світову війну, яка в Европі скін
чилася щойно 7 травня 1945 року, а на Далекому Сході 
14 серпня 1945р., коштувавши світові приблизно 17 міль
йонів убитих тільки на бойовищах, покривши міста й села 
румовншами і принісши людству безмір горя. Звичайно, 
безпосередню вину за це несе Німеччина Гітлера, звана 
тоді Третім Райхом, яка сполучила державний екс
пансіонізм, що шукав для німців „лебенсравму", з доктри
ною про вищість германської раси, яка „повинна панува
ти у світі". Для свого походу проти Польщі Гітлер дістав 
від Сталіна „зелене світло": пакт Ріббеитропа-Молотова 
3-24 серпня 1939 р. був насправді до гонорейним, що за 
невтральність СССР супроти походу Німеччини проти 
Польщі й Заходу — СССР дістане східні землі Польщі, 
заселені українцями, білорусинамн й литовцями. 

Друга світова війна була наслідком байдужності! зч– 
хіднього світу до актів щораз більшої ароганції збоку гіт– 
лерської Німеччини. Правда, Версальський мир був нес
праведливий і держави Атланти перетягли струну у від
ношенні до переможеної у першій світовій війні Німеччи
ни. Але Німеччина перевела ревізію Версальського догово
ру односторонньо й самочинно, — зайнявши збройно зде– 
мілітарнзовану Надрайнщину, скасувавши постанови про 
обмеження німецького війська, провівши „аншлюс" з Ав
стрією. Згода Британії й Франції на розподіл Чехо - Сло
ваччини у ганебному Мюнхенському договорі ЗО вересня 
1938 була яскравим виявом слабости Заходу й безпосеред
ньою заохотою до дальшого агресивного походу Німеч
чини. 

Німеччина заплатила за свій імперіялізм катастро
фою, яка по нинішній день виявляється в її поділі. Але 
другий агресор — Совстськнй Союз — виграв на світовій 
війні, ставши небувалою до того часу потугою. І СССР 
перейняв ролю Німеччини Гітлера, як найбільший імпе– 
ріялістичний агресор. Захід знову потурає тому імперія– 
лістичному походові: признається факт підпорядкування 
Москві 6-ох європейських держав, насичування арабських 
країн совстською зброєю і вояками, пенетрацію на всі 
моря світу. Потурання агресії — невідхильний вступ до 
війни. Совсти перетягнуть струну, і тоді мусить прийти 
до нового зудару - всупереч усій миролюбній фразеології. 

Лнхирелігїііііа лихоманка 
Доки репрезентант Витикану збирається в дорогу до 

Москви для переговорів з безвірниками, маючи найкращу 
волю виторгувати для вірних в СССР бодай щось, у со– 
вотській пресі в серпні знову зарясніло від антирелігійної 
писанини. Тон завдав ЦК КПСС через ,Лравду". У тій 
газеті, в числі з 18 серпня, з'явилась навіть передова, під 
заг. „Атеїстичне виховання". Там сказано: „Безкомпромі– 
сова боротьба пропг релігійних поглядів, неспівмісннх з 
матеріалістичним світоглядом, рішуче поборювання пере
житків минулого — це найважливіша умова формуван
ня нової людний". Формування безвірника, таким чином, 
с одним із найважливіших завдань комунізму, який сам 
намагався стати вірою, але не став. „Правда" закликає 
письменників писати антирелігійні „художні" твори, пар
тійних наглядачів закликає організовувати „нові народні 
свята", щоб у піснях колядкового типу співали не про Бо
га, а про партію і колгоспн; вимагає від учителів, щоб 
вони „ефективно виховували атеїстів". 

У тій передовій в „Правді'' зазначено, що „на Укра
їні, в Татарії, в Московській, Горьківській і кількох інших 
областях", мовляв, ще добре виховують антирелігійні ка
дри викладачів - атеїстів, а ось у деяких інших районах 
СССР справи погані. 

Три Церкви в Україні живуть немов первісні христи
яни в Римі, у катакомбах: Українська Автокефальна Пра
вославна Церква, АкраІнська Католицька Церква, Україн
ська Свангелицька Церква. Офіційно дозволена тільки Ро
сійська Православна Церква, але її ціловито контролює 
режим, і вона вихваляє режим, який заповзявся взагалі 
викоренити релігію. Немає статистичних даних, та з по
відомлень совстських газет видко, що цього року в Захід
ній Україні окупант зачинив чимало церков, а ще більше 
- набудував „антирелігійних музеїв", часто таки в за
чиненому примусово Божому Храмі. Людей зганяють на 
антирелігійні вечори, змушують слухати огидні лекції, 
важко оподатковують церкви і т. д., а віра — далі жи
ва. Бо людитж інтуїтивно тягнеться до Творця, так само, 
як мала дитина — до матері, як джерела свого існування. 

1 І її її і и і їм і і ш а т 

Час від часу кожне сус
пільство переживає період 
деякої розрубленоств. Тоді 
не лише пересічній людині, 
а й керівним діячам здасть
ся, начебто вони втратили 
вітрила та керму і пливуть 
безвільно за незнайомою те
чією. В такій ситуації пот
рібно поставити перед очі 
суспільства виразний орієн
тир — неначе палаючий ма
як, що з берега показує мо
реплавцям безпечний шлях. 
Звичайно молоді люди пот
ребують такого орієнтира, 
що спрямував би їхні зусил
ля в найконечяішому нап
рямі. 

На мою думку, наша мо
лодь (а втім, усе наше сус
пільство) в сучасну пору 
потребує такого орієнтира 
більш, ніж будь - коли. Вже 
не кажу про всю концепцію 
українства в сучасному сві
ті, а тільки про потребу своє
рідної точки тяжіння, що 
спрямовувала б щороку 
думки та діяльність як все
редині нашого суспільства, 
так і перед лицем іншомов
ного оточення. 

Поскільки українська на
ціональна гідність і далі є 
головним об'єктом ворожої 
пропаганди, нам конечно зо
середити увагу саме на зміц
нення українського світовід
чування, як рівновартісного 
з будь - яким іншим. 'Для 
цього конечно визначити 
День Української Гід пости, 
що його відзначала б особ
ливо українська молодь з 
приводу якоїсь маркаитної 
події в сучасному житті ук
раїнського народу. 

Щоправда, є в нас рокові 
свята: роковини проголо
шення самостійності! Украї
ни 22 січня; від значу вання 
пам'яті борців за волю Укра
їни в травні та на Зелені 
Свята; крім того Свято По
крови стало днем збройної 
мислі та чину України. Од
нак, усі ці події приймають 
дедалі більш церемоніал ь– 
ннй характер і, в мисленні 
молоді, належать до далеко
го минулого, що ним живе 
старша громада. 

Донедавна ще роковини 
бою під Кругами (20 січня) 
мобілізували нашу молодь 
до активних виступів як на 
українському, так і на іншо
мовному форумах. Але й ця 
подія стає дедалі більш іс
торичним епізодом, що не 
вснлі порушити почуттів 
наймолодшого п о к оління 
так, як він порушував їхніх 
попередників. Крім того, цій 
події зайво надано трагічно
го й помилкового' характе
ру, хоча бій під Кругами був 
конструктивним явищем у 
тогочасній складній ситуації 
Української Народної Рес
публіки і мав позитивні нас
лідки для держави. 

З практичної точки зору, 
роковини Круг припадають 
у дуже невигідний час. По-
перше, суперничають з ро
ковинами державності!. Под– 
руге, в таких країнах, як 
Канада, З'єднані Стейти^А– 
мерики, Англія та Франція 
не легко притягнути чис
ленні маси студентів для зов
нішніх акцій з уваги на зи
мову пору та студійні умови. 
Напевно в іншій порі року 
можна на таку демонстрацію 
молоді в будь - якій столиці 

притягнути тисячі людей за
мість кількасот: 

Іскра гідіюстн 

Тепер є прекрасна нагода 
визначити День Української 
Гідности на середину листо
пада, коли студентська^ мо
лодь має ще відносно багато 
вільного часу, а погода спри
яє зовнішнім акціям. У ли
стопаді 1970 року в Україні 
московські окупанти без
правно судили вдруге^ Ва
лентина Мороза, що гідно 
обороняє права української 
нації — її культурну та по
літичну особистість. Що в 
цій події важливого? 

Важливо в ній те, що Ва
лентин Мороз не лише не 
покаявся і свідомо прийняв 
тюремні муки за українське 
право, але своїм прикладом 
спонукав своїх земляків до 
подібної гідної поведінки: 
ніхто з них, навіть ті, кого 
він критикував за слабкість 
національного хребта, не 
свідчив неправдиво проти 
Валентина Мороза. А спо
нук для таких „свідчень" не 
бракувало тепер, як це бра
кувало їх і на таких проце
сах у минулому. 

Ця іскра гідности, що її 
викресало в своїй душі моло
де покоління, є здобутком 
всього українського суспіль
ства, що живе під московсь
ким ярмом. Це гідне діяння 
наших земляків повинно 
сповнити почуттям гордостн 
і гідности кожну людину у– 
крзїнського роду в широко
му світі. Особливо наша мо
лодь, яку так захопив цей 
відносно молодий історії к– 
педагог і публіцист, повин
на взяти собі його подвиг і 
гідну поведінку його учас
ників за приклад для наслі
дування. Бо лише тоді, коли 
українець стоятиме за укра
їнця незалежно від усіх різ
ниць між ними; лише тоді. 
коли кожен з нас обстоюва
тиме українську справу не
залежно від обставин, у яких 
живе, світ шануватиме вас 
як справжню націю. Бо тоді 
ми внутрішньо будемо жи
вою суверенною нацією, а не 
лише на папері державниць
ких актів. 

Державний аспект 

Минулорічну подію може
мо розглядати також у рам
ках таких державницьких 
актів, що надали б їй глиб
шого н історичного сенсу. В 
листопаді 1917 року віднов
лено українську державу -
Українську Народну Респуб
ліку з власним урядом, що 
його визнали тодішні вели– 
кодержавн Франція та Вели
кобританія. Ця подія пере
креслила 150 років неволі і 
бездержавності! українсько
го народу. А в листопаді 
1918 року ззхідньоукраїнські 
землі (Галичина, Буковина, 
Закарпаття та західна Лем– 
ківщнна) відновили україн
ську державність після май
же 600 років. Це був у ціло
му вільний вияв прагнень 
українського народу на пе
реважній більшості його те
риторії до власного держав
ного життя. За цей ідеал 
страждають молоді українсь
кі патріоти і нині в понево
леній Україні. 

Теодор Данилів 

ПРОБУЄ ЛІКВІДУВАТИ ФРОНТ 
У Лондоні виходить жур

нал польських соціалістів а. 
з, „Леви Нурт" („Ліва Те
чія"). У його 3-му числі 
(літо 1970 р.) була надруко
вана стаття українця Кос
тянтина Зеленка п. з. „Фер
мент в Україні", в, якій він 
інформував польського чита
ча про той фермент, який 
шириться тепер на наших 
землях та про його чільних 
представників Дзюбу, Чор– 
новола. Карананського, Мо
роза та інших. Журнал „Ле
ви Нурт," висилається у пев
ній кількості примірників до 
Польщі. 

