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Ш^ И К А МСТИСЛАВ ОДНОДУШНО ОБРАНИЙ НА МИТРОПОЛИТА УПЦ В З а , А УКРАЇНЦІ К А Н А Д И З ОБЛИЧЧІ 
^ . Д И К А МАРКО НА ЙОГО ЗАСТУПНИКА; 0 . ФЕДІР БАТАН ОБРАНИЙ НА ЄПИС-

А 0 . ПРОТ. АРТЕМІЙ СЕЛЕПИНА НА ГОЛОВУ КОНСИСТОРІЇ. СЬОМИЙ С0-
” БОР УПЦ В ЗСА СХВАЛИВ ЗАХОДИ ДЛЯ ІЄРАРХІЧНОГО ЗАВЕРШЕННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ВСІХ ЮРИСДИКЦІЙ 

Парафія св. Володимира й Ольги 
в Чикаго починає будову власної церкви 
ЧякаГо (М.Д.). - Україн-

ська католицька парафія св. 
Володвжяра й Ольги в Чнка-
рб попиває будову монумен-
тальної власної церкви кош-
том иЙЮ, 000 доларів. Ство-
рення- 'парафії проголосив 
перед трьома роками Верхов-
кий Архнспнскоп Кардинал 
Иосифг Сліпий в порозумінні 
а ієрархією Української Ка-
толнцької Церкви. Парафія 
начисляє 1 000 родин із заре-
єстрованямн 3 500 парафія-
вами,”яг'тому багато молоді. 
На протязі першого року бу-
діведаної. акції придбано на 
будову пін мільйона доларів, 
З.'- ^6^0" -закуплено велику 
площу (16 парцель) варто-
стн .300,000 доларів, яку по-
благосяовлено в жовтні мн-
НулоїчУ року. В неділю 17-го 
жовтйя: 1071 р. відбулося 
вже урочисте копання землі 
під будову церква при участі 
2,500 учасників. Сама цере-
монія внкопання першої ло-
пати землі відбулася після 
торже'еі'венної Святої Літур-
гіГ, яку служили отці душ-
пастнрі, митрополичий рад-
ннк і тіершкй парох о. Павло 
Джулннськнй, о. радник Лю-
бослав Кусни, кол. душла-
отнр парафії, а тепер гість з 
Канади, ,о. .Маріян Бутрин-
ськйлу тло проводить тепер 
церковаоірелігіїіннм життям 
в очолюс Будівельний Комі-
тет ГЛд-иврівництвом якого 
проводять будівельна акція 
т і проходитиме будова Бо-

жого Храму. Диякоиував 
о. Іван Кропець — новий 
душпастнр парафії, що не-
давно приїхав з Риму. Про-
повідував о. Л. Кусни. Після 
св. Літургії від Парафіяльної 
Ради виголосив промову го-
ловний радний д-р Олексан-
дер Фаріон. Церемонію ко-
пання землі започаткував 
митрополичий радник о. П. 
Джулинський золотою лопа-
тою з іншими отцями. В ко-
паниі землі приймали участь 
члени Парафіяльної Ради, 
проводи всіх церковно-релі-
гійних організацій, предста-
вники громадських організа-
цій, представник міського 
уряду Чикаґа та місцевого 
дистрикту. 

По полудні відбулась обід-
гостина в домівці СУМА з 
участю понад 500 осіб( біль-
шу кількість заля не вміща-
ла). Головним промовцем на 
гостині був о. Маріян Бут-
рннський, а крім нього про-
мовляв архітект будови цер-
квн інж. Я. Корсунський та 
фінансовий референт napa– 
фії М. Трощук, який ПОІН-
формував, що при нагоді 
цього парафіяльного свята 
зібрано понад 25,000 дол. 

Будова церкви св. Володп-
мира й Ольги в ̂ ЧійЯґо про-
ходить під гаслом — ,.Буду-
ємо пам'ятник помісностя 
Української Католицької 
Церкви". Закінчення будови 
передбачається до кінця 1972 
року. 

Буде демонстрація в обороні В. Мороза 
Ню'”ЙЙрк. — Конференція традію, яка повинна була 

відбутися у листопаді, nepe– УкрашсІЯнх Центральних 
^Іолодечйх Організацій у 3-
СА, учисть а якій беруть: 
Пласт, СУМА, ОДУМ, СУС-
ТА,: З А Р Е В О , ТУСМ та СУ-
АСТ, відбула дня 7-го жовт-
ня ц. -рі'В Ню Йорку своє 
чергове"'засідання, одною з 
важливих точок на порядку 
якої ІІ^ЯІ. справа дальшої 
допомоги" ув'язненому Ва-
лентннові Морозові та ін-
шим українським політич-
ннм в'язням в СССР. Учас-
ники нНрад прийшли до вн-
сновку, о^о найкращим за-
собом'Допомоги є багатолюд-
ні Ярртїотаційні демонстра-
ціі. Беручи до уваги, Що 
СфганЩції В н з вольного 
Фронту таку демонстрацію 
вже заініціювали на день 
23-го жовтня ц. p., конфе-
ренція рішила свою демонс-

нести на цей сам день 23-го 
жовтня та відбути одну 
спільну. Конференція зак-
лнкае членство молодечих 
організацій та всю українсь-
ку молодь, як і старше гро-
мадянство взяти масову у-
часть у цій спільній протес-
гаційиій демонстрації перед 
будинком ОН і Совстською 
Місією. 

Збірка почнеться о год. 12-
тій вполудне при Першій 
Авеню і 47-ій вулиці. Піз-
ніше учасники демонстрації 
вирушать походом перед бу-
дннок Совстської Місії при 
67-ій вулиці і Лексннгтон 
Авеню. — інформує з упов-
новаження Конференції інж. 
М. Семанишин, координатор 
Молоді при Екзекутнві УК-
КА. 

Митоополит УПЦ в ЗСА. 
ВПреосв. Владика Мстислав 

t Філадельфія ( М . Д . ) . -
Сьомий Собор Української 
Православної Церкви в 
З'єднаних Сгейтах Амерй-
кк, що відбувся тут в ко-
гедральному храмі св. Во-
лодимира" в днях від 14-
ГО ДО 17-ГО ЖОВТНЯ, ОДВО-
дупшо та при великому 
підйомі обрав дотеперіш-
нього Лрхнслископа і, від 
смерти Митрополита Іоа-
на Теодороаича, BHKOHJ-IO– 
чого обов'язки Митропо-
лита Владику Мстислава 
Скринника иа M^rpono– 
янта цієї Церква. Рівно-
часно обрано Владику 
Марка Гундяха на zaxrryn– 
аика Мігтрополмта, а о. 
аротопресвітера Артемія 
Селешшу на. голову Консисторії. Потім Собор найменував о. 
Федора Баґана з Ютики на нового Єпископа УПЦ в ЗСА. 
Спнскоп . номіни належить до вже третьої народженої в 
Америці української генерації. Між рядом важливих резоч 
люцій схвалено негайні заходи для Ієрархічного завер-
шення Українськоі Православної Церкви всіх юрисдикцій 
у вільному світі, створенням ЇХ спільного Собору CiracKO– 
пів. Дальшим кроком у змаганні до цієї великої мети бу-
де схвалення вже спільний Собор Єпископів Української 
Православної Церкви в ЗСА і Південній Америці та Ук-
раїнської Автокефальної Православної Церкви в Европі 
і Австраліі Вибір Митрополита відбувся індивідуально в 
той спосіб, що кожний делегат підходив до престолу і 
складав виборчу карточку із написом його кандидата, Вн-
бір був однодзтпаний^Собор одержав окреме письмове при-
вітання від Президента. Ніксона, а Президент УНР в ек-
зилі Микола Лівацький вітав Собор особисто. Окремим 
письмом, що його відчитав репрезентант відсутнього тепер 
в Америці екзарха Грецької Православної Церкви ІяковЯг 
c a -^J^ 0 4 H O^; xrpjns.i'ras Собор Вселенський Патріярх Атенаі 
і'ора'с Перший. Паспіти численні інші прнвітаїшя. Доклад-
не звідомлення з цього великого Собору буде надрукоаа-
ве в одному'І чергових видань „Свободи". 

УККА ЗАЙМЕ СТАНОВИЩЕ ДО 
ПОДОРОЖІ ПРЕЗИДЕНТА ШКООНА 

ДО МОСКВИ ТА ВИСЛОВИТЬ 
СВОЇ ПОБАЖАННЯ 

Ню Порк. — Заповіджена щоб такі побажання І реко-
На травень 1972- року подо-! мендації внеловяти, але від-
рож президента Ричарда Ні-. віднн окремо не одобрювати. 

' ; . 
ПЕРЕБІГ ДЕСЯТОГО КОНГРЕСУ УКРАШІЦВ 
КАНАДИ; ЗМІНА СТАТУТУ КУК; СТАНОВИЩЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРЯДІ' ДО ЕТНІЧНИХ МЕН-

Ш1Ш В КАНАДІ. 