У зв'язку із вміщенням в 
f ньому вгорі згаданої статті 
п. Зеленка лідер польських 
соціалістів у Лондоні в листі 
до автора писав: „Число тре. 
те „Лівої Течії" дійшло до І 
Польщі, і то у Досить вели
кій кількості. Ваша стаття. 

і судячи з відзивів, які до ме– 
|не дійшли, дуже сподоба– 
! лась". 

К. Зеленко вмістив також 
! інформаційну статтю про У– 
| країну п. з. „Вспулчесна Ук– 
раіна" (Сучасна Україна) у, 

і польському п о л ітнчному 
І кьартальнику „Трибуна" (4-
J нй квартал, 1969). 

П. Костянтин Зеленко, 
журналіст і політичний діяч 
середньої генерації, нале
жить до гурту думаючих лю– 

j ден, які вважають, що ми, 
1 українці, маємо багато фрон
тів, на яких воюємо, і тому 
треба робити щось, щоб їх 
кількість зменшувалась, а 
заощаджену енергію і засо
бе вживати на кращі цілі. 
Він поставив собі за завдан
ня ліквідувати, радше допо
магати ліквідувати українсь
ко - польський фронт, і на 
тому полі мас^вже певні ус
піхи. 

Мені здасться, що цих ар– 
' ґументів вистачає для того, 
- щоб визначити День Україн– 
Iської Гідности на початок 
! листопада і заохотити нашу 
-молодь бути авангардом у 
; маніфестував ні цього основ– 
| ного почуття. В такий день 
можна успішно провести мо
гутні масові демонстрації в 
усіх центрах українського 
поселення. Тоді парламенти 
та різні державні установи, 
як теж Об'єднані Нації, про
водять свої сесії і відкриті на 
наш моральний тиск. Загал 
суспільства в той час також 
уважніше п р н глядасться 
державним та міжнародним 
подіям. Тому й активність 
нашої молоді на ту пору 
спроможна привернути ува
гу державних чинників та 
громадської думки світу до 
українського питання з кра
щими результатами, ніж в 
будь - який інший час. 

А з внутрішньоукраїнсь– 
кої точки зору саме зосере
дження уваги на позитивно
му здобутку української лю– 

!динн може мати оздоровчі 
І наслідки для всього нашого 
І суспільства. Спрямувавши 
| нашу увагу на найбільш сут– 
! тсвий аспект існування і 
і боротьби сучасного українця 
— за гідність і свободу укра– 

j їнського народу! — можна 
викресати іскру вогню, що 
освітить нам шлях в епоху 
дедалі зростаючої розгубле
ності! і збентеженості!. 

Правда, у нас це не надто 
популярна робота, але — на 
думку п. Зеленка — хтось; 
мусить і її робити. І вій це 
робить. 

В Лондоні існує Польсько– 
Українське Товариство. Ко
стянтин. Зеленко та консул 
К. Трембіцький є головами 
товариства, чергуючись кож
ного року на цьому. станови
щі. На відтинку цього това
риства відбувається досить 
жвава діяльність українців і 
поляків, ціллю якої є вияс
нити різні драстнчні пробле
ми українсько - польських 
відносин або принаймні дис
кутувати їх в атмосфері то– 
лерантностн й вирозуміння. 

Це дає п. Зеленкові мож
ливість вести таку роботу не 
тільки на форумі згаданого 
товариства, але також поза 
ним на сторінках таких 
газет, як ,.Дзєннік Польскі", 
„Тидзєнь Польскі" і „Газе
та Недзсльна" в Лондоні, в 
яких він вмістив цілий ряд 
поважних, часом полемічних 
своїм характером, статтей на 
тему польсько - українських 
відносин, що мали широкий 
відгомін. Згадати тут можна 
хоч бн дві великі його статті 
про Люблинську Унію (по– І 
чаток 1970 р.) та реакцію 
польських діячів на неї на 
сторінках часопису „Тидзєнь 
Польскі". 

Багато поляків у листах 
до редакції згаданих газет 
складають признання п. Зе
ленкові за об'єктивність у 
підході до проблем, а часом 
навіть „за відкривання їм о– 
чей" у справах, про які вони 
були досі односторонньо ін
формовані. 

Статті п. Зеленка мають, 
зокрема, значний -і добрий 
вплив на спосіб мислення в 
українських справах молодо
го польського покоління, в 
більшості того, що народи
лося вже або виросло поза 
межами Польщі і про укра
їнський погляд у тих спра
вах довідуються вперше із 
його статтей. 

З життєпису п. К. Зелен
ка інтересний, зокрема, о– 
дин факт. Він — холмщак. 
Під час останньої війни на 
його дім напали були поль
ські партизани і вбили його 
брата, а він сам ледве вряту
вався від смертн. Під час 
другого їх нападу ного по
ранили. Отже, не було б див
ним, коли б п. Зеленко зов
сім іншим „духом дихав" на 
-поляків. А все ж таки він 
добро справи ставить вище, 
ніж свою особисту кривду, і 
веде свою працю для лікві
дації українсько - польсько
го фронту, бо вважає, що це 
справа потрібна. 

Але п. Зеленко діяльний 
не тільки на відтинку поль
сько - українських відносин, 
його діяльність поширюєть
ся і на сектор міжнаціональ
ний на терені Британії. Він 
с одним з основоположників 
т. зв. Міжорганізаційної Гру
пи зв'язку екзильннх орга
нізацій Центральної і Схід– 
ньої Европи, яка постала на 
початку 1970 р. Ця Група 
об'єднує 14 екзильннх націо
нальних організацій. Два ро
ки тому в Лондоні влашту
вала вона дуже вдалу демон
страцію проти виступів Ан
самблю Червоної Армії в 
Лондоні і інших містах Бри

танії. Про це свого часу ік– 

Софія Наумович '„ 

ДВА ЮВІЛЕЇ. ЧОТИРИ ЇЇУРСИ 
ТА БАГАТО ІНШОГО: 

(2) 

На окрему увагу заслуго
вує пресова конференція, що 
її зорганізували студенти 

ба признати, що наші жур– 

змагання для її вфволення. 
Щодо релігійниж^штань, зо
крема ПатріярХ!иф то ЦЕ– 

для української преси. Тре– СУС вислав звернення до 
всіх наших Єп^е^Ьпів, щоб 

налісти численно відгукну– | вони змагали до Йвтономнос– 
лися від таких органів": |ти (помісностн)^ї'^рашської 
„Християнський Г о л о с",! Католицької Ц ч ф ф , завер– 
„Шлях Перемоги", „Мета", 
„Українське Слово", „Свобо
да", „Вільний Світ", „Слово 
на Сторожі", „Український 
Самостійник", „Рідна Шко
ла", Бюлетень УВУ, Союз 
Українських Журналістів. 

Конференцію відкрив сек
ретар ЦЕСУС'у Зенон Зва– 
рич з Канади. Голова СУС 

шеної патріярхфюіф Студен
ти вітають коффй вияв 
спротиву в Укра|вф радіють, 
що боротьба там не "припиня
ється. ЦЕСУС підтримує не
обхідність У к раїнознавчнх 
студій, хоч і допускає мож
ливість інших, при обов'яз
ковій участі студеота в укра
їнському житті. , Тут проф. 

ТЕ з Англії Б. Дроздовсь– |Рудницькии навів факт, що 
кий подав коротко про те, j вже за часів Огоновського 
що студентська конференція 
„Україна 7'Г' відбувається у 
днях 8-15 серпня в Мюнхе
ні і має на меті простудіюва– 
тн-ьдуховий образ молодого 
українця". Вона проходить 
дуже добре при тісній співу
часті професорів УВУ. зок– 

всілякі медики і техніки 
вписувалися рівночасно на 
студії української'мови. Цю 
традицію слід якнайширше 
пропагувати. 

І врешті обидва' студенти 
звернулися до української 
преси, щоб вона; їм слала 

рема ж його ректора. Відбу– і свої видання на адресу ЦЕ– 
лися вже доповіді мгра Во-!СУС'у: 83 Крісті ст Торон– 
лодимира Дідовнча на релі-(то– Канада. Ректор УВУ за– 
гійні теми, що глибоко ці– j ПРОС"8 Учасників пресконфе– 
кавлять студентську молодь, | ренци на чарку 'вина, а шс– 
зокрема ж щодо справи пат– і ля того всі подалися до ви– 
ріярхату. то ж вони вдячні \ кладової залі, уже вщерть 
за докладне з'ясування цьо– j заповненої студентами та пу
го питання. Замість доповіді"! блікою. щоб прослухати мн– 
хворого в той час мгра 1.1 стецьке читання1 найкращого 

твору Лесі Українки „Боя
риня". Філософське введен
ня прочитав проф. Куль– 
чицькнй, слова дійових осіб 
передали докторанти: І. О– 
вечко, О. Шавес7С.!федорен-
ко, І. Стахів. Н. Орловська, 
М. Ткач. В. Ремпель і після
слово О. Вітошинська. Без
смертний твір Лесі Україн
ки прослухали всі присутні 
з великою увагою, підкрес
ливши заслугу ^гіроф. Куль– 
чицького у виборі цього тво
ру, промовчаного і недруко– 
ваного в Україні. 

Наступною і мпрезою за
ходами проф. Кульчицького 
був філософічний панель на 
тему „Пошуки справжньої 
людини" з участю нових д– 
рів І. Овечка та Р. Трача з 
запрошеними о. прелатом 
Голинськнм (який висловив
ся на тему християнського 
поняття „справжньої люди
ни"), дискутантамії та проф. 
В. Ленкавським, що д уже 
доречно виділив зі загальної 
теми - ідеал модерної укра
їнської людини ла окреслен
нями В. Мороза'та Є. Свер– 
стюка. 

Антохія про 50-річчя ЦЕС
УС'у, відбулася дискусія на 
цю тему, на якій один сту
дент із Чехо - Словаччини 
цікаво розповідав про зду
шеная проблисків волі в цій 
країні. Окремо ред. Володи
мир Леннк говорив про ор
ганізацію українських серед
ніх шкіл на еміграції. ЦЕ
СУС підготовляє до друку 
переклад на англійську мову 
творів Валентина Мороза 
„Серед снігів" та ..Заповід
ник ім. Берії", як теж укра
їнською мовою збірник про 
студентські дії в обороні 
Мороза та історію українсь
кого студентського руху. 

На запитання журналіс
тів дуже добре і вичерпно 
відповідав 3. Зварич. Він 
сказав, що на пожвавлення 
студентської діяльностн у 
Канаді вплинув франко-ан– 
глійськнй спір, який заста
вив призадуматнея наших 
студентів і над українською 
самобутністю (ідентичніс
тю). Прірва між покоління
ми, на думку студентів, у нас 
менша, ніж в інших народів, 
бо всіх нас еднас відношен
ня до України та спільні На закінчення студентсь

кої конференції .відбулися у 
І — — ' ' ' ' ^^^ І приміщенні на Лазінгу кон– 
I формувала читачів „Свобо– Черт ' забава. Програму 
да". І ще на одному відтнн– концерту вішовнило тріо 

!кусп. Зеленко діяльний. Він j ..Конвалії", яке проспівало 
— заступник голови англо– т ! 3 к у пісень. Свіжі, чисті 
українського Т о вариства голоси, під звуки трьох ґі– 
,ЛІазепа" в Лондоні, яке т аР- ДУже Добре виконали 
ставить собі за завдання ін– народні пісні, але молодій 
формувати брнтійську сус– | публіці найбільше сподоба– 
пільність про Україну та у к - | л и с я композиції. Марусі Юр– 
раїнські справи, з'єднувати J к і в Д0 поезій Василя Симо– 
для цьогїГбритійських прия
телів. Згадане Товариство 
влаштувало з нагоди роко
вин 22 січня у Палаті Гро
мад Бритійського Парламен
ту ЗО січня 1970 р. прийнят– 
ня, на якому п. Зеленко від 
українців виголосив знаме
ниту промову. І про це теж 
інформувала свого часу 
„Свобода". 

5ЯРС 

І. Вовчук 

НОВІ ВІТРИ ПОВІЯЛИ -
ПОГОДА ЗМІНЮЄТЬСЯ 

(РОЗВАЖАННЯ'ПРО НОВИЙ КУРС 
АЗІЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ 

В передвиборчій кампанії 
1958 року Ніксон заявляв, і 
що в інтересах „ґльобельяої І 
безпеки необхідно залучити 
Китай до світової спільноти, 
як великий і прогресивний і 
народ, а не як центр світо– 
вої революції". Чи поліп– 
ШЯТЬ новин курс азійської 
політики, що прискорено 
формусться в поширених 
контактах, міжнародне ста
новище ЗСА і ,,ґльобальну 
безпеку" — судити перед
часно. Але цей курс захитає 
існуючий балянс гри двох 
сил, надпотуг, як їх назива
ють. Очевидно, що СССР не 
лішгкться байдужим до нової 
конструкції політичного у– 
кладу в світі. Але участь на 
світовій шахівниці нової си
ли Китаю поруч з^ОССР, ко
ли обидві сили намагаються 

стати „центром світової ре
волюції", може прискорити 
розв'язку нинішньої напру
ги в світі. 

В Китаї добре знають, іцо 
В'єтнамська, вірніше Індоки
тайська війна с дуже непо
пулярною п ЗСА. Знають і 
про наші економічні усклад
нення, спричинені головним 
чином війною. Двадцять ро
ків тому ЗСА мали дещо по
дібну сттуацію під час Ко
рейської війни. Тоді ініціяти– 
пті в справі перемир'я прий
шла не від Північної Кореї і 
не від Китаю, які спільно 
воювали, а від Москви, що, 
стоячи збоку, диригувала. 
Коли в Кремлі побачили, що 
продовження війни не ко
рисне для московського цар

ства, то пустили голуба ми– 
РУ– 

Пекін не зацікавлення, у 
продовженні в'є т н а м ської 
війни, особливо після остан
ніх потягнень Москви в теп
лих водах азійського прос
тору. Маневри московської 
фльоти розкрили наміри 
Кремлю -.закріпитись в Ін
дійському океані. А закрі
пившись в ньому включити 
у сферу своїх впливів і кон
тролі південно-східні просто
ри Азії. Ці наміри розгада' 
ли у Вашингтоні і в Пекіні. 
В розмові з Гі -Чітлем, керів
ником австралійської лейбо
ристської партії. Чу Бн-лай 
заявив, що Китай з гід н и й 
взяти участь в якійсь конфе
ренції в справі Індо-Китаю, 
коли їй нададуть більш азій
ського характеру". Натяк на 
домінуючі нині московські 
впливи у Північному В'єтна
мі. 

Незацікавленість Китаю в 
продовженні В'с т н а мської 
війни є логічною, коли зва
жити на різке загострення 
у відносинах СССР і Китаю, 
на лоладнання якого вигля
дів немає. Щодо ЗСА, то хоч 

в Пекіні й лають ..американ
ських імперіалістів", але ку
ди сильніші громи й блис
кавки скеровують проти ..со
ціалістичного імперіалізму", 
вважаючи СССР ворогом чи
сло 1. Китайське керівництво 
добре знас. що ЗСА ніколи 
на територію к и т а нськнх 
просторів посягати не бу
дуть. Ніякої небезпеки збоку 
ЗСА для Китаю ного керів
ництво не бачить. Що інше 
СССР. 

У китайсько-московсь к і й 
напрузі головним с, на мій 
погляд, не ідеологічні роз
ходження, а територіальний 
конфлікт, обгрунтовані об
винувачення Пекіну в за
хопленні Росією (царською 
і большевнцькою) біля 1 мі
льйона квадратових кіломет
рів китайських просторів. О 
бидві сторони, не знаходячи 
розв'язки геополітичної на
пруги, концентрують щораз 
більші мілітарні сили по! 
обох боках кордону, що тяг
неться на біля 5.000 миль. 
Нині на цих кордонах скон
центровано півтора мільйо
на московського війська, за
безпеченого модерною збро
єю, а по другому боці не 

менша кількість китайсько
го. 

Під час кількагодинної ро
змови з Чу Ен-лагм, змістов
ної і цікавої, американський 
журналіст Джеймс Рестон 
побічно зачепив цю пробле– І 
му. Китайський прем'єр. не| 
виключаючи м о ж л н востн j 
війни, досить спокійно зау–; 
важив: „Ось чому ми копа–; 
смо підземні тунелі-сховища. j 
Ви напевно знаєте про це". 
Джеймс Рестон підтвердив, j 
що він так і зрозумів, що ро– j 
биться це для захисту столи– і 
ці. „Не тільки СТОЛИЦІ —і 
жваво додав Чу Ен-лай —| 
Такі ж тунелі викопані в 
більшості середніх міст Ки
таю". (,,Ню Порк Тайме". 8 
10 ц. p.). 

Конфліктна ситуація на 
Далекому Сході, що триває 
роками, переходячи часом у 
збройні удари, змушує ке
рівництво московської імпе
рії шукати відпруги на За
ході, ніби йти на поступки, 
щоб забезпечити своє запіл
ля на випадок зудару на Да
лекому Сході. Зміна москов
ської політики супроти За– 
хідньої Німеччини, як і нас
тирливе домагання склика

ти європейську нараду для 
забезпечення миру в Европі 
і дипломатичні залицяння 
Москви до ЗСА - все це ще 
більше насторожило китай
ський уряд відносно .друж
ньої політики" Москви у від
ношенні до Китаю. Вона хо
че мати вільні руки на За
ході і коли не приязнь, то 
нейтралітет ЗСА. А забезпе
чивши своє запілля на Захо– 
ході, розправитись з китай
ськими „відступниками" від 
московськії;.: позицій ленініз
му за брежнєвськимн прин
ципами, як то було у Чехо– 
Словаччині. або у війні роз
в'язати конфлікт з Китаєм. 

В Пекіні до цього готу
ються. Втихомиривши „куль
турну революцію", почали 
шукати виходу з ізоляції, 
приспішено в і д н овлювати 
розірвані дппламатичні зно
сини. На початку 1971 р. Ки
тай встановив дипломатичні 
зв'язки з 53 державами сві
ту. В існуючій напрузі з СС
СР для Китаю дуже важли
вим є мати невтралітет ЗСА, 
як і економічяо-торговельні 
відносини, в яких Зацікавле
ні обидві сторони. Уряд 3-
СА не раз підкреслював, що 

не в інтересах американської 
політики встрявати в спір 
колись „братніх сусідів". 
Хто-зна, чи й „культурна ре– І 

! волюція". про страхіття якої j РЄ"о р д о в Є число 
і ще й досі багато пише м о с . | У ^о-річчя літератчТно. твор 

чостн В. Янів прочитав „лі 

ненка, що їх співанки вико
вували так піснею; як і ме– 
лодеклямацісю. Найглибше 
враження сира ті ля пісня 
,,Матн" (слова невідомого 
автора) про малогф хлопчи
ка, якого до матері тне пуска
ють „колючі дроти?'. У роз
мові з журналістами „конва– 
лійки'' заявили, що їхня ме
та: популяризувати піснею 
твори наших геройських по
етів з України. ч 

Іншого роду розваговйм 
вечором була зустріч з Воло
димиром Яневом т поетом, 
що зібрала у Домі -Зустрічей 

приявних. 

ковська преса, не мала од
ним із своїх завдань розпра
витися з політичними при
бічниками Москви, підкрес
лити повний ідеологічний 

рнчний" життєпис, у якому 
поетичною мовою ' розказав 
про своє дитинство, самот
ність, пластування^ обов'яз– 

розрив з нею. „В перебігу к.и' Революційну ;боротьбу, 
так званої „культурної рево– і в а з н и ц ю ' В1ЙН/ Т0^- 3 тих 
люціГ антисовстнзм в полі– | ЦИКЛ1В ^пам яталнея вдалі 
тиці китайського керівннцт– і в н с л о в н п р о т е ' ^ У B'^` 
ва набув небувалих форм i W " т е ЛИШЄ С' Ц Ф В ж е б Г 
величезних розмірів" („Меж– і л о - щ о вязні „зі. спогади 
дународная Жизнь". ч. 8. О а к ш ч е н н я на crop. 3-ій) 
серпень 1971"). 

Автори книги „Зовнішня 
політика КНР", підготовле
ної до друку Інститутом Да
лекого Сходу Академії На
ук СССР, зближення Китаю 
з ЗСА пояснюють так: „За– І 
знавши провалу в намаган– і 
нях змінити зовнішньополі– j 
тич ний курс країн соціаліс
тичної співдружби в бажано
му для нього напрямку, Пе
кін став Перед серйозною 
кризою на міжнародній аре

ні, оскільки КНР опинилась 
у небезпечному Становищі 
одночасної конфронтації із 
їмтіеріялістичннмн ЗСА і з 
країнами співдружби соція– 
лізму. Вихід із зовнішньо
політичного сліпого кута, в 
якому опнниласйі країна 
внаслідок розриву'!з країна
ми співдружби ебціялізму, 
маоїсти почали шукати в 
зближенні з амер|іканськк-
ми імперіалістами"' (ст. 146-
147). 

(Продовженая буде). . 



Ч. 161. СВОБОДА, СЕРЕДА, 1-го ВЕРЕСНЯ 1971 

^Заклик до Української Американської 
Спільноти 

Сл. л. сенатор Кверетт МекКШлі Дірксеїі перед Республі
канською Конвенцією 19G8 року озітномлюсться із пе
реданою йому збіркою документів В. Чорновола про роз
е т о к подій і фермент в Україні. На фото: сен. Дірксен 
(другий зліва) під час зустрічі з представниками україн
ців у Чикаго, що в ній брали участь (зліва): Михайло 

Олек, гол. радний УНС Мнрон Куропась та гол касир 
УНС Петро Пуцило. 