^ссона до Москви та станови 
)це українців в Америці до 
Цієї подорожі і зв'язані з нею 
побажаная були предметом 
головної уваги Екзекутиви 
Українського Конгресового 
Комітету Америки на її чер-

,гових нарадах, що відбулися 
тут у приміщеннях Науково-
го Т-ва ім. Шевченка мину-
лої п'ятниці, 15-го жовтня. 
Палкі дебати в Цій справі 
викликала пропозиція презн-
деята УККА проф. д-ра Ле-
ва Добрянського, який у сво-
сму звідомлевні пропонував 
одобрити (ettdorse) запові-
джені відвідини президента 
Ніксона в Совстському Сою-
зі. але окремим письмом ви-
словитн йому ряд українсь-
ких побажань та рекоменда-
ЦІЙ у ЗВ'ЯЗКУ 3 ЦИМИ ВІДВІДИ-
намн. Під час дискусії ред. 
А. Драган висловив думку, 

Комітет в справі ратифікації договору 
про права людини та геноцид 

відбув наради 
Ню Порк, - У середу 13 

го жовтня 1971 р. тут вщбу-
лося поширене засідання ек-
зекутнви Ад Гок Комітету в 
справі ратифікації догово-
ру про права людини та ге-
ноцид. В засіданні взяли у-
часть також запрошені пред-
ставники ряду національних 
організацій в ЗСА, які є чле-
нами цього комітету. На по-
рядку дня було обміркуван-
ня дальших заходів Коміте-
ту, на форумі Сенату ЗСА в 
справі ратифікації американ. 
ським Конгресом цього ДОГО-
вору. Про пророблену досі 
роботу і ситуацію в загаль-
ному на цьому відтинку ін-
формував Гаймен Букбайн-

дер, голова вашингтонського 
відділу Комітету. За його ін-
формаціямн, с всі вигляди 
на те, що ЗСА ратифікують 
цей договір. Комітет запля-
нував опублікувати у зв'яз-
ку з наміченими заходами 
меморандум, а також окре-
му брошуру. В обох публіка-
ціях були б з'ясовані всі пи-
таяня, зв'язані зі справою 
згаданого договору. З укра-, 
інських організацій в цьому 
Ад Гок Комітеті співлрацю-
ють Українсьішй Конгресо-
вий Комітет Америки та Ук-
раїнсьюій Народний Союз. 
На нарадах від імені цих 
двох організацій взяв участь 
д-р М. Сосновський. 

Лев Футала також погоджу-
вався з пропозицією щодо 
побажань і рекомендацій, 
але рівночасно пропонував, 
щоб УККА вжйіовив протест 
проти тих відвідин. Д-р Во-
лодимнр Галан вважав, що 
він та Інші в цій хвилині до 
відповідного рішення в цій 
справі ще не готові і запро-
понував проблему основно 
простудіювати і рішення від-
ложитк. Днр. Степан Слріш-
ськиЙ запропонував створи-
ти окрему комісію, яка цю 
справу розглянула б та від-
повідяо оформила станови' 
ще УККА на чергові наради 
Екзекутиви. Довкола цих ду-
мок і пропозицій розгорну-
лася широка дискусія, часом 
палка, і остаточно рішено 
покликати комісію в особах: 
проф. д-р Матвій Стахів, 

^Закінчення на crop. Ь”ій) 

Генеральна Асамблея 0Н розпочала 
д е б а т м а д членсгаиш Нитаю^ 

Об'єднані Нації. , - Гене- стичний Кнта^ постійно ла-
мав чартер ОН і це гідний 

Св. п. Ольга Квасниця, видатна 
громадянка, померла в Джерзі Ситі 

Палата Репрезентантів схвалила 
створення агенції для охорони 

інтересів консументів 

ральна Асамблея Об'єднаних 
Націй розпочала в понеділок 
18 жовтня ц.р. дебати наД 
внесками Альбанії про прий-
няття до Об'єднаних Націй 
..Китайської Народної Pec– 
гтублікн", серго Комуністич-
ного Китаю, з одночасним 
виключенням ..Китайської 
Республіки", себто Вільного 
Китаю, як також над внес-
ком Америки про прийняття 
Комуністичного Китаю з І 
приділенням йому постійно, 
го членства в Раді Безпеки, 
але й із збереженням за 
Вільним Китаєм його член-
ства в ОН. На першого про-
мовця була записана Альба-
нія, на другого Альжирія, а 
третім мав бути американсь-
кий амбасадор Джордж Вуш. 
До останньої хвклнеті не ві-
домо, який буде вислід ГОЛО-
с^ання. Порч'ч із Вільним 
Китаєм тільки колишнє 
бельгійське Конго і Горішня 
Вольта, дві африканські дер-
жави. твердять, що KOMJTli– 

он 
стати їхиім^ членом. Ото ж 
прийняття Комуністичного 
Китаю не підлягає сумніву. 
Зате сумнівним с, чи Віль-
ний Китай залишиться чле-
ном Об'єднаних Націй, чн 
його виключать відтіль. ЗСА 
стараються переконати бага-
то різних держав, між ними 
головно західні чи прозахід-
ні держави, такі як Австрія, 
Ірляндія, Ісляндія, Італія 
Голландія, Іран ^Туреччина, 
щоб вони — якщо не хочуть 
голосувати „за" анернкансь-
кнй внесок, що -виключення 
Вільного Китаю є ,зажлн-
вою справою", — то хай 
..стримаються" і таким чи-
ном допоможуть перейти то-
му внескові. Тоді на виклю-
чення Вільного Китаю треба 
би двох третіх (з 131 голосу 
і с оправдана надія, що сті-
льки голосів не було би за 
виключення. З усіх членів 
НАТО тільки Бельгія рішуче 
підтримує Америку. 

Вінніпег (М. С-йй). - 8-
го жовтня тут почався 10-нй 
Конгрес Українців Канади 
з участю біля 500 представ-
ників з усіх місць українсь-
кого поселення у цій краї-
ні. Наради Конгресу запо-
чатковано зустріччю Прези-
дії КУК з представниками 
англомовної, ф р а нцузько-
мовної та етнічної преси, а 
також радіо та телевізії. З 
уваги на те, що на цьому 
Конгресі прем'єр Канади П 
Трудо мав проголосити нову 
ПОЛІТИКУ у р я д у ЩОДО ЄТНІЧ-
яих груп в Канаді, цей Кон-
ґрес викликав широке за-
цікавлеяня преси, радіо та 
телевізЦ. 

Конгрес розпочав свою 
працю увечері 8-го жовтня. 
Наради відкрив президент 
о. мнтрат д-р Василь Куш-
нір. Після молитви, яку про-
вів владика Ніль з Бдмонто-
ну і внесення прапорів, Кон-
грес привітали від міста Він-
ніпеґу посадніш Іван Дзю-
ба. а від провінційного уря-
ду Макітоби міністер освіти 
Богдан Ганущак. який про-
мовляв українською. англій-
ською і французькою мова-
ми. Від іменн прем'єра Про-
вінції Онтаріо і онтар!йсько-
го уряду вітав Конгрес - О. 
Петришіш, член офіційної 
делегації на Конгрес. Від мі-
ської ради Вінніпегу проаюв-
ляв. вітаючи Конгрес, рад-
ннй С. Ребчук. 

Для переведення нарад 
Конгрес обрав Президію в 
такому складі: д-р М. Сн1гу-
рович — голова, М. ” ПлВ-
в'юк, М. Барабаш та О. Ла-
заровнч — заступники, пані 
А. В а х ' - секретар. 

Конгрес прийняв також 
програму і правильник пра-
ці та покликав цілий ряд 
конгресових комісій. На за' 
кінчення першої сесії нарад 
відбулося врочисте відзна-
ченяя 50-ліття Української 
Військової Організації (У-
ВО). Звернення з цього при-
воду прочитав майор Осип 
Навроцькнй. член Крайової 
Екзекутиви УВО в Зах. Ук-
раїиі. Він також привітав 
прнявннх на залі таких чле-
яів УВО: Е. Васнлишина, І. 
Зельського, д-ра Ятана. о. 
С. Хабурського. І. Барипь-
кого та інж. Б Лідгайного. 

Конгрес вшанував одно-
часно пам'ять членів УВО. 
які загинули в боротьбі за 

І волю України. На цьому за-

кіячено наради першої cetll 
Конгресу, який тривав ще 
три дні 9-11 жовтня. 

Зміна статуту — 
головна проблема. 

Перша ділова сесія Кон-
гресу Українців Канади по-
чалася ранком в суботу 9-го 
жовтня. Вже на самому по-
чатку нарад всю увагу деле-
гатів полонила одва справа, 
під знаком якої відбувався 
цілий Конгрес: зміна стату-
ту Комітету Українців Каяа-
дн. а разом з цим зміна ор-
гаиїзаційяої структури цієї 
української громадської цеи-
ральяоГ репрезентації в Ка-
наді. Враховуючи важЛи-
вість цього питання для 
майбутнього у к р аїнського 
організованого життя в Ка-
наді. Конгрес присвятив йо-
му чи не найбільше уваги, 
до речі, коштом інших справ 
і проблем, для всебічного об-
міркування яких не було ча-
су-

Урядуюча Президія в ос-
танній каденції (1968-71) на 
внесок СтатутовоІ Комісії, я-
ка діяла між конгресами, 
схвалила ряд статутовпх 
змін, пропонуточ'н їх на роз-
гляд та затвердження Кон-
гресу. Суть змін зводилася 
до того, щоб на місце дотепе-
рішньої структури, на ОСНО-
ві якої за окремими opraai– 
заціями були заздалегідь 
визначені позиції у Президії 
(напр. президентом КУК міг 
бути тільки делегат Вратст-
ва Українців.. Католиків), 
ввести рстаїШЮу систену. 
За новим проектом, керівні 
позиції в Президії мали б 
чергуватися між шести „ве-
ликимн" о р г а н і з а ц і я м и : 
Братством Українців Като-
ликів (БУК). Союзом Укра-
їнських Самостійників (С-
УС), Українським Націона-
льним Об'єднанням (УНО), 
Лігою Визволення України 
(ЛВУ), Союзом Украшсь-
ких Канадійських Ветеранів 
^CУKB) та Федерацією Ук-
раїнськйх Професіоналістів 
та Підприємців Канади (ФУ-
ППК). Хоч такий проект но-
вого статуту був узгіднеяий 
на Президії КУК, він не 
знайшов, однак, одобрекня 
на Десятому Конгресі. Про-
ти цього проекту виступили 
делегати УНО і їх підтрима-
лн делегати Союзу УкреїНсь 
кігх Сгу-дентів Канади (СУ-
СК) та деяких молодечих 
(Продовження на crop. S'iU) 

У Філядельфії відзначили 50-ліття 
Леоніда Полтави 

Українці й жиди демонструють в Канаді 
проти відвідин Косигіна 

ДжерлГСиті. ----- Минулої 
п'ятниці, 15-го жовтня, тут 
ненадійно померла на 67-му 
році Життя видатна й одна 
з найбільш заслужених гро-
мадянок, довголітня членна 
УНСсйбеу, св. П. Ольга з По-
лтогія Квасниця, учителька 
на рідних землях, вдова по 
св. п. інспекторові Дмитрові 
Квасниці. Покійна осиротила 
велику родину, в якій є такі 
активні" наші громадяни, як 
дочки" Надія Цьолко з му-
жем Мар'яном та дітьми На-
талкою і Яремою, дочка На-
галка Інтла з мужем Маркі-
яном ! дітьми Маркіяном, 

ною, дочка Христина Певна 

Вашингтон. — В четвер 14 
жовтня ц. р. в Палаті Penpe– 
зентантів був схвалений за-

з MV;KCM Богдано.-– та дітьми 1 конопроект про створен н я 
Оленкою. Ларисою і Tapa–, н с з . а л е ж н о і Ф е л е р а ^ ь н . ^ ЛГі" 
сом, дочка Софія Геврнк з 
м^”жем Титом і дітьми Адрі-
яном і Романом та велика 
ближча і дальша родина в 
ЗСА, Канаді й Україні. Па-
нахидн в неділю 17-го та по-
неділок 18-го жовтня в ПОХО-

НестороН, Анною і Адрія-! тар в Бавнд Бруку, Н.Дж. 

Пщер св. п. Іван Дусаненко, основний 
204-го Відділу УНС 

ронному заведенні Івана Ко-
вальчика, 129 Grand Street в 
Джерзі Ситі, Н.Дж., a noxo– 
рон у вівторок, 19-го жовт-
ня, о год. 9-ій ранку з укра-
їнської католицької церкви 
св. апп. Петра і Павла при 
Bentley Avenue на Україн-
ський Православний Цвнн-1 ку -були Палатою відкинуті. 

нщі із завданням пропагуаз' 
тн й охороняти інтереси кон-
сументів, особливо ж при 
розгляді спірних спртв ін-
шими федеральними устано-
вамн Дебати в цій справі 
тривали кілька днів. Зокре-
ма ж розгорнули були шн-
року акцію за поширення 
уповноважень пропонованої 
агенції конгресові прнхнль-
ннки відомого оборонця KOH-
сументськігх прав Ральфа 
Нейдера. Протеж усі їхні 

без більших заперечень. Пс-
реслітсання в справі створс-
ння пропонованої аген ц і і 
для охорони прав консумен-
тів почнуться з початком ;пі-
стопада цього року. 11 ропо-
цитиме ці переслуханая се-
натська Підкомісія Урядових 
Цій. 

Філлдельфія Заходами 
Об'єднання Жіиок ОЧСУ та 
Відділу АДУК. у суботу 16 
жовтня у великій залі ,.Tpn– 
3jl5a'' відбулася літературна 
зустріч громадянства з пое-
том Леонідом Полтавою в 
його 50-ліття її відкрила 
вступним словом голова Від-
ділу ОЖ ОЧСУ Анізія Mip– 
чук. доповідь про творчий 

„Пірати" вийшли переможцями 
Світових Серій бейсболу 

боти, 16-го жовтня, тут ПО-
Іїер на 78-му році життя ос-
Тавній' з основоположників 
204-го Відділу Українського 
НародвхюУ Союзу ім. о. Ага-
дія Го^ріренка, св. п. Іван 
Д?іїойвмко, Освротнв дружн-

Ню Яорк. - Минулої су-1 ну Ганну та синів Тараса і дано па вирішення Сенату 
такому ж самому 

вигляді, як він був прийня-
тий палатною Комісією Уря-
довнх Дій. В урядових і ко-
нтресовнх колах сподівають-
ся, що також і Сенат схва-

ілить згаданий законопроект 

Володимира, внуків та бли- j майже 
жчу і дальШу родину. Похо-
рон у вівторок, 19-го жовтня, 
о год. 12-ій вполудне з noxo– 
ронного заведення Петра 
Яреми при 7-ій вулиці в Ню 
Иорку. . 

Балтимор, Мд. - Дружп-
на ..Піратів" з Піттебургу, 
Па. здобула перемогу 2:1 
над місцевими ,,Оріолс" я 
сьомих і рішальних про чем-

пропознціі в цьому напрям-1 піонат змаганнях Світових 
Серій бейсболу, які відбулн-
ся тут в неділю, 17-го ЖОВТ-
ня. Рахунок семи зустрічей 
Світових Серій - 4:3 в ко-
рнсть ..Піратів". 

Дружина ..Піратів" npoit– 
шла важкий шлях до оста-
точиої перемоги у цих 68-их 
річних Світових Серіях бейс-
болу, в яких 2 перші зустрі-
чі закінчилися були перемо-
гами балтиморськнх ,.Opi– 
олс". Опісля ,,Пірати" внгра. 
ЛН ЧОТИрц 13 п'ігги дальших 

Більшість конгресменів не 
j взяла також до уваги інших 
j поправок до законопроекту 
! і схвалений Палатою Penpe– 
зентан-пв законопроект пере. 

гор Серій. Геї̂ осм останньої 
зустрічі ..Піратів" та ,.Opi– 
олс" 6J-B змагув з Піттсбу'р-
гу Роберто К-іементе, який 
здоб^-в повний пробіг і одну 
цінну точку в цій грі. а в су-
мі два повні пробігн у цього-
річннх Світових Серіях, зав-
дякн чому ного вибрали най-
видатнішим змагуном Серій. 
Кидач ..Піратів" Стів Бляс 
дозволив суперникам лиш на 
чотири удари з його метів. 

Цим останнім змаганням 
Світових Серій прнглядало-
ся 47,291 глядач, серед них 
державний секретар Ро-
джерс, губернатор Пенсиль-
венії Шейфер та посадник 
-міста Піттебургу. 

шлях поета і письменника 
прочитав Ялр Грягор Луж-
ницький, з читанням поезій 
виступала поетка Міра Гар-
маш і від Студентської Гро-
мадн Дора Варварів. Сумів-
ське тріо ..Соловейки" в 
складі М. Романець, М. Меч-
ник. О. Лужедької під аком-
панілмент керівника тріо 
проф. Зої Маркович викона-
ло пісню сл. п. Івана Неділь-
ського до слів Л. Полтави 
..Могили" та „Повстанську 
пісню" в муз. оформленні 
проф. Зої Маркович. З чи-
танням уривків з роману 
..1709" та „Чи зійде завтра 
сонце?" виступали сумівка 
О. Максимюк, одумівка Л. 
Граур і член Відділу АДУК 
мґр Зірка Покотило. Дівчат-
ка 0 . Михайлюк І О. Турче-
нюк з пам'яти рецитували 
найновішу' поему автора для 
дітей ..Лисячий Вазар". вір-
ma ..Привіт з України" Мі-
рн Гармаш деклямував зо-
дягнений в козацький жупан 
із шабелькою хлопчик Остап 
Левнцькин, дует з опери Ва-
силя І. Овчаренка Лис Ми-
кита" виконали Надія Оран-
ська і Орися Гевха, під аком-
паніямент молодої піяністки 

(Закінчення на стор. Ь'-Ш) 