Українці Пенн-Огайськ(И округи 
відзначають 50-ліття УАПЦеркви 

В жовтні ц. р. сповниться 

Для відзначення світлої 
пам'яті сенатора Еверетта 
Мек-Кінлі Дірксена–, що по
мер 7-го вересня 1969 p., рі
шено за ініціативою і під 
патронатом визначних аме
риканців, як президента 3-
СА - Ричарда М. Ніксона, 
кол. президента Лнндона Б. 
Джансона та членів Конгре
су обох партій і інших дос
тойників, вшанувати Покій
ного створенням Фундації Е. 
М. Дірксена у формі Бібліо
теки — Студійного Центру 
і на її осідок вибрано місце 
народження його — а це 
Пекін, Іллішой. Ця установа 
г– Фундація мас бути ство
рена з приватних добровіль
них датків всього населення 
Америки, а не з державних 
фондів. 

Ім'я сл. п. Е. М. Дірксена 
с тісно пов'язане не лиш зі 
Сенатом ЗСА, але також з 
нашою українською спільно
тою в Америці. Українські 
провідники в ЗСА могли 
завжди числити на його щи
ру порада- в українських за– 
і-альних справах і на його 
поміч. Покійний був спонзе– 
ром дуже важливого закону 
для охорони тих іміґрантів,! 
яким грозила депортація за 
неточности в еміграційних 
документах. Його голос був 
дуже помічний в справі до
зволу на побудову пам'ятни
ка Т. Шевченкові у Вашинг
тоні, а також у справі ре
золюції Конгресу про що
річне відзначування Тижня 
Поневолених Народів. Хто 
не пам'ятав ного знамени
тих промов на українських 
імпрезах, конвенціях і т. п. 

Українсько-америкаяська 
спільнота мас тепер дуже 
добру нагоду віддячитися 
бодай частино покійному Се
наторові свосю пожертвою 
на Фонд Побудови Бібліоте
ки Студійного Центру для 

увіковічнення його пам'яті. 
Кожен з нас, що розуміє і 
знас про великі діла Покій
ного — повинен хоч би най
меншим датком зареєструва
ти своє ім'я в Пропам'ятиій 
Книці цієї Фундації. 

Для переведення збірки 
серед української спільноти 
в ЗСА зорганізувався окре
мий Громадський Комітет, 
зложений з представників 
різних організацій, який 
звертається з гарячим про
ханням складати свої датки 
на згадану ціль. Не важливе 
як високі будуть ваші по
жертви, важливе, щоб вони 
були масові. Заповняючи 
нашими прізвищами масово 
сторінки Пропам'ятної Кни
ги цісї Фундації виявимо 
тим способом всьому амери
канському загалові, що ми, 
українці, вміємо оцінити і 
вшанувати заслужену люди
ну. 

Місяць вересень, 1971 р. 
особливо призначений для 
переведення масової збірки 
на цю шляхетну ціль. Ваші 
пожертви просимо складати 
або пересилати поштою на 
ось такі окремі конта в на
ших касах, а саме: 
Sen, Dirksen Library Fund 
„Selfreliance,, FCUnion -
2351 West Chicago, Ave., 
Chicago, Ш, 60622. Число 
конта: 7916. або „Security" 
SLAss'n - 936 North Wes
tern Ave., Chicago, HI. 60622. 
Число конта: 5965. 

Слід відмітити, що всі по
жертви на ту ціль с звіль
нені від федерального дохо– 
дового податку (Income Tax 
exempt) під ч. 366-132816 -
501 (С) (3). 

За Український 
Громадський Комітет 
Фундації Бібліотеки 

їм. Сен. Е. М. Дірксена: 
Роман І. Смук — голова 

Чикаго, 20 серпня 1971 

КОМІСІЯ В СПРАВАХ ЦІН ДОЗВОЛИЛА автомобі– 
левій індустрії підвищити ціни на авта моделів 1972 ро
ку, але не вище максимальних цін на такі ж авта в 1971 
році. Ті максимальні цьогорічні ціни є трохи нижчі від 
звичайних, бо саме були обнижені для випродажу старих 
моделів. 

УКРАЇНСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ ТОВАРИСТВО в КАНАДІ 
то ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ІНЖЕНЕРІВ 

АМЕРИКИ 
повідомляють, що 

V З'ЇЗД 
УКРАЇНСЬКИХ ІНЖЕНЕРІВ 

- відбудеться — 

20-го та 21-го листопада 1971 року 
в Торонті, Канада 

(King Edward Sheraton Hotel) 
ПРОГРАМА 

1. Реєстрація - 9-10 год. рано 
2. 2 Наукові рівнобіжні сесії — 10-11 год. рано 

А. Забрудження довкілля 
а) Забрудження харчових продуктів 
б) Заходи для очищення великих озер 
в) Забрудження довкілля на Україні 
Б. Техніка І здоров'я 
а) Застосування електроігікн в медицині 
б) Біологічні питання космічних летів 
в) Компюторн та медицина 

3. Перерва - 12-1 год. попол. 
і. Пленарна Сесія: Проблеми технічного прогресу 

— 1-2 год. по пол. 
A. Напрямні розвитку технічних вяув на Заході та па– 
ралеля на Сході і на Україїгі зокрема. 
B. Чи дальший технічний прогрес с беззастережно ко
рисний п 

1 5. Труднощі українських інженерів та науковців 
у професійній праці для науки і економіки 
України 3-5 год. по пол. 

6 Вечером Венкет та Тов. Зустріч — Забава 7-1 ЗО 
7 Неділя: Засідання Управ та Комісій обох 

Товариств - 10 год. ранку 
Зголошекня. запити та замовлення кімнат просимо 

присилати на адресу секретаріату З'їзду: Michael СІЬцІ– 
Мсу. Б Mosaon Place, Toronto 21, Ontario, Canada. 

ГОЛОВНА УПРАВА УТТК І ТУТА 

50 років з часу відроджен
ня Української Автокефаль
ної Православної Церкви. 
Цю славетну річницю відз
начають українці у всіх кра
їнах Вільного Світу. Виніс 
постанову про відзначення П 
і УН-й Собор УТЩерквн в 
ЗСА. Згідно з цією постано
вою і з благословення Голо
ви Консисторії УТЩ Влади
ки Мстислава, Пенн-Огайсь– 
кнн Деканат також ухвалив 
відзначити 50-ліття відро
дження УАПЦеркви урочис
тим святкуванням на терені 
своєї діяльносте. 

Для ведення всіх справ, 
по організації святкування, 
обрано Ювілейний Комітет 
і до його почесної президії 
запрошенно пропресвітера 
Дмитра Лещишина й прото
ієрея Степана Ганкевича, а 
на голову ділової частини 
Ювілейного Комітету—магі
стра Івана О. Норку. 

Святкування відбудеться в 

неділю 3-го жовтня ц. р. на 
Парні, Огайо за таким поря
дком: 

а) Урочиста архисрейська 
Літургія в свято-Володимнр– 
ській церкві, при участі до– 
околичного духовенства. 

б)Академія-Концерт в залі 
,Лорманді Гай Скуя" , при 
участі Капелі Бандуристів 
їм. Т. Шевченка, початок о 
4-ій год. Ювілейну доповідь 
виголосить маїістет) богосло– 
вія, Олександер Воронін. 

Закликаємо приєднатися в 
цей день до всенародного 
святкування і тим засвідчи
ти свою національну-держа– 
вницьку свідомість та високу 
гідність християнина й лю
дини! 

Закликаємо спільно вша
нувати Світлу пам'ять муче
ників, що віддали своє життя 
за друзів своїх, за Рідну У– 
країнську Автокефальну 
Православну Церкву-Муче– 
ННЦЇО. ' в 

Ювілейний Комітет 

УКРАЇНСЬКЕ ЄВАНГЕЛЬСЬКЕ... 
(Закінчення з 1-ої стор.) 

способами, тим сучасним во
лодарям нарешті належить
ся відділити також і держа
ву від Церкви та не втруча
тися в її внутрішнє життя, 
давши нарешті всім віроспо
віданням і релігійним спіль
нотам у своїй країні повну 
релігійну свободу і незалеж
ність. Відомо, що й сьогодні 
йде там жорстоке обмежен
ня та переслідування релі
гійного життя і релігійних 
діячів, особливо тих, які ма
ють відвагу домагатися пов
ної релігійної свободи". 

, Діро своє релігійне життя 
І приналежність мають ріша
ти самі вірні і дані народи, 
без втручання в ці справи 
..старшого брата" чи то со– 
встського уряду, як це ста
лося там з ліквідацією в най
більш інквізиційний спосіб 
Української Автокефальної 
Православної Церкви. Укра
їнської Католицької Церкви, 
а також Української Єван– 
гельсько-Реформованої і ЛКУ– 
терської Церков, які були лі
квідовані совстською владою 
без якогобудь протесту з бо
ку Російської Православної 
Церкви, тобто за її тихою 
згодою. До сьогодні нічого 

не відомо про те, де і як за
гинули маси духовних і світ
ських церковних діячів і зви
чайних вірних, між ними і 
митрополит Української Ав
токефальної П р а в ославної 
Церкви — Василь Лилківсь– 
кіш. якого вповні можна вва
жати українським Іваном 
Гусом. Таке втручання по
рушує основні права люди
ни і народів на їхнє вільне і 
незалежне життя, які є дані 
їм самим Творцем, а навіть 
с на папері загарантовані 
Об'єднаними Націями, до я– 
кнх належить і Совєтськнй 
Союз . . . ” 

Недуга Івана Редактора 
Сирника 

Вінніпег.—Згідно з повідом
ленням „Нового Ш л я х у з 
28 серпня ц. р . , головний ре
дактор тижневика ,,Україн
ський Голос" Іван Сирник 
перебував вже від довшого 
часу кількома наворотами у 
лікарні. Ред. Іван Сирник є 
одним із видатних українсь
ких діячів Канади, першим 
заступником президента Ко
мітету Українців Канади і 
провідним членом Союзу У– 
краінськнх Самостійників. 

HeeenHwHtfr Щшт^ШшЩШІІШ 
День 1-го серпня 1971 р. 

залишиться надовго в пам'яг 
ті членів 23-го Відділу Орга
нізації Державного Визволе
ння України та гостен-учас– 
ннків посвячений прапора 
Відділу. 23-ий Відділ ОДВУ– 
це один з найстарших в ЗСА– 
заложеннн в 1933 р. Цей Від
діл мав свій прапор, що за
раз находиться в православ
ній церкві в Аллентавні та 
став власністю парохії так, 
Що Відділ рішив справити со
бі новий прапор. 

Св. Літургію відслужив ка
пел ян Оселі, о. Богдан Леви– 
цький у сослуженні оо. сон. 
С. Даша та В. Головінсько– 
го, прапор в руках відпоруч– 
ника Центральної Управи 
ОДВУ п. М. Белендюка щ 
в асисті членів сусідніх Від
ділів ОДВУ та Братніх Орга
нізацій як теж запрошених1 

,,кумів" посвятили всі три 
отці. З черги член ЦУОДВУ 
п. В. Різник після виголоше
ння промови, передав посвя
чений прапор голові 23-го 
Відділу, п. Музичці. При 
кінці акту посвячення, о. 
сов. С. Дашо вніс „МНого– 
літствіє" членам 23-го Відді
лу. Співом церковно-націо
нального Гнмву „Боже Ве

ликий" закінчилася перша 
частина веочиотЬстн. 