Оттава. — В неділю 17-го 
жовтня ц.р. тут відбулися де-
йонстрації проти прибулого 
до Канади прем'єра Совстсь-
кого Союзу Алексся Kocuri– 
на. В демонстраціях взяли 
численну участь українці 
Монтреалю й інших міст Ка-
нади. протестуючи проти 
ув язнюваяня й засуджуван-
ня українськігх діячів куль-
тури в Совстському Союзі, 
як також жиди, які проте-
сту-вали проти дискримінації 
жидівського населення в 
СССР. Щоб охоронити Косн-
Гіна і прибулих із ним чле-
нів совстської делегації пе-
ред демонстрантами, в Отта-
ві сконсигновано понад одну 
тисячу поліцистів, які ото-
чнли густим кордоном ЛЄТО-
вшце, на Яі:е прнбу”в Косигін 
і також вулиці і площі, що 
ними він проїздив до прнзна-
ченої йому резиденції. При-
був Коснґін в супроводі своєї 
доньки Людмили Гвішіяні і 
35 совстськнх прибічників та 
експертів. Літак його npn– 
землився о год. 5.55 по по-
лудні на військовому летовн-
щі Аплендс біля Оттави, де 
вітали його прем'єр Канади 
П'ср Трудо із своєю жінкою 
та деякими членами уряду. 
На привітання військова ор-

кестра відіграла гимни Со-
встського Союзу та Канади. 
Відвідини Косигіна в Канаді 
заплановані на вісім днів. 
Перші розмови з ним були 
передбачені на понеділок 18 
жовтня. Головною темою ро-
змов мали б бути проблеми 
політичної й економічної 
співпраці, зокрема ж збіль-
шення торговельних взаємин 
між СССР та Канадою. Досі 
Совстськнй Союз закупову-
вав у Канаді експортних то-
варів на суму 101.5 мільйона 
долярів. в тому самої пшени-
ці за 86.6 мільйона долярів, 
а совстськнй експорт до Ка-
нади виносив усього 9 міль-
йонів доллрів. З Оттави Ко-
енгін поїде до Монтреалю, 
Квебек,потім до Ванкуверу у 
оритінській Колумбії, до Ед-
монтону в Альберті і в най-
ближчу неділю перебувати-
ме в Торонті, де сподівають-
сл найбільших протестннх 
демонстрацій проти його 
приїзду-, що їх підготовляють 
українські й жидівські ор-
ганізації. У понеділок, 25-го 
жовтня, о год. 7 вечером ВІД-
Зудеться масова демонстра-
ція проти Косигіна, в Торонті 
перед Онтаріо Саснс Сентер 
три 7770 Дон Мілс Ровд і 
Еглінтон Евню Іст, де буде 

бенкетувага,првм'вр СССР. 
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Україна. Китай і 011 
Рідіивши змінити ворожу супроти комуністичного Ки-

таю політику на „епівіснувальну", чи навіть союзницьку, 
в залежності від розвитку совстсько - китайських відносин, 
З'єднані Стейти рішили теж вперше рекомендувати „Кн-
тайську Народну Ре^убліку" на нового члена Об'єднаних 
Націй, тим паче, що й гак З'єднані СтеЙтн могли опннн-
тися в меншості у голосуванні над цією справою на Гене-
ральній Асамблеї. Але союз із Вільним Китаєм, за офі-
ційною назвою Республікою Китаю, з його осідком на ост-
рові Тайвані (Формозі), не дозволяє Америці погодитися 
з легким серцем на вимогу китайських комуністів, чи пак 
їхнього альбанського речника в Об'єднаних Націях, — 
виключити Вільний Китай з тієї міжнародної організації, 
тим паче, що не лежить в. інтересі Америки поширення 
великодержавницької потуги комуністичного Китаю на 
Формозьку протоку і саму Формозу із загрозою для Япо-
нії з півдня. З такої ситуації зродилася концепція ,двох 
Китаїв": прийняти комуністичний Китай до Об'єднаних 
Націй і признати йому місце постійного члена Ради Без-
пеки, але одночасно залишити у складі звичайних членів 
ОН Вільний Китай. Саме цього тижня ведуться у цій cnpa– 
ві дебати в Генеральній Асамблеї ОН, і в цьому місяці бу-
де вирішена ця справа великої принципової та міжнарод-
но - практичної вага. 

З цікавим аргументам у користь концепції „двох Кн-
таїв" виступив недавно відомий публіцист С. Л. Солцбер-
гер у статті „Два Китаї з одним голосом", надрукованій 
в Н. И. Таймсі". Мовляв: Совєтський Союз мас аж три 
голоси в Об'єднаних Націях, хоч, як ствердив державний 
секретар Вілліям Роджерс, „Україна і Білорусь не є окре-
мими державами". СССР мас постійне місце в Раді Безпе-
ки ОН, але всі ці три держави - члени ОН: СССР, УССР 
і БССР ,діромовляють одним голосом". Членство двох Кн-
т-аїз в Об'єднаних Націях — стверджує Солцбергер — ма-
тиме той практичний наслідок, що кожний із них промов-
лятиме тепер іншим голосом, але невідомо, чи в майбут-
ньому Тайпей (столиця Тайвані) не промовлятиме тим 
самим голосом, що й Пекін. „І навпаки, не існує правної 
пезности, що коли Білорусь та Україна будь-коли відірва-
лись би від Совєтського Союзу, то вони втратять своє 
членство в Об'єднаних Націях. Первісний російський бльок 
з трьох голосів може просто розлетітись або загозорити 
більшим числом голосів, як по суті тільки один" , . 

Солцбергер цілком правильно з'ясував проблему УС-
СР в Об'єднаних Націях. Відомо, що Ф. Д. Рузвелт і Чер-
чілл погодилися на те членство — як теж на членство Со-
встської Білоруси — на вимогу Сталіна на Ялтинській 
конференції, при чому Сталін робив це не з любовн до ук-
раїяїпв та білорусів, а з великодержавницького совєтсь-
кого інтересу: він думав, що при невеличкому числі дер-
жав - членів в Об'єднаних Націях два додаткові голоси 
- України і Білоруси — можуть дуже придатися Москві. 
Історія Об'єднаних Націй заперечила цей розрахунок. Чи-
сло держав - членів Об'єднаних Націй зросло до 130, і два 
голоси менше чи більше — не грають тепер ролі. Пред-
ставники СолстськоІ України і Совстської Білоруси взагалі 
ніколи не грали в ОН будь-якої ролі, не користувались 
ніякою повагою, трактовані всіма тільки, як прнзначува-
ні Москвою її прислужники. Увесь світ знає, що УССР є 
насправді колонією Москви, позбавленою навіть тих прав 
і можливостей, Що їх мають сателіти Польща, Болгарія та 
інші. Що більше, лвесь культурний світ знає, що Москва 
веде в Україні і Білорусі русифікаторську політику на знн-
щення національно - культурних питоменностей та на ви-
коріненяя будь - яких самостійницьких аспірацій. 

А втім, немає жадного сумніву, що Україні належить 
місце в Об'єднаних Націях. За совстською статистикою во-
на мас кругло 40,760.000 мешканців, з чого 34,930.000 на-
віть в тамошніх умовняах режимного натиску назвали 
українську мову, як свою рідну. А в ОН є який десяток 
.держав" з населенням нижче одного мільйона. Але те-
перішні .представники'' України в Об'єднаних Націях не 
тільки українського народу не репрезентують, а комлромі-
тують Його. Тому ні в Україні, ні поза нею ніхто навіть не 
цікавиться і здебільше не знає, хто є .,амбасадором" УС-
СР в ОН. Вільні, українці замало використовують терен 
Об'єднаних Наційр щоб указати власне на узурп:торський 
характер тієї теперішньої репрезентації і боротися там про-
тн культурного геноциду, ЩО його проводить Москва в 
Україні. Але Солцбергер Правильно стверджує: колись, ко-
ли розвалиться соііетська імперія, репрезентанти вільної 
України заговорять іншою мовою, мовою вільних укрлїн-
ців. 

УСПІХ ТІЛЬКИ У СПІВПРАЦІ 
Коли 15 серпня ц. p. пре-

зидент Ніксон проголосив 
нову економічну політику, 
яру на внутрішньому аме-
рикавському ринку знамену-
вало замороженая цін і пла-
тень, не тільки широкий за-
гал громадян, але я різні 
зорганізовані групи , rocno– 
дарсьлого світу, як, налрнк-
лад, фабриканти, робітники, 
домовласники, урядовці, по-
тішалн себе тим, що, коли 
промине тримісячний тер-
мін, можна буде одним під-
вищувати ціни фабрякатіа 
чи харчів, другим - домага-
тися підвищення платень і, 
в першу чергу, здійснення 
підписаних перед 15 серпня 
колективну дрговррів пра-
ці, які передбачали автома-
тичне підвіпцення що якийсь 
час. 

Ці надії зросли, коли 8 ве-
ресня ц. р. Президент ствер-
днв у промові на спільному 
засіданні обох палат Конгре-
су, що заморожений цін і 
платень не буде продовжене 
поза 90-денниЙ період. Од-
нак, економічні коментатори 
зразу ж висловлювали сум-
нів, чи можна буде 13 лис-
топада ц. р. завернути до ча-
су з-перед 15 серпня, себто 
реактивувати ситуацію, яка 
власне й довела до проголо-
шення нової економічної ПО-
літики. І тому не було НЄС-
подіванкою, коли 7 жовтня 
ц. р. Президент проголосив 
так звану другу фазу тієї 
економічної політики, яка 
встановлює державну конт-
ролю над цінами та платня-
мн і, до деякої міри, над за-
робіткамн, на непередбаче-
них час. 

Створюється цілу нову 
систему, ЩО ОХОПЛЮЄ 7-ЧЛЄН-
ну Комісію цін і 15-членну 
Раду платень, які діятимуть 
під своєрідним наглядом Ро-
дн коштів прожитку. На ди-
ректора Ради коштів прз-
житку Президент призначив 
Доналда Раисфелла, але 
справжнім головою тієї Ра-
ди є секретар скарбу Джон 
Коннелі. Різні ділянки вн-
робництва, як ось сталевар-
ні н інші металюргійні ззк-
лади, автомобільний про-
мисл, але також залізничі 
компанії зобов'язані негайно 
зголошувати до Комісії цін 
свої пропозиції на зміну зо-
бов'язуючих цін на їхні ви-
роби чи тарифи. Так само 
мусять бути зголошуаані всі 
зміни цін, винагород, коштів 
і зисків. Обов'язок зголошу-
вати ті зміни стосується не 
тільки великих і малих ком-
паній та концернів, але й 
індивідуальних бизнесменів, 
купців, ремісничі й ремонт-
ні фірми, домовласників і 
всіх, що належать до світу 
народного господарства. 

Це не буде тільки фор-
мальна контроля, бо названі 
вгорі контрольні органи ма-
тнмуть „зуби", себто права і 
компетенції притягати вин-
ннх до відповідальносте. 
Винуватцям грозять поваж-
ні грошові кари. Президент 
Ніксон проголосив свою но-
ву економічну політику в 
рямцях зобов'язуючого від 
квітня минулого року Акту 
економічної стабілізації, тер-
мін якого формально вига-
сас ЗО квітня 1972 року. 
Президент зголосив уже до 
Конгресу внесок на продов-
ження його щонайменше на 

А. ПРОКОФ'ЄВ 1 М. НАГНИБІДА 
один рік. Конгрес напевне 
зробить це, хоч і може ДОДВ-
ти ДО того Акту деякі об-
меження компетенцій Пре-
зидента .̂ Наприклад, демок-
ратнчннй сенатор Вілліям 
Проксмайр з Внскаснну рем-
ствус, що Президент в тепе-
рішніх відносинах є неначе 
„економічним диктатором," і 
тому треба обмежити його 
компетенції в справах цін і 
платень. Конгрес матиме, 
мабуть, також застереження 
щодо бюрократичного апв-
рату на послугах нових 
контрольних органів, дарма-
що той апарат має бути не-
великий, бо на всю країну 
є покищо коло 3.000 служ-
бовців податкового уряду. 

Але існують інші трудио-
щі, що їх треба буде nepeoo– 
роти, щоб та друга фаза е-
кономічної політики була у -
спішною. Найбільшу опози-
ЦІЮ ТВОрЯТЬ рОбІТНИЧІ СПІЛ-
ки, а в їх імені найбільш не-
примнрливий і принциповий 
президент централі робітни-
чих спілок. Американської 
Федерації Праці й Конгресу 
Індустріальних Організацій. 
77-літній Джордж Міні. Ps– 
шучий антикомуніст, а том;. 
й антагоніст Міжнародної 
Організації Праці, в якій 
здобули собі поважні впливи 
Совстн, де взагалі не ієну, 
вільного робітництва — і то-
му прихильник' оборонних 
заходів вільного світу, він 
водночас фанатично боро-
нить право робітників nepe– 
водити для задоволення ево-
їх вимог страйки і, в даному 
випадку, право робітників 
отримувати підвишки. приз-
нані в договорах праці з-йе-
ред 15 серпня Ц. р. ДжорД:к 
Міні і президенти двох най-
більшнх робітничих СПІЛО!: 
в Америці — автомобільних 
робітників та водіїв і сторо 
жів — погодилися делегува-
ти своїх представників до 
одної з трьох груп 15-член-
ної Ради платень під умо-
вою, що Президент, чи пак 
призначена ним Рада коштів 
прожитку, "не матиме права 
„вета" проти ухвал Ради 
платень. У практиці можі 
прийти на цьому тлі до тер-
тя і конфліктів, бо деякі щд-
вишкн, що їх здобули собі 
робітничі спілки, загрожу 
ють зростом інфляції. Це та 
ка очевидна правда, що й 
нюйоркськнй п о пулярнніі 
щоденник, читачами якого є 
в масі робітники та службоа-
ці, приніс 14 жовтня ц. р. рі-
зку пеі)ЄДову статтю під ;̂ a– 
головком „Пора приборкати 
Міні". 

Однак, Джордж Міні мас 
частинну рацію, коли дома-
гасться також контролюван-
н я зисків працедавців, в пер-
шу чергу великих промнсло-
вих концернів. Президент 
Ніксон проти обмежування 
зисків, бо — мовляв — тіль-
кн наявний зиск із підпри-
ємства спонукує підприомця 
поширювати свій бизнес, ро-
бити нові інвестиції і -
внаслідку — побільшувати 
варстати праці.Тому, мовляв, 
рентовність підприємств йде 
по лінії боротьби проти без-
робіття. Але Ніксон признав, 
що треба буде обмежувати 
надмірні зиски, як наслідок 
неоправданого підвищен н я 
цін, як , наприклад, в авто-
мобільному чи сталевому 
промислі. Проблемою ДНВІ-

Видатний російський со-
встськнй поет Александер 
Прокоф'св, п а р о джений 
1900 року на етнічній росій-
ськіп території, в ладозьк0-
му селі Кабоні, в родині рн-
балки, — помер 20 вересня 
ц. р. Некролог у „Правді" з 
21 вересня підписали „во-
жді" СССР, від JJL. Брежнєва 
починаючи. Бонн мали під-
ставу підписувати той нек-
ролог, бо А. Прокоф'єв дев-
ну частину своєї творчости 
присвятив комуністичній а-
гітацц. Але в іншій частині 
творчости він виявив себе 
одним із найбільших сучас-
ннх російських поетів, майс-
ром слова, співцем російсь-
кої людини і природи. 

В історію української літе-
ратури А. Прокоф'св. увій-
шов як людина, яка декіль-
кя разів відверто виступала 
в обороні права української 
мови жити й розвиватись на 
рідній землі, навіть в УССР. 
Відомо також, що А. Проко-
ф'єв особисто інтервеніював 
у Кремлі, коли була загроза 
повоєнного арешту Максима 
Рильського і, можливо, й ін-
ших поетів. 

Напередодні смертн А. 
Прокоф'св вмістив у кнївсь-
кій газеті „Молодь України" 
з 19 вересня 1971 р, статтю, 
з нагоди бО-річчя поете: Ми-
колн Нагннбідн, під заг. 
„Закоханий у життя". Мало 
від якого російського поета 
можна почути ось хоча б та-

денд і відсотків займається 
Рада Федеральної Резерви з 
ЇЇ президентом Артуром 
Пнрисом, недавнім головою 
економічних дорадників Нік-
сона. Офіційно називається, 
що Артур Бнрнс став голо-
вою Комісії для відсотків і 
дивіденд. Існують теж Комі-
сія в справах служби здоро-
в'я, Комісія у справах слів-
праці стейтового Й місцевого 
правління і 33-членна Комі-
сія продуктнвностн. Важли-
ві функції приділені подат-
ковому урядові... 

Як усі ці установи будуть 
співпрацювати, н а стільки 
гармонійно працюватимуть 
в Раді платень представни-
ки світів працедаьців, робіт-
ництва і суспільства, як Кон-
грес поставиться до конеч-
НОСТИ ПРОДОВЖИТИ ЕКОИОМІЧ-
ний Стабілізаційний Акт, — 
як узагалі „гратиме" ця но-
ва система, що її завданням 
є продовжувати після 13 
листопада ц. р. боротьбу 
проти інфляції, проти безро-
біття і проти дорожнечі — 
це все покаже марбутність. 
Але не підлягає вже тепер 
ніякому сумніву: успіх цієї 
боротьби можливий тільки 
тоді, коли обидві політичні 
партії у Конгресі, бизнесме-
ни. робітники, домовласни-
ки, банки й широкі маси 
суспільства зрозуміють ко-
нечність взаємної співпраці, 
конечність виректися cena– 
ратного егоїзму і підтриму-
вати Уряд Ніксона в його 
відважному намаганні нап-
равитн економічну ситуацію. 
Очевидно, вона пов'язана 
також з проблемами валюти 
і державного бюджету - а-
ле це окремі ділянки жур-
би і заходів Уряду. 

і. к-н 

кі слова, як у цій статті: 
„Українська Земля — бать-
ківіцина поетичного слова. 
Хіба не там гриміли гуслі 
знаменитих співців, хіба не 
на цій землі народилося 
„Слово о полку Ігоревім"? 