Очгод. 1.45 по'пол. у велн– 
кій заліОеелі зібралися: чле
н е 2Su`o Відділу, відпоруч– 
ннки ЦУОДВУ та інших 
Відділів засіли до спільного 
обіду. Тостмайстер п. М. Бе– 
лендюк попросив о. пароха 
провести молитву. Отець Ва
реник, парох української 
православної церкви в Ал
лентавні заінтонував молит
ву „Отче Наш" , і разом з 
ним відспівали всі прнявні. 
Отець парох Вареник побла
гословив страви. Після обіду, 
п. Белендюк прохав до слова 
майже всіх присутніх, що 
складали привіти т а побажа
ння 23-му Відділові, а при 
цьому жертвували добровіль
ні датки на прапор; Висота 
датків булат від.5-20 дол. , а 
сума їхня винесла 320 дол. 
Головну промову під час ці
єї частини свята виголосив 
представник Ц\ Управи п. 
проф. д-р П. Стерчо. Спіль– 
нийобід закінчився подякою 
голови 23-го Відд. п. Музич
на всім присутнім за участь 
та жвртаевяйеть. Не зважа
ючи ви непевну погоду на 
св. Літургії в Лігайтоні зіб
ралося кількасот осіб. 

И. Н. 

Марія Петрівна Туркало 
років часу одруження і до 
другої світової війни, перей
шла вона і перестраждала 
той похмурий шлях скитан– 
ня на „рідній, не своїй зем
лі". 

Боже Провидіння, продов
жило той' шлях скитанни і 
вказало дорогу, аж до цієї 
країни волі. „Щасливі виг
нані за правду", сказав 
Христос, „бо їх є Царство Не
бесне" . 

^^^^^^JfJ'^^^^m^^^ bm^fJfjm^^Jm^^jm^ 

\ Нема то ян па Союзієціі 
О є є л і 

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 
а Еегсквльськлх горах 

б іля міста 
КЕРГОНКООН, Н. EL 

ВЕЛИКИЙ ВІКЕНД -
ДНЯ ПРАЦІ 

4-го, 5-го і 6-го вересня 1971 року 
П'ятниця 3-го вересня 1971 року 

Забава 
Грая оркестра Союзівки під кер. В. Д о б у щ а к а 

Субота, 4-го вересня 197Трону 
Вокально Танцювальний - Інструментальний 
Ансамбль О Д У М з Чикаго і Торонто — Бан
дуристи, дівочий і мішаний хори, струнна ор
кестра і танцюристи з Чикаго під кер. Анато– 
ля Л у п п о й Івана Іващенка; „Молода Украі– 

дівочий хор, Бандуристи і Танцюваль
ний Ансамбль - кер. В а л я Родак і Стефанія 
Штпк. 

Неділя, 5-го вересня 1971 року 
год. 8:30 вечора 

„Чар Союзівки" 
С І Ю Р Т О В О - С А Т І І Р И Ч Н О - Р О М А І И І І Ч Н А 
Р Е В І Я 
Тексти: І К Е Р А і В. Г Е Н Т И Ш А 
Музичне оформлення: ВОЛОД. Г Е Н Т И Ш , 

В О Л О Д И М И Р Д О Б У Щ А К 
Хореографія: РОМАН СТРОІДЬКИИ 
Конферансіс: В О Л О Д И М И Р Г Е Н Т И Ш 
У програмі: веселі пісні, скечі, монологи, 

балетні сценки, танці. 

Забави 
в СУБОТУ і Н Е Д І Л Ю . Грають дві оркестри: 
СОЮЗІВКИ і „АМОР" під кер. Миколи Рома– 
неика, стгівао Ігор Раковський. 

П О Н Е Д І Л О К : Закінчення Тенісоїшх Змагань і 
роздача чаш переможцям. 

Всі програми відбуватимуться в охолоджуваній 
залі Веселки. 

Тел. Союзівки: (014 ) 626-5в41 

в – и — и к а – -

У перші роковини смерти 
св. пам'яті Марії Петрівни' 
(28-го липня 1970 р.) зібра
лася невелика громада рід
них і приятелів пом'янути я 
помолитися за спокій її ду
ші. 

У суботу 31-го липня ц. р. 
на Українському Православ
ному Цвинтарі всч. Отець 
Петро Сагайдачний відпра
вив панахиду на могилі По
кійної. 

Всч. панотець Петро зга
дав пройдений її шлях в сво
єму слові на панахиді, над 
могилою. ,,З нагоди першої 
сумної річниці смерти Марії 
Петрівни, дружини інж. К. 
Т. Туркала, матері й бабусі 
присутніх тут синів і внуків, 
ми відслужили панахиду і 
помолились Богові, як нака
зує наш християнський обо
в'язок, наша віра і звичаї 
українського народу. 

Сьогодні ми поминаємо Ма
рію Петрівну-матір-страдни– 
цю, представницю того на
роду і тієї країни, де мате
ринське горе таке велике, 
що перевищує будь-які ме
жі людської уявн й фантазії. 

Повну чашу горя довелося 
випити й нашій покійній 
Марії Петрівні. Етапи, які 
пройшла Покійна на шляху 
шукання місця якогось при
тулку для себе і своєї роди
ни—це: Київ, Ханжонково, 
Єнакісво, Макісвка і знову 
Київ, (а К. Т. Туркало вже 
одинцем іще відвідав й Мос– 

| ковщпну)–ось ті жорстокі 
етапи і страждання, які без
поворотно забрали віт неї і 
юні літа, і мрії і радість жи
ття. За неповних двадцять 

Смерть є загальний уділ 
всіх людей, але безсмертя 
здобувається великими зу
силлями духа-терпіннлм. 

Життя і смерть ідуть ра
зом: умирають люди, але 
нарід живе,-нарід безсмерт
ний, „їх душі—вічно живі, 
рідні нам душі-еднаються з 
нами, підбадьорують в нас 
силу, підтримують, надію, 
накладають на нас певні 
завдання й обов'язки до на
шої неньки—України. (Ми
тр. Василь Литовський про
повіді). 

Невіджалупана могила не
забутньої Марії Туркало, ла
скавої Вашої Матері, кличе 
нас до праці, накладає на 
нас обов'язки боротись за 
кращу долю українського 
народу. 

Там же на цвинтарі під 
тінню дерев відбулася поми
нальна трапеза всіх присут
ніх. Щ е довго велися розмо
ви на різні теми, а головним 
чином про померлих, яких 
при тій нагоді згадували. 
Роз'їхалися ft розійшлися під 
враженням, що виконали 
свій християнський обов'я
зок. Ф. Бульбенко 

J^vBvfe ` ПИЛМПРМВГЯ||І ^гЩгТШгшШггШг– ИіР'”яТЧШ!іЯ 

ТА БАГАТО ІНШОГО 
ТОфЙ^ у ф , ^Закінчення зі crop 2-ої) 

петлю плетуть в безділлі но
ч і " , щ о війна: прийшла по
лякам „смерчем карн" за 
„святині у руйй^ (очевидно, 
православні на Холмщнні), 
КОЛИ ,,ЗВНй В ВОЛОССІ, а В'МЙ– 
елях4 л і т о в і лк)днйа ошшя– 
сться; ,,^ багїтїлюдній само
тині";. Щ книг^^,траттчяого 
оптимізму'",, яка матиме назі 
вуїДїр^ГГ слово",''дала:натс-
хненяя–' молодому компози
торові Андрї Шулеві с к о й 
понуіатн– для; кількох noet 
зтй'музягіу, а" до мелодекля– 
мацЦ „Сумсрк" докомпону– 
вати музичну ілюстрацію. 
Пані Світлана; Мнкнтчак ма
ла нелегке завдання проспі
вати до слів Янева „Настрої" 
та , Дній у волоссі", при ду
же модерному та динамічно
му акомпаніяменті самого 
композитора. Цей оригіналь
ний вечір здобув собі при
хильність публіки, яка сер
дечно гратулювала трьом 
виконавцям. 

Крім звичайних доповідей 
мюнхенської громади, у цьо
му згущеному імпрезами ва-
каціішому часі відбувалися 
й не зовсім звичайні. Таки
ми були, наприклад, покази 
репродукцій Дюрера у його 
500-ЛІТТЯ - завдяки негати

ва Мадюрків, н а якаїм^ 
проф. ї'удннцькнй' чвтаі 
свій дотепний репортаж про 
,,Влеса", вечерю у панства 
Шахів, при якій господар 
сипав мов з мішка подіями 
і прізвищами, що Ьс'вінзбві 
рігас у своїй подивугідній 
пам'яті; студентське зібрань 
ня у пані проф!; Сулнма– 
Войко, на якій вона виявяі 
да оцінки колоквіяльнйх 
завдань, та інші цікаві зуст
річі. Проте, чи не" найбіль^ 
шою участю втішаються по
стійні традиційні прийняття. 
у пані Олі Пеленської, яка 
через свою вірну „зв'язко
ву" з УВУ, пані О. дашмін– 
ську, каповідас, що „хто 
тільки гавка, квака" мав 
з'явитися до неї на „борщ 
і вареники"... 

Так на виснажливій інте
лектуальній пращ, як і на 
милих, культурних розваг 
гах, добігали кінця мюнхен
ські дні, позначені промоці– 
ями нових докторів", здотря”–' 
маиням споковічного рнтуй'' 
лу, під час якого наш' „кя^' 
мерамея" „Taдзьo,, фотогра
фує зворушені обличчя- првн 
моваиях, а всі присутні зве
личують цю подію повстань 
ням з місць та співом' ,Дав^ 

Пропонуємо Вам скорнствтн з нагоди і поінфор
мувати Українське Громадянство п р о В а ш у 

j станову. 

В Ж Е 
АЛЬМАНАХ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО СОЮЗУ і СВОБОДИ 
в приготуванні до друку 

Цей Альманах мас найбільший засяг поши
рення і здобу^ велике признання і ш и р о к і й круг 
читачів. К А Л Е Н Д А Р як щороку має окремий 
оголошеневий відділ. 

Вмішуючи оголошення в цьому А Л Ь М А Н А 
СІ, воно напевно принесе користь д л я Вас, по– 
знайомлюючи з В а ш о ю діяльністю широкі кола 
гтюмадянства і здобуваючи B a j r д о б р у славу, 
прихильність, признання, а для" торговельних 
підприємств — покупців'. 

Формат календаря": в" X 91'. 

Щ Н И ОГОЛОИЙСЕЬ: 

Ціла сторінка S90.00 Чверть стотинки S33.00 
Пів сторінки S50.00 Одна восьма S20.00 

Зголошекня — тексти оголошень чи знімки 
і належність — приймаємо д о 15 вересня 1971 р. 