запитує А. Прокоф'єв у 
той час, коли советське лі-
тературознавство забороняв 
зараховувати „Слово" до 
творчости українського на-
роду, називаючи, той поетнч-
ний літопис „власністю 
трьох народів — російського, 
українського й бідорусько-
то'. 

Російський поет, лежачи 
на смертельній постелі, на-
писав У тій статті: „Київсь-
ка Русь не лише „мати го-
родів руських", а й колиска 
пісні, що з неї вийшли і по 
всій землі гримлять НЄПОВ-
торно прекрасні українські 
народні пісні, розвиваються 
срібні струни всесвітньої 
бандури". 

Про поета - ювілята Мнко-
лу чНагнибіду, багато разів 
цькованого партією і пар-
тійвнми критиками за „на-
ціоналістичиі ухили", А. 
Прокоф'єв сказав, що „бага-
то чого можуть повчитися в 
цього талановитого . поета 
молоді й зрілі майстри", і за-
цитував з Нагнибіди: 

Немає щастя вічного, 
немає, 

Є вічний бій за щастя 
для усіх, 

І тільки той в бою 
перемагає,' 
Хто всю Вітчизну 

взяти в душу зміг, 
Щоб серце донести народу. 

В час урядового російщен-
Яя в Україні А. Прокоф'св 
написав на сторінках KOMCO– 
мольської „Молоді Украї-
ни": ,,Я радію успіхом на-
шого прекрасного друга, 
мужнього й ніжного співця 
України, народ якої завжди 
високо цінив поетичне слово 
і прищеплює цю любов СВО-
їм синам". 

Не треба розуміти, що А-
лександер Прокоф'св був 
зрадником РосіГ і патріотом 
України. Але вія сприймав 
Україну, як і належало б 
сприймати її росіянам — як 
країну, що може дружити з 
Росією або ж її ненавидіти, 
залежно від історичних об-
ставнн, а український народ 
як народ окремий і повно-
правний, народ сам у собі. 
Небагато було таких росій-
ських пікетів. 

До заслуг А. Прокоф'сва 
треба з?числити й те, що він 
був дуже обдарованим спів-
цем саме своєї Росії, не від-
бноав права в інших бути 
СПІВЦЯІІН . патріотами своїх 
батьківщин і по змозі боро-
нив їх у драконівських обс-
таві'ііах совєтського режиму. 
А шо були в нього вірші про 
комуністичну партію чи Ле-
ніна, то про Леніна був зму-
шений написати навіть Ва-
силь СнмОненко, провідник 
українського поетично . па-
тріотичного відродження 
1960-нх років на Рідній Зем-
лі. 

Навіть з нагоди 60-річчя 
в Україні не виданочн не пе-
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РТУТЬ І ТИБА 

часу писали, але, одержавг 
ще в цій справі кілька запн-
тів, повертаємось до неї, зо-
крема тому, що медична лі-
тература приносить відмінні 
вістки, як, наприклад, мнну-
лого року. 

Ряд дослідів, проведених, 
зокрема, державними лябо-
раторіями, виказав, що вн-
цадня отруєння ртуттю від 
риби, не такі часті н не такі 
страшні, як це думали рані-
ше. Одначе, пригадаємо чн-
тачам цю проблему. 

Індрустрійні відпадки, які 
випускаються фабриками я 
річки, озера та моря, мають 
у собі певну кількість ртуті, 
яка. потрібна у процесі ви-
робництва. Деякі відпадки, 
як, наприклад, із паперової 
індустрії, мають помітну 
кількість ртуті. Цей метал в 
різних хемічних сполуках 
засвоюється рибою з води та 
водяних рослин, накопичу-
сться у ній і, коли людина її 
постійно споживає, вона мо-
же отруїтись. Таке отруся-
ня може привести до хроніч-
вих розладів в організмі, а 
іноді й до смерти. Випадки 
смертн від отруєння ртуттю, 
занотовані минулого року в 
стейті Оклагоми, наробили 
чимало шуму. Високий вміст 
ртуті був виявлений у Порто 
Ріко в рибних консервах, 
продукованих на експорт. 
Такі і подібні випадки сти-
мулювали посилені досліди 
над рибою в різних районах 
ЗСА та морських просторах. 

Внаслідок тих дослідів ви-
явилось, наприклад, що 
морська риба не має в собі 
ртуті більше, як мала 80 
років тому. Це доказано на 
взірцях риби із Смітсонсько-
го інституту. Вислідом цього 
було те, що дослідники вва-
жають рибу з морських глн-
бнн („діп сі фишінґ") ПОВНІ-
СТЮ б е з п е Ч Н О Ю ДЛЯ СПОЖН-
вання. 

Також риба з малих озер, 
річок, над якими нема фаб-
рик, що випускають індуст-
рійні відпадки у воду, риба 
гірських потоків не має та-
кого вмісту ртуті . який 
міг би спричинити отрусн-
ня. У медичній літературі 
все ж таки й далі з обереж-
ністю пишеться про рибу з 
певних районів, наприклад, 
з т. зв. Великих Озер, які 
знаходяться поблизу індуст-
рійних центрів. В деяких ра-
йонах озера Мишнген і Ері 
в багатьох взірцях риби вн-
явлено вищий вміст ртуті, і 
коли таку рибу постійно 
споживати, то не виключена 
мржливість отруєння. Але 
практично рідко коли рибу 
для домашнього вжитку ку-
пусться ввесь час одного вн-
ду і з одного району. Тим 
більше, що чимало риби на 
ринку — це також різні ви-
дн, які постачаються під-
присмствамн, що спеціяльно 
плекають рибу для збуту, 
використовуючи для цього 
чисту воду. 

Над цією проблемою ве-
ревидано збірки поезій Ми-̂  дуться й далі досліди, бо і 

На цю тему ми вже свого ділянка екології. Одначе, 
видасться .сьогодні'"аде без-
печним споживати1 рибу, вн-
ловлену з моря, гіалих річок 
і озер, зокрема північних, де 
ще нема густої їЬд^стрійноІ 
сітки. 

коли Нагнибіди. 
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НАША ПОШТА 

ВП. Д. Д., Ню' Иорк. У-
ряд Публічного Здоров'я ще 
не подав докладного перед-
бачення відносно епідемії ін-
флюенцн („флю")г 'нв цю 
зиму. Правдоподібно, що по-
нітної епідемії не буде. Але 
треба вичекати ще якийсь 
час. Вам, як людшгі із неду-
гою серця, правильно ра-
дить Ваш лікар за ще питися 
від „флю", бо епідемія чи не 
епідемія, а інфлюенца мож? 
наробити Вам куюлоту. 

ВП. А. В., Рочестер. Пи-
тасте „що то за біда прнче-
пилась у формі якогось „rep– 
песу" до мене?"'Це' справді 
дуже неприємна недуга, а 
до того дуже болюча. Це — 
висипка вірусовогб "ХЯракте-
ру, і мн про неГ^еаа^арсіМ 
дамо статтю. .er'.v 

ВП. М. P., ir^iHrtoH. Як 
би воно Вас яе ршИло і як 
би „само не проходило", ні-
якнй лікар не поставитьдіяг-
нози без обсліду, якого Ви, 
як пишете, уникаєте, „мов 
нечисту силу", вже п'ять ро-
ків. Постійні болі ГОЛОВІ!, KO-
лн Ви іноді заживаєте до 15 
таблет аспірини "денно, по-
винні б Вас уже давно зааес-
тн до лікаря. Радимо.це зро-
бити ще перед тим, ' поки 
Вас завезуть амбулянсом 
до лікарні. '"”'” 

ВП. Я. Б.. Лігайтон. Псн;-
хічні розлади н а ^ з і алько-
голю — це відома 'справа. 
Про неї ми ширше згадуємо 
у брошурі ,,Алькоголь і аль-
коголізм", яка появиться не-
забаром. 

ВП. Р. Г„ Філядельфія. 
Автор книжки, про яку зга-
дуєте, не є лікарем, біоло-
гом чи людиною із спорід-
неної професії. Тому важко 
до неї мати довір'я. Те, що 

і КНИЖ-
неі мати довір я. 

„автор гарно пише" 

'^проблема ртуті в рибі, і за 
бруднення води різними 
відпадкамн - це поважна 

ку „легко читається , ще не 
дає запоруки, що він вміло і 
з належним знанням внко-
ристовує наукові джерела. 
Таких книжок і' стйттей на 
ринку і в пресі є Оагато, але 
рідко коли вони. мають 
справжню вартістьЗсе цедля 
„бизнесу" і самовдоволення. 
Зрештою, як самі пишете, 
читання цієї книжки не від-
крило пістряка передміхуро-
вої залози (простати) у Ва-
шого чоловіка, а'Вас спіша 
як боліла, тгк і болить. Доб-
ре, що Ваш чоловік тепер 
під суворим наглядом ліка-
рів з виглядом доброї про-
гнози. Якщо ж Вам хочеть-
ся додаткових інформацій, 
то радимо добру бібліотеку, 
в якій є напевно численні 
книжки, писані професійни-
ми людьми, лікарями. Здоро-
в'я надто цінна ріи,,для кож-
ноі людини, щоб її довіряти 
„всезнайкам". Ще краще — 
на читанні не кінчайте, а та-
ки консультуйтеся лікаря. 

. 

ІЗ СИДІНЬ ІБРАПМА 

(5) 

Я хочу вам сказати, як у нас у концтаборах прозн-
вають людей, які живуть на свь-юді. Говорять так: 1гВін 
живе на безконвойці, у великій зоні", тому,, що насправді 
вся Росія це велетенський табір, обнесений колючим дро-
том. І дійсно, люди, які живуть на свободі, таки й на 
„безконвойці" - себто ходять без конвою. На такій „без-
конвойці" н nepeoj"Bae населення Росії. Людей на ,,боз-
конвойці", з одного, боку, тримають під загрозою, що їх 
„захонвоїрують" .себто відішлю:ь у таоори, а з другого 
— кожному з них обіцяють якийсь пряник. Одному -
платну „путівку" до санаторію, іншому — пасажирське 
авто, третьому, якщо займає важливіший пост. — помеш-
кання в Москві, високу зарплатню. Отак вони й зму-
шують людей іти потрібним їм шляхом. Але хто змушує? 

дуже мала група нагорі. 
Можуть мене запитати: як же не так. т о мала гру-

па керує мільйонами? Звичайно, це питання переходить 
тему нашої розмовні пе питання соціологічне, але і його 
можна якоюсь мірдк) студити. Я думаю, що кожний із 
вас знає таку iCTtrirjf, іпо 'порядні, добрі люди на землі 
роз'єднані, не вщчувають ліктя другого, живуть відокрем-
лено. А негідники негайно об'єднуються, вони один одно-
го пізнають по' за^х^.'Уідразу ж відчуваюїьї на кого мо-

жна покластись, бо він такий же самий негідник. Вони 
створюють бандитську зграю. Це моисна було спостеріги-
ти — в поменшому розмірі - у таборах, де бандити й 
мерзотники часто об'єднувались і захоплювали владу, а 
порядні люди, хоча були у величезній більшості, ходили 
пониженими, і у них відбирали останній шматок хліба оті 
негідники з ножами, які відчули свою силу. 

В загальному те саме відбуваються і в країні, лише в 
більших розмірах. І ось що цікаво: я спостерігав не раз, 
як оті негідники нагорі готують собі наступників, при чо-
му психологічна аналіза у них розвинена дуже високо: 
вони вибирають собі таких, що здібні на підлість, на вбив-
ство, на продаж власної совісти, і таких забирають до 
себе на праіпо, в апарат комуністичної партії, і дуже 
швидко висувають вгору. І такі люди — 25-30 років -
розуміють, що влада перейде до їхніх рук, і чекають, а 
покищо являються гідними помічниками й охоронцями 
тих негідників, які стоять вгорі Таким чином бачимо 
роз'єднану порядну більшість і сю'однану нахабну -ер-
хівку. яка керує з допомогою сили. На жаль, усе дуже 
просто, грубо і ясно. 

Тепер я хотів би сказати вам про те. що не я один, а 
всі ми там, в.СССР, обговорювали. Нам усім здавалось, 
а тепер мені вже не здасться, а я переконаний у тім, що 
Заходові загрожує страшна небезпека під комунізму. Ви 
тільки подивіться, як та влада, яку обманом, силою і без-
оглядністм захопнлч в Росії большевнкн і яка була спо-
чатку дуже слабою (а їй Захід дозволив стати сильним), 
перехлюпнулась через кордони. Тільки гляньте на мапу 
світу, і стане страшно. Половину Европи вони вже про-
ковтнулн? — проковтнули і не вдавились. 

Погляньте На схід: Корея — у їх пуках, Сахалін у 
Японії відняли, Курільськн острови — відняли, Монголія 
цілком у їхніх руках; їх лапи простягнись і до Китаю. 
але, слава Богу, там вони не поділилися з комуністами, і 

там існуг. ворожнеча. Але подивіться, вони ж уже стоять 
двома ногами в Індії, вже влізли до Цейльону, до В'стна-
му, вони вже й поруч із вами — на Кубі. А пригадайте, 
що зовсім недавно вони прийшли до .влади в Чіле. Прав-
да, в Чіле вони ще намагаються показувати світові, які 
вони добрі. Але поширювання отих „хороших" продов-
жусться. І по-моєму, найстрашніша річ у тому, що кому-
ністн збагнули, що їм треба йти вперед, використовуючи 
слабі сторони Заходу. А однією із слабих сторін Заходу 
є те, що він вірить у, так би мовити, інтелігентну ЗОВНІШ-
ність. 

І ось комуністи навчились носити фраки, смокінги, 
гарні краватки, ляковані черевики, вони їздять у розкіш-
ннх автах, розмовляють доброю англійською мовою, 
словом - великосвітські люди, яких можна пускати на 
дипломатичний равт. і вони там нікого не вилають. Прав-
да, трапляються такі, як Хрущов, який бив черевиком 
по столі в ОН, але трапляється це зрідка, а назагал це 
„люди інтелігентні", „добрі люди". І ось вони стараються, 
і то з успіхом, показати всьому світові, що комунізм — 
змінився, що він тепер не такий, як був, що з ними можна 
мати справу: можна торгувати, можна розмовляти, вони 
нікого не вбивають. А насправді під тими смокінгами 
приховані злодійські пістолі й ножі! Насправді ті негід-
ники. що усміхаються на дипломатичних равтах, здібні 
на найбільші злочини. Вони, звичайно, не спиняться ні 
перед чим, як тільки буде найменша змога захопити вла-
ду в Америці чи в іншій кращі. Мені Захід нагадує без-
турботну родину, яка лягає спати з відчиненими дверима 
в бандитському районі, не здаючи собі справи з того, що 
бандити стоять за рогом, що вони приготувалН' пістолі, 
кастети, ножі і тільки й чекають на те, щоб у домі затих-
ло. 

Тут, на Заході, не усвідомляють яка страшна небез-
пека висить над головою, бо Москва використовує най-

менші щілинки. Ви подивіться, якими дивними й страш-
ннмн шляхами комуністи влазять тут до людського дові-

р'я. Ось вони створили — це цілком явно їхня робота — 
так звану Нову Лівицю. „О, що ви, — кажуть вони — ми 
не Комуністи, ми нові ліві". Вони можуть назвати себе 
завтра бог-зна як ще, але вони самі і через них лізуть 
комуністи. Цього ще багато людей не умщомлїос^ але в 
СССР, здалеку нам добре видко, як комуністи Дноть через 
двері, що звуться „Новою Лівицею". Я цілком лерекона-
ннЙ, що вони інспірують тут і „Чорних Пантер"^' думаю, 
що від них іде багато нюансів, які ви тут спостерігаєте. 

Ось, наприклад, до СССР дійшов рух „гіппі". Так, в 
СССР с „гіппі", але вони там дуже своєрідні. Ті „гіп-
пі" ніяк не подібні до цих, в Америці, але й їх використо-
вус совстська пропаганда, яка каже: ну, що ж, у нас ду-
же подібне життя, ось у вас молодь невдоволена — і в нас 
молодь невдоволена, у вас є „гіппі", і в нас є „гіппі". І 
Захід дійсно думає: „Так, СССР таки справді нормальна 
країна, з нормальним життям"; і, цілковито не розуміє 
того, які зміни тепер відбуваються в житті совстської мо-
лоді. 

Дитина в СССР виростає з батьками в одній кімнаті, 
і про це не треба забувати. В СССР тільки тепер почали 
з'являтись, і то в малій кількості, пристойні родинні по-
мешкання. А звичайно родина живе в одній кімнаті, і то 
ще в кращому випадку, а взагалі - це спільні мешкання, 
розділені на кімнати клітки. Дитина спить поруч із бать-
ками, спостерігає їх з дня на день, з хвилини на хвилину, 
вона чує, як батько, вернувшись з партійних, збррів,гпрд-
клинас комуністичну партію, в якій він с членом;, чуз, як 
він,з матір'ю говорить про владу. Дитина всел це ябирвс 
в себе. 

Wb (Далі буде). 

-
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УКРАЇНЦІ КАНАДИ В ОБЛИЧЧІ 
НОВОЇ ДГЙСНОСТИ 

(Продовжеїшя зі crop. 1-ої) 
організацій, зокрема Шіас-
ту. 

Звідомлення голови стату-
товрї комісії, L Карасевнча, 
відразу викликало ожнвле 

ним у справі ув'язненого Ва-
лентнна Морова та інших у-
краінських інтелектуалістів 
в Україні. Щоб звернути у-
вагу Конгресу і публічної 

ну диснусію. За ротаційною опінії, студенти залочатку-
системхио висловилися. деле- вали голодівку, домагаючи-
ґалц,- дУС, СУ KB, ЛВУ ся. щоб Президія КУК под-
та деяких менших організа- j бала для представників сту-
цій, проти будь-якої зміни в-' дентів про зустріч з прем'с-
статутг висловилися делеґа-
ти БУК, а делегати УНО та 
СУСК висловилися за повну 
виборність на конгресі ке-
рівних органів КУК. Вия-
внвся .також поділ в погля-
дах,.між делегатами КУК. 
Після довшої дискусії cnpa– 
ву статуту передано крвгре-
соеій, статутовій: комісії, до 
якої покликано представни-
кіа всіх складових організа-
ційіСеК. 