Тексти і належність просимо слати на ад
ресу: 

S V 0 B 0 D A 
P.O. Box 346 Jersey City, NJ . 07303 

Ьааадздиевд ' т и и и м ш ^ і ^ у і у ч ц 

вітлепня кількох дуже доб
рих фільмів П. Степана Про– 
цика з жаття УВУ, що теж 
знайшли признання, зокре
ма у приїжджих глядачів, 

З другого– ж боку; гостин
ні доми українських грома
дян Мюнхену; запрошували 
приїжджих І щоб з нами 
ближче познайомитися та 
обмінятися думками про рі
зні справи. Д о таких гостин, 
у яких не обід чи вечеря 
грали головню ролю, зара
хували б ми вечірку у пан
ства Качуротеькях, де мож
на було оглянути чудову 
монографію Бориса Крюко
ва та прослухати новий ро
ман письменника Ігоря Ка– 
чуровського; прийняття у п– 

вам д-ра М. ГоцЬг абож вяс^| деамус". Такі промоцП KIBV 
чаються часто на другому 
поверсі будинку ДУЯ; до 
його господар, м-р Володн^ 
мир Забавський, уміє зара^ 
дитн найгіршому лихові сту– 
дента — провалові при itf` 
питі — чаркою якоїсь „мінг 
ноГ' або ж, навпаки, заспо^ 
коїти свЬкоспеченого доктс– 
ра, якому „море по ісоліна1' 
і важко ввійти у нову, а тв .̂ 
ким зусиллям здобуту; шку^ 
ру. Тут же, на другому'trtfr 
версі вирішуються й уст сві
тові проблеми: від значка 
на лист до влаштування awbw 
пінської чи ,,швябіягськОЇ? 
прогулянки і від вибору ТЄ" 
зи дисертації до пр(Лльші 
„бути чи не бути" українсь
кій еміграції. 

У ДАНАНГУ В ШВДЕННОЛЇУ В'ЄТНАЩ ВІДЬУВК 
СЯ похорон другого вже ветерана В'єтнамської війни, мо
лодого в'єтнамця, який обілляв себе газоліною і підпа
лив себе, на знак протесту проти передвиборчих обману 
ийцьких махінацій президента Нгувяа Ван Tic. У тому по
хороні взяв участь віце - президент Нгусн Као Кі, аятаҐО' 
ніст названого президента. Він зрікся своєї кандидатури 
на президента у протесті проти фальшування виборів, 

З 13-ГО ВЕРЕСНЯ В НЮ ИОРКУ розпочниавгься 
шкільний рік. Автомобільний Клюб Ню Иорку вирішна 
на всіх головніших місцях вивісити у місті оголотеяня– 
остороги для автомобілістів: „Обережно, школи відкрито!" 

Ш И І 
УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДКМІЯ НАУК у СІЛА 

t 
3 глибоким смутком ПОИІДОМЛЯСМО, 
це'23-го сергаш 19П року померла 

АПОШНАРІЯ ЛЮСЯ 
БАРВІНОВ-НАРАБіНЕВИЧ– 

ЛОЛУХОВИЧ 
член Фундації Академії. „ 

9-
Синові Миколі 1 Друзям Покійної анслоалюсмо 

глибоке співчуття. 

Ділимося сумпою BJCTKOHJ З Родиною та Знайомими. 
що для 27-го серпня 1971 р. відійшов у Вічність 

каТІ-му році життя 
наш Яаядоровчий 

МУЖ, ТАТО'і'ДІДУГОЮ 

бії. IL 
АНТІН НУХАР 

ПАНАХИДА в!дОуласа а неділю, 2t)-ro cepmoi 10TJ 
року в год. 8-ІЙ веч. а похоронному заведене! Qrxiim 
Fuaeral Home в Аоторйу Н. Л. 

ПОХОРОН відбдпмн 80-го серпня 1971 року. 
Горем прибиті: 

СТЕФАНІЯ — дружила 
миіЯ ІВАНІВ - донька з мужем БОГДАНОМ 

і е т л а т : ВвГДАНОМ, РОМАНОМ 1 
ВОЛОДИМИРОМ 

КДВАРД — син з дружшнмо ОЛКЮ 1 дітьми: 
ЛЕВКОМ, ХР1ІОТЕЮ й АНДРШКОМ 

'jr^JTjr^^jrjrjt^^M: 

ЮВІЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО УНШЕРСШ”ЕТУ 
23-го жовтня 1971, о год. 7іОФ веч. в готелі Th в Statler Hilton - 7th Avenoe and ззгч strtei, NEW YORK CITY 
В ПРОГРАМІ В Р У Ч Е Н Н Я П О Ч Е С Н И Х Д О К Т О Р А Т Ю УВУ Д В О М Ч Л Е Н А М К О Н Г Р Е С У ЗСА. 
Д О ЧИСЛЕННОЇ УЧАСТИ В Ю В І Л Е Й Н И Х С В Я Т К У В А Н Н Я Х З А П Р О Ш У Є Н А Ш Е Г Р О М А Д Я Н С Т В О -
,РфЯвНШШШШЯЬ"^ ДДЛОВШІ КОМІТЕТ ЗОЛОТОГО Ю В І Л Е Ю ^ В У 
Білети на Венкет моягна набути в: АгЮа Сояфапу, 4R Е. 7th St. New York, NY. 1UD03; KRO, leTSecobd Ave,. New York, N.Y.; SURMA. 11 Beat 7tbSt.. New tctK^X. 

ШшщшашшшяшШшш 

ИАУИЮВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
з участю Ректора УВУ Проф. Д-ра ВОЛОДИМИРА ЯШВА 
1 ВИСТАВКА ВИДАНЬ УВУ 
- відбудеться -

в днях 22, 23, 24 жовтня 1971 
В УКРАІНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ АМЕРИКИ 
2 Жажі TMh` в і і т ц "ЩШ Yttffc, Jf.T: 10021 m 
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СВОБОДА, СЕРЕДА, 1-го ВЕРЕСНЯ `W\ 

ЯМ 
Ч. 16^ 

Помер Дмитро Ерстенкж 
Рочестер, Н. И. - В п'ят– 

и щ ю 13-го 8 1971 року в 
іцлиталі помер на 78-му р. 
життя, після довгої і тяжкої 
недуги, видатний українсь
кий діяч — Дмитро Ерсте– 
нгок. Він народився 5-го 9 
1893 р. в Галичині село Пе– 
рерісль, повіт Надвірна, Скін 
ЧЯв гімназію в Коломиї, сту
діював право, але українські 
суспільно - громадські й до
л ішні обставини не дали йо
му змоги закінчити студій. 
У^Бувшн студентом, був він 

управителем Академічного 
Дому у Львові, що його 
уфундував бувший україн– 
ццгг^ меценат — Євген Чи
с л е н н о , виділивши на цю 
еираву 50 000 карбованців, 
^ а о л о д и й , енергійний і сві
домий боротьби за незалеж–, 
ність нашого народу, брав у– j 
часть у Визвольних Змаган– | 
щрс, в складі Української, 
галицької Армй УГА, за і 
Українську Самостійну Со– | 
борну Державу — У HP. як | 
старшина, на еміграції був– 
пЛнесеиий до ранги поруч– і 
шва. 

,^Іісля відходу війська У– | 
H P на захід, Дмитро Ерсте– 
хцок повернувся до дому в 
Галичину й працював як 
обласний ревізор Українсь– | 
Kjg Кооперації в Галичині j 
ПІД Польщею, у Львові. 
^Зіеред навалою червоного І 

війська в Галичину в 19441 
їКДмитро Ерстенюк з дру– j 
укнною І 4-ма синами подав– \ 
СіГ на Захід. Після всіх мян– j 
дЧАвок і поневірянь оселився j 
амМюнхені — Німеччина. В J 
тЦШ р. повдовів, тому ввесь j 
тягар родинних "турбот упав ` 
4 S руки осамітненого Д. Ер– 
стенюка, що утруднювало -
б д а у працю на.національній 
Яйві. Однак, не дивлячись 
НА ніякі труднощі, він пра– j 
іффвав в партії УНДО. реп– 
равентував в 1945 р. в орга– і 
н^ації Державного Центру , 
И ї Р а д н як передпарлямент 
вашого народу. Завжди сто– 
jttf на засадах консолідації 
вшх українських політичних 
c8h навколо Державного 
Центру УНРади. Був він со– 
борником. 

Останньо був він головою 
партії УНДО. 

Еміграційна доля в 1952 
р. разом із синами закинула 
його в Америку, Рочестер, Н. 
И. Стрінули його невідрадні 
ft чужі обставини і малооп
лачувана праця. Але й тут 
не заломившись, зараз вклю" 
чпвся в працю на українсь
кому політичному полі, осо
бливо в складі Т-ва При
хильників УНР він працю
вав фінансовим референтом, 
уповноваженим П о з ички 
визволення, України, довго
літнім секретарем Т-ва. На 
шаіхг посадах виконував свої 
обов'язки своєчасно й чес– 
в о / бувши жертвенним, на
віть і при низькій пенсії — 
яне пенсіонер, про це свід
чать його грамоти й листи 
8а підписами президентів 

"Степана Витвицького і Ми– 

Дмлтро Ерстенюк 

коли Лівицького та інших 
видатних осіб як д-ра К. 
Панківського та д-ра Є. При– 
ходька. Його статті часто по
являлися в українській пре
сі. 

В , 1958 р. переніс тяжку 
операцію. Після неї він піду
пав на здоров'ї і дальша йо
го хвороба примусила його 
останньо зовсім відійти від 
політичного життя. Помер 
дня 13-го 8 1971 року. 

Похорон був попередже
ний панахидами, одну з них 
в неділю 15-го 8 1971 р. від
служив священик Українсь
кої Православної Церкви св., 
Покрови, прот. о. М. Кудано– 
внч прн співі хору, на за
мовлення управи Т-ва При
хильників УНР дЬ якого на
лежав покійний і належать 
ного сини. Після панахиди 
о. М. Куданович виголосив 
промову про життя, бороть
бу й працю Д. Ерстенюка. 

Другу панахиду і похорон 
відслужив декан української 
католицької церкви о. М. Ба
бак. Похорон відбувся в 
церкві св. Иосафата в поне
ділок 16-го 8 1971 р. Похо
ронено його на цвинтарі 
Святого Гробу в Рочестері, 
Н. П. 

Після відспіваний Вічная 
Пам'ять на панахиді, чотири 
сини вклякнули перед домо
виною батька й помоли
лися Господеві за спокій 
струдженої його душі. 

Замість квітів на свіжу 
могилу Дмитра Ерстенюка 
управа Т-ва зі своєї каси 
складає 25 дол. УНРаді на 
ведення політичної акції Ви
зволення нашого народу з 
московської неволі. 

Синам: Остапові, Орестові, 
Тарасові і Юрієві й дальшій 
ного родині Управа Т-ва ви
словлює своє щире співчут
тя. 

М. Білок 
голова Т-ва 

Зустріч дружинників СУМА 

^ Business 4 
^ Opportunity ^ 

НА ПРОДАЖ 
ХАРЧОВА КРАМНИЦЯ 
в повному розрості в Ulster 
County, N.Y. Продасться з 
уваги на здоров'я. За Іифор– 

націями тел. 212 267-3745 

Дружини і Дружинники, 
ш організаційній системі 
Спілки Української Молоді, 
залишаються для частіша у– 
країнського громадянства, 
ще ft досі, чимсь новим, не
ясним і незрозумілим. І хоч 
не раз писалося про них на 
сторінках української преси, 
то всеж таки мало, коли с 
ще певна кількість грома
дян, які добачають у творен
ні дружин СУМ, навіть ди
версію у відношенні до тієї 
молодечої організації. 

Ми не думаємо розписува
тися про організаційну стру
ктуру Спілки Української 
Молоді, а тільки в зв'язку з 
нотатками у нашій пресі про 
недалеку П'яту Крайову 
Зустріч Дружинників 
СУМА, хочемо виясненням 
деяких моментів довести до 
відома загалу нашого грома
дянства, що Дружини і Дру
жинники СУМА, це ще один 
щабель у рості в-гору, у 
пр'ямуванні до висот, у ба
жанні здійснення засад та 
ідей, цієї молодечої організа
ції. 

У початковій стадії відро
дження Спілки Української 
Молоді, (.вже в країнах но
вого поселення), всю увагу 
було звернено й всю енер
гію спрямовано на вихову
вання дітей, на збереження 
їх перед асиміляцією, на о– 
хоронення їх від згубного 
впливу американської вули
ці, на вироблення почуття 
гордостн за українське похо
дження і т. п. Без суперля– 
тивів ствердити нам треба, 
що СУМ сповнила своє зав
дання і може гордитися гар
ними успіхами. 

Напрямні й завдання для 
виховування юнацтва, чітко 
визначені й зібрані в Пра
вильнику Юнацтва СУМ, бу
ли великою допомогою для 
виховників. як також для 
Юнацтва. Для тих одначе, 
що виростали вже з юнаць
кого віку і осягали 18 років 
життя, не було в організацій
ній структурі СУМ, окремо
го, точно визначеного прн– 
мінення. В більшості вони 
ставали тільки звичайними 
членами, хіба, що в кого 
були здібності, зацікавлення 
чи амбіції у веденні виховної 
праці з молодшими, тих при
значувано внховниками. Ко
ли, одначе ці молоді люди 
зацікавлені були суспільною 
чи політичною роботою, або 
звертали свою увагу на нау
кові чи мистецькі прояви, 
або задивлені були у спорт, 
як засіб виховання і збере
ження „у здоровому тілі, 
здорового духа" , вони не на
ходили можливости для ви
яву свого заінтересування, 
своїх почуттів і здібностей. 
Вони, спершу пасивно при
глядалися, вичікуючи мож
ливостей для вияву своєї ін– 
дивідуальности, а не находя– 
чн для себе примінення–від
ходили і відчужувалися від 
того середовища, в якому 
зростали. Мусимо пам'ятати, 

Наради Т-ва „Бойківщина" 
що ця молодь зростала в дис
ципліні, зростала в почутті 
якоїсь відповідальності^ але 
не находила далі почви для 
заспокоєння бажання вияву 
своїх заінтересовань і своєї 
індивідуальности. Та й щи
ро кажучи, наставлений дея
ких батьків, чи то громадян, 
до певних проблем не дуже 
то позитивно впливало на 
тих синів і дочок, які шука
ючи чогось нового, чогось 
творчого, не находячи—від
ходили. Дехто дивився на 
тих молодих людей, як на ді
тей, і не старався навіть зро
зуміти, що ці діти кінчали 
вже вищі студії і мали свої 
погляди на деякі справи; ін
ші вже й одружилися і тво
рили окреме родинне вогни
ще, а ще інші: верталися 
щасливо після відбутої вій
ськової повннности, (часто 
на фронтах В'єтнаму), нер
вово вичерпані і змучені жи
ттям. Батьки, в більшості 
все хотіли б бачити своїх ді
тей, там у рядах юнацтва й 
їм важко погодитися з фак
том, що їхні діти, це вже не 
діти,—а дорослі, такі ж як 
вони, люди, з дещо іншим, 
може більш творчим світо
глядом. 

І, от великим досягненнням 
Спілки Української Молоді, 
треба вважати творення 
Міжоссредковнх Дружин, в 
яких ті, що виростають з ку
нацького віку, мають змогу 
активізуватися і виявляти 
свої індивідуальні зацікав
лення та розвивати свої та
ланти, а рівночасно ставати 
на свій життьовий шлях, не 
втрачаючи своєї ідентичнос
ті! й вдержуючи тісний зв'я
зок з нацією з якої вони 
вийшли й якої частиною се
бе вважають. 

Досі на терені ЗСА розви
вають свою діяльність такі 
Міжосередкові Дружини: 
Дружина Суспільників „Си
бірські вовки" , Дружина Су– 
спільннць „Карпатські Гро
ми" та Дружина Культур
ниць і Культурників „Шес
тидесятники" ім. Василя Сн– 
моненка. Творяться теж Дру
жини Виховників та Дружи
ни Ратників (фізкультурни
ків). Не відомо нам, в цій 
хвилині, чи зроблено якісь 
заходи для створення Дру
жини Міжнародників. 

„Сибірські вовки" відбу
ли недавно свій Загальний 
Зїзд в Ба рабу, „Шестидесят
ники" заповіли свою Велику 
Раду (Загальний Збір), та 
Інавгураційну Промоцію 
Членів, на п'ятницю, 27-го 
серпня ц. p. , напередодні 
П'ятої Крайової Зустрічі 
Дружинників СУМА, що 
відбудеться на оселі в Ел– 
ленвіл, дня 28-го і 29-го сер
пня. 

Віримо, що ділові наради, 
програмові доповіді, та мис
тецька програма з відзначе
нням 100-ліття народнії ве
летнів українського духа 
Лесі Українки та Василя 
Стефаннка, і 30-річчя Відно– 

Не зважаючи на вакацій– го р. Цього року вийдуть 
ну пору, Головна Управа То– | ще два подвійні числа ,Ді– 
варнства „Бойківщина" не|топису". Відколи „Літопис" 
перервала своєї праці. В літ– 
ниськовому, надморському 
курорті Вайльдвуд Крест, 
Ню Джерзі, у ВілЛеж „Оде-
са”–-в суботу дня 7-го серп
ня ц– Р– відбулися пленарні 
Наради Головної Управи і 
Прозірної Комісії Т-ва. 

В неприявності голови о. 
Ст. Даша, нарадами прово
див генеральний секретар 
мгр М. Утриско. По прийня
тті порядку й коротких зві
тах ген. секретаря і референ
тів, приступлено до найва
жливішої точки відчйтання і 
прийняття Статуту. Проект 
статуту опрацював проф. О. 
Татомир. Переглянула його, 
справила й одобрила стату– 
това Комісія в складі: про– 
ектодавця, д-р Миколи Цен– 
ка, мґ-ра Мирона Утриска, 
д-р Евгена Гурка і д-р Бог
дана Стебельського. 

По відчитанні, дискусії і 
внесенні деяких поправок, 
Статут одноголосно прийня
то іі затверджено згідно із 
повиовластями одержаними 
від з'їзду. Річна членська 
вкладка до Т-ва виносить З 
дол. Членами можуть бути 
не лише уродженці й меш
канці Бойківшнни, але теж і 
ті, що бажають працювати 
над дослідами минулого Бой
ківської частини Карпат та 
над збереженням мистець
ких, народних, культурних 
та історичних осягів цієї віт– 
ки українського народу. 

Коротко перед нарадами 
розіслано 3-1, число „Літо
пису" за друге півріччя 1970 

виходить друком, його зміст 
і форма стали багато кращи
ми, він є одним із кращих 
регіональних журналів. 

Д у ж е докладно обговорено 
зміст 1-го тому „Моногра– 
фії" , до якого іненсивно зби
рається потрібні матеріали. 
Музей „Бойківщина" мас 
вже поверх 400 експонатів. 

Для збереження цінних па
м'яток вивезених з Бойків– 
щннн, проситься їх переда
вати до „Музею". Теж про
ситься пересилати знімки 
церков та інших будівель і 
краєвидів. Намічено ряд по
їздок, Бойківських Вечорів 
та інших імпрез. Деякі з них 
підготовляє новостворений 
Відділ в Чикаго^ 

Закликається всіх земля
ків до активної співпраці. 

М. У. 

ІЧШІШХМІЩШЬЯШЬА vr ` ` -u— і к^и ' яшввшвваж 
КАРПАТСЬКИЙ ЛЕЩЕТАРСЬКИЙ КЛЮБ в НЮ ЙОРКУ 

влаштовує з доручення 
УКРАЇНСЬКОЇ СПОРТОВОЇ Ц Е Н Т Р А Л І А М Е Р И К И і К А Н А Д И 

в днях 3-го, 4-го, 5-го і 6-го вересня 1971 року 

на кортах „ООЮЗІВКИ" 

ТЕНІСОВІ ЗМАГАННЯ 
за Індивідуальні першості 

У К Р А Ї Н С Ь К О Ї СПОРТОВОЇ Ц Е Н Т Р А Л І 
А М Е Р И К И і К А Н А Д И на рік 1971 

І ЗА ЧАГШ 
УНСОЮЄУ, „СОЮЗГОКИ", „СВОБОДИ", 

„ У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Т И Ж Н Е В И К А " 
1 п-ні М. Д У Ш Н И К 

в поодинокій грі: 

ЖІНОК - ЧОЛОВІКІВ - СЕНЬИОРШ 
ЮНАЧОК - ЮНАКІВ - х л о п ц ю 

У змаганнях можуть брата участь змагувя (-кж), 
яких Т-ва є членами УСЦАК. 

Зголошеїпія до змагань враз Із вписовнм по (3.50 
від особи приймав 

Mr. Bohdan Rak 
48-Я - 48th Street 
Long bland City. N.Y. 11104; Tel.: (212) TW 8-7685 

до 23-rd серпня 1871 p. Додаткових зголошень перед по
чатком змагань не приймається, бо льосуваяня відбу
деться на засіданні Комісії на передодні змагань. 

Збірка всіх змагунін, за виїмком групи чоловіків, в 
сз”боту, 4-го вересня у „Веселці", о год. 10 рано, точно. 
Нерозставлеиі змагунн в грутгі чоловіків почнуть роз– 
грісвки в п'ятницю, 3-го вересня, о год. 10 рано. -Тенісіс– 
ти, які не зголосяться до визначених гор до год. 11-ої 
перед полуднем, будуть здиекваліфіковані. 

на басейні „ООЮЗІВКИ" 

ПЛАВАЦЬКІ ЗМАГАННЯ 
Ж І Н О К - ЧОЛОВІКІВ - Ю Н А Ч О К 

Ю Н А К І В - Д І В Ч А Т і Х Л О П Ц І В 
аа П Е Р Ш О С Т І УСЦАК-у , з а мандрівну чашу 

УНСОЮЗУ у дружиновому точкуванн) 
та за медалі У Н С О Ю З У 

у слідуючих конкуренлДях: 
Хлопці (6-10 р.) — 25 м довільним 
Хлопці (11-12) - 25 м довільним 
Юнаки (13-14) — 50 м. довільним 1 50 м грудним 
Юнаки (15-17) - 50 м. довільним 

50 и грудням 
100 м змінним 

Чоловіка — 100 м довільним 
100 м грудним 
50 м метеликом 
і х 50 м гінці — довільним 
4 X 50 м гінці — змінним 

Дівчата (8-Ю) — 25 м довільним 
Дівчата (11-12) 25 м довільніш 
Юначки (13-14) 50 м довільним 
Юначки (15-17) 50 м довільним і 50 м грудним 
Жінки - 50 м довільним І 50 м грудним 

Зголошеїгая до змагань, подаючи прізвище, вік 1 
конкуренцію (окрім гінців), слати до середи 1-го вересня 
на адресу: 

Mr. j . D. Rubel, 211-06 28th Ave, Bayslde, N.Y. 1Ж60 
TeL (212) BA 4-2170 (8-Ю P.M.). 

Додаткові зголошення приймається в суботу, 4-го 
вересня від год. 9-ої до 10-ої рано над басейном Союзів– 
ки. 

Початок змагань — субота, 4 вересня 1971 р. 11-та 
год. рано, фінали по полудні того самого дня. 

Вппсове J1.00 від особи. 
Змагунн (-ки) можуть брати участь в одній віковій 

групі (окрім ГІНЦІВ). 
Клюбове точкуваявя системою 5-3-1 (гінці 10-0-2). 

Спортові Т-ва виготовлять прапорці у красках свого Т-ва у виді прямокутника 
. - ( 2 x 3 стоон) 1 передадуть їх проводові змагань. 

Змагунн (-ки) подбають про замовлення нічлігів на „Союзівці" ва чає змагань: 
"SQYTJZTVKA", Ukrainian National Association Estate, Kerhonkson, N.Y. 12444 

Tax.: (914) 629-6641 

влення Україн(в,кої Держав
ності! та 25-ліття відновлен
ня СУМ на чужині, -прой
дуть з великим успіхом, під 
кличем: ,,Борись і добувай
ся Батьківщини!" . 

Цоодинокі Дружинниці і 
Дружинники готуються до 
виступів із доповідями про 
окремі політичні, культурні 
і соціальні процеси в сучас
ній, поневоленій, але неско– і 
реній Україні. 

Обов'язки господарів Зус
трічі Дружинників сповня
ють Дружннннкн-Культур - і 
ники, творячи Команду, в 
такому складі: В. Курило 
Бостон),— комендант, Ю. Ро
манець (Сиракюзи)—бунчу
жний, М. Козюпа (Нюарк) 
—обозний, А. Легета (Діт– 
ройт)—обозна, Л. Лозинсь– 
ка (Ню Иорк)—-писар. А. 
Лозннськнй (Ню Иорк) — 
мистецький керівник, О. Мн– 
ськів (Нюарк)—технічний 
керівник. Відповідальним за 
Зустріч від ГУ СУМА с І. 
Шперналь (Філадельфія), Е. 
Курило (Бінгтемлтон)—спо
вняє обов'язки головного 
мистецького дорадника, а О. 
Черень (Милвокі) бере уча
сть у Зустрічі, як головний 
булавннй Дружинників. 

Звертаємо увагу нашого 
громадянства, на працю і ді– 
ю Дружинників СУМ-у в на
дії, що воно її належно оці
нить, зрозумівши, що в Дру
жинах СУМА—зорганізова
ний творчий, надійний еле
мент української молоді. 

Галина Курило 
Друяеишпгця-Культ5рниця 
студентка соціології 

нтйтліілллйтттттіїттлртльшттіїтлмюмнтйллммі 
ч 

Уже nonauecn друком 
і прощається 
ДРУГИЙ ТОМ 

АНГЛОМОВНОЇ 
— ^ Е Н Ц И К Л О П Е Д І Ї 

УКРАЇНОЗНАВСТВА 
приготованої Науковим Товариством ім. Ш е в 
ченка під головною редакцією проф. Володими
ра Кубійовича та видаваної англійською мовою 
старанням і коштом Українського Народного 

Союзу. 
Д р у г и й том цієї монументальної книги знан

ня про Україну включає розділи: 1. Право; 2 . 
Церква; 8. Н а у к а ; 4 . Освіта і ш к о л и ; 5. Бібліоте
ки, архіви, музеї ; 6. Книгодрукування і преса; 
7. Мистецтво; 8. Музика і хореографія; 9. Театр 
і к іно; 10. Народне господарство; 1 1 . Народне 
здоров'я; 12. Збройні сили; 13. Українці в д і л о 
п о р і 

Книга має коло 1,500 сторінок друку, 726 
ілюстрацій, 8 кольорових і 22 чорнобілих ілю– 
страцшних таблиць та в великих, в повних ко
льорах, складаних мап України: фізичної, адагі– 
ністраційної, етнографічних, ґрунтів та ін. 

Ціна другого т о м у 
виносить 860.00 

Рівночасно подається до відома, що перший 
наклад П Е Р Ш О Г О ТОМУ Е Н Ц И К Л О П Е Д І Ї 
( Р о з д і л и : Загальні інформації, Фізична геогра
ф і я і природа, Людність, Етнографія, Україн
ська мова, Історія України, Українська культура 
і Українська література) В И Ч Е Р П А Н И Й , але 
у ж е появився Д Р У Г И Й Н А К Л А Д . З уваги на 
величезні кошти друку, ціна П Е Р Ш О Г О ТОМУ 
встановлена тепер на 545.00. 

Л. Л У Щ В 

ОЛЬГА 
КОБИЛЯНСЬКА 

ПДна 80 центів 
"SVOBODA" 

81-83 Grand Street 

Jervey Ctry. NJ. OTSOS 

Д л я тих, щ о з а м о в л я ю т ь 
обидва т о м и р а з о м , ціна 

виносить 594J50 
Замовляти м о ж н а в Головній Канцелярі ї 

УНСоюзу, виповнивши та переславши поданий 
внизу формуляр, разом з чеком чи поштовим пе
реказом на відповідну суму. 

USE THIS COUPON! 
То: UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION. Inc. 

81-83 Grand Street, Jersey City. NJ. 07303, VAJL 
I hereby order Ukraine: A Concise Encyclopaedia 

П Volume П - 560.00 
П Volumes I A II - S94.50 

Enclosed la (a check. M. O.) for the amount S 
Please sent the book (я) to the following address: 

Street 

City State Zip Code 

ЗМІНА АДРЕСИ 
Д О АДМІНІСТРАЦІЇ „СВОБОДИ" 

81-83 GRAND STREET 
(P.O. Box 346) 
JERSEY CITY, N.J. 07303 

Д О Л У Ч У Ю 25 Ц Е Н Т І В - прошу змінити 
мою адресу: 

Моя С Т А Р А А Д Р Е С А б у л а : 
ЧИСЛО В І Д Д І Л У (якщо член УНС) 
Ім'я і прізвище: 
Адреса: 

Моя Н О В А А Д Р Е С А така: 
Ім'я і прізвище: 
Адреса: 

Zip Code . . . . 

АЇТМЇНІ 
tta.fWtth 

IteTuB 8-S80U- "few York ІООАІ 
ВСІ КНИЖКИ для ШКОЛИ 

одержите ш АРЩ. 

Різне 
З Д Х Т Л О Д Х Т И І І І Х І І Г Т Т П 

Українське Васмвоее Вюро 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 Sod Avenue, New York City 
TeL: 475-7430. - BHHtimdw 
ПАЧКИ з ОДЯГОМ І ХАРЧА
МИ а УКРАЇНУ І до ООСР. 
Ріанож приймаємо замовлення 
ва мотоциклі, холоділкннкж, 
телевізора 1 маппшв до пран
ня. Уряд, год.: від повед. до 
оуб. 8:30 — 6:00 веч. В неділю. 
6-го 1 понеділок 6-го вересня 
(Левбор День) - ЗАКРИЛО. 

Н І П Х І Х І І Ш 1 М ГТУТШі. 
ВЧІТЬСЯ 
П О - А Н Г Л Ш С Ь Е И 
n P H " N Y U " 
14-твяснева програма 
в день, вечорами 1 в суботи. 
Курси: англійської . о у 
торговельної коресподенції, 
граматики, читання, "V 
справлення акценту t 
мовна лабораторія. ^-
Реєстрація від 7-го до 2б-го 
вересня 1971 року. 
Курси починаються 20-го 
вересня 1971 року. І, л 
За іиформаціямн 
телефонувати: 
598-3931 
або писати: ) 
THE AMERICAN ' `-
LANGUAGE INSTITUTE 
1 Washington Square X. 
New York. N.Y. 10008. „ 

5 Real Estate ^ 
ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ АБО КУПИТИ 

будинок, бизиес або ІШІпо, 
звертайтеся до 

УКРАЇНСЬКО! ФІРМИ 
GEMINI REAL ESTATE ОО. 

98 — Second Avenue - ' 
Now York. N.Y. TeL: 477-8408 

ДІМ 
2 спальні, рай на провінції, ні
коли не висихаючий потік, 
близько добрий гайвей„ Чію– 
кійиа атмосфера, 2 акри, час
тинно умебльовано. (1^,500. 

S'MOBH сплати. 

MORRIS SIMS, Broker 
Kerhonkson. N.Y. 914 628-7462 

НА ПРОДАЖ 
1) 8 акрів, вер. криниця, зни

жено до S8.800.00. 
2) 82 акр., катедж. 521,000.00. 
3) 40 акр., вер. криниця, на

дасться для поділу, j Ціна 
515,000.00. 

P.O. Box 302 
Kerhonkson, N.Y. 914 626-8651 

Купуйте в підприємствах, 
які оголошуються^ ., 

в „Свободі"! 'Т'-", 

Н Funeral Directors || 

Theodore WOUNNlNJfc. 
Директор ' I V 

Похоронного Заведеввж^ 
123 EMt 7th Street 

NEW YORK. N.Y. lOMfr 
TeL: GB 8-1437 ` ^ 

СОЛІДНА ОБСЛУГА 

^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ . - ^ - ^ ^ . - ^ ^ – - - - - - - - щ ц м ПППГ)ПГРіГ-– 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УБР. ПОГРЕБНИХ 
Займається Похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу
ра. Модерна каплиця до 

ужитку ДАРОМ. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

LYTWYI h LYTWYI 
UKRAINIAN ^ 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED і 

Обслуга ЩИРА І ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 

Anywhere in New Jersey. 
801 Springfield Avenue 

mVINGTON, NJ. 
NEWARK, N.l 
ESsex 5-5555 

TAP3AH, 4 . 6614. Атака на село варунґів 

Після кривавих боїв сві
тової війни, в яких я був, 
дивно мені, Тарзане, сидіти 
у цій темній джунглі!, без 

змоги навіть побачити цей 
бій! 

Наші приятелі, сотнику 
Дикий Коте, племена тупів 
і бонгів, мають слушну при

чину зліквідувати злющих 
варунґів. Але ми не афри
канці — ми мусимо залиши
тись обсерваторами! . . 

Гаразд, Терзане! ТЙЯНІЧ, 
що її Абуззі визначив як 
час для свосї атаки базука
ми й гранатами, настаЛаї';. 

Бум-бум-бум-тарах! 