У дальшому, пленарна се-
сія заслухала звідомлення з 
діяльностн Превидії КУК, я-

ром Трудо. 
Конгрес поставився при-

хильно і'з повним зрозумій -
ням до вимог Ад гок Коміте-
ту і голодуючих студентів та 
доручив Президії поробити 
всі заходи для того, щоб ви-
могн студентів були СПОВНЄ-
ні. Як вияв солідарносте з 
голодуючими с т у д ентамн, 
Конгрес схвалив навіть не 
робити обідової' перерви, а 
заощаджені в: той. спосіб гро-
ші передати на фонд СУСК. 

Голодівка грушь студентів 
досягнула мети і в часі зу-

ке подав директор КУК д-р і стрічі з делегацією Ад гок 
С. Кадоба, а відтак звідом-
лення .шкільного референта, 
Шевченківської Ф у ндації, 

Комітету ппем'срг Трзщо шь 
, годився на те, що він доведе 
до відома А. Коонгінв петн-

Суспільдої Служби Україн- цію СУСК. в оправі ув'язне-
ців,Канади та окремих Від-
ділів. КУК. На закінчення 
нарад діеї сесії були прочи-
тані дві доповіді; проф. Ю; 
Даревнча яа тему „Україн-
ська громада в Канаді і її 
завдання" та проф. В. Бо-
цюркова на тему ,,До сучас-
ног )̂ положення в Україні". 

ЛклДя студентів в обороні 
В. Мороза 

ного Валевтшга Мороза. 

ІІрем?ер Труда проголошує 
нону, політну федерального 

УРЯДУ . 

Вечором. 9-го жовтня був 
влаштований' бенкет для від-
значення ЗФлЬпяп Комітету 
Українців^ Канади: Цей1 бен-
кет, ие зважаючи; на всі йо-
го технічно-гоеподареькі яе-
домаганяні набрав BHBHTKO– 

Перцгіи пленарній діловій вого значення з уваги на те, 
сесії довелося також зайня-
тн становище до вимог сту-1 
дентів, які в погодженні з І 
СУСК оформили Ад гок Ко-
мітет„ завданням якого було 
домогтися у прем'єра Кала-

що на цьому голова канадій 
ського федерального уряду 
прем'єр П'ср Трудо, з'ясував 
напрямні нової політики у 
відношенні етнічних груп 
Канади, поставивши їх вре-

ди П'сра Трудо погодження шті на ршш англосакської 
інтервеніювати перед COBCT– І та французької є т н і чних 
ським прем'єром A. Kocuri– і груп, коли йдеться про їх 

ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ІНЖЕНЕРІВ 
АМЕРИКИ - j . ВІДДІЛ МШНЕСОТА 

і запрошує Українське Громадянство 

на ДОПОВІДЬ 
інж. ЗБНОНА СТЕПЧУНА 

- ' іса тему: 

„Промислові процеси та їх 
регульований" 

Час: П'ЯТНИЦЯ, 22-го ЖОВТНЯ 1971 РОКУ 
год. 7:30 вечора 

Місце: УКРАШСЬКО-АМЕРІПіАНСЬКИИ Д Ш 
22, НІ Друга вулиця, МДциеааолкч Миш. 

майбутнє в Канаді і їхній 
-кульїураай рпадотак, 

У бенкеті взяли участь 
найвищі представники укра. 
Інських церков: ісрархи Ук-
раїнської Католицької Цер-
квн владика Ніль Саварин 
та владика Андрій Pooope– 
цький, ієрарх Української 
Гроко-Православної Церкви 
в Канаді владика Борис; 
представники манітобського, 
саскачеванського і онтарій-
ського урядів; губернатори 
провінцій Саскачевану та 
Манітоби; представники жи-
дівського і польського Кон-
гресів; посли федерального 
і провінційних парляментів; 
сенатор Павло Юзик, iriuic– 
тер Богдан Ганущак, прези-
дент СКВУ з ЗСА, И. Лисо-
гір, голова Української Гро-
мади у Венесуелі і член 
Контрольної Комісії СКВУ 
інж. В. Васюк, екзекутивний 
директор СКВУ д-р М. Coc– 
новський, представник Ук-
раїнського Конгресового Ко-
мітету Америки, екзекутив-
ния директор мґр І. Базар-' 
ко, голова Координаційного 
Комітету за патріархальний 
устрій ЗЄА д-р Ю. Городн-
ЛОВСЬКИЙ. Всі складові opra– 
нізації КУК були заступлені 
на бенкеті своїми провідни-
ми діячами. 

В часі бенкету вітав учас-
ників Конгресу губернатор 
Саскачевану д-р С. Воро 
бець, перший губернатор в 
Канаді українського роду. 
Він промовляв українською 
та англійською мовами, під-
креслюючн свій тісний зв'я-
зок з українським орган ізо-
ваним життям ще від сту-
дентських. років. Проте, ЦЄИ- j 
тральною подією бенкету 
була промова прем'єра Ка-
надп, П'сра Трудо, на яку 
ждали численні. представни-
ки преси, радіо та. телевізії, 
а також учасники Конгресу, 
та гості. 

Вітаючи Конгрес від імені 
федерального уряду, пре-
м'ер Канади звернув увагу 
на всі ці труднощі, що їх му-
сілн перенести українські пі-
онери, поселившися у НЄО-
свосних ще тоді провінціях 
Манітобн, Саскачевану та 
Альберти. Сьогоднішньому 
канадійцеві важко навіть у-
явити собі всі труднощі, що 
їх мусіли перенести перші 
поселенці — говорив пре-
м'ср — але покладені зусил-
ля і жертви не пішли нада-
ремно. Ці поселенці поклали 
тверді основи під майбутнє 
своїх нащадків. Коли до пер-
шої світової війни і в роки 
між двома війнами Канада 
оставалася країною з внраз-

JAKJMHU 
Крайової Пластової 

Старшина 
, 'ДО ВСІХ СТАНИЦЬ МІСТА НЮ ИОРКУ 

і СТЕИТЇВ НЮ ДЖЕРЗІ , КОННЕКТИКАТ 
і ПЕНСИЛЬВЕНІЇ 

Закликаємо Сеньйорат. Старше Плмгтунство, Членів 
, ІІлвстпркяту та Юнацтво у супроводі Батьків 

до масової участи в 

АНТИМОСНОВСЬНІЙ 
МАНІФЕСТАЦІЇ 

яка відбудеться 

в дні, 23гго ж о в т н я . 1071 p.. 
о 12-LU год. д полуднє 

ПІД БУДИНКОМ ОБ'ЄДНАНИХ НАЙТИ 
у НЮ ИОРКУ 

Ціллю маніфестації с лапротестуватн проти ннщвн-
іоПГосквою українського народу, його діячів, його куль-
турн і релігії. 

Нашим обов'язком є взяти якнанчислеккішу участь 
у Щв маніфестації. 

Збірка ."Сіх пластунів бел однсх”гроїв о год. 12-ій 
гіри 1-ій Евеню і 47-ій вулиці. 

КРАПОВА ПЛАСТОВА' СТАРШИНА 
АМЕРИКИ 

Увага! Бофал о й околиці! Увага! 
Концерт Дівочого Хору 

„ВЕСНІ1НА" 
ТОРОНТО К А Н А Д А 

КВІТКА ЗОРИЧ-КОНДРАЦЬКА - ^ диригент 
ТЕОДОСІИ Б І Л А Н Ю К — ф о р у , супровід 

ХРИСТИНА СВЕРІГЛТІ - диктор 

ЗЕНЯ КУІІШНТА - піяніегка 
п 

Неділя, 24-го жовтня 1971 року 
год. 5:00 

KLEWHANS MUS!C HALL 
SYMPHONY C m r L E , BT FFALO, N.Y. 

^СОЯЕВД?РТ ВЛАШТОВУЄ ХОР , З У Т Я А К И " ПРИ 
ГТАНИЦІ БРАТСТВА КОЯ ВОЯКГВ 1-ОЇ 

ДИВІЗІХ УНА В БОФАЛО. 

'ТХІТІІІЇХХІХХІІХГІХІХХХХІТГТТТІІІІІІХХЇ.ХХХГІ 

став члс, що^ ца алта щ, у-
м з і і відповідно в е с т 8иуг-
рішню політику, щоб забез-
вечжпі всім складовім вле-
ментам діеї третьої група 
вільний і всебічний розвн-
ток. 

За заявою прем'єра Трудо, 
федеральний уряд акцепту-
вав рекомендації Королів6ь-
кої Комісії для справ двох 
культур і дврх мов з планом 
дати повну підіримдсу всім 
етнічним групам в Канаді 

Звіт з дріщі ВреаодЦ КУК 

Про працю Президії Камі-
тету Українців Канади зві-
тував П екзекутнвннй ди-
ректор д-р С. Кальоа. Зві-
домлення було виготовлене 
заздалегідь і ясі учасники 
мали змогу з ним докладні-
ше познайомитися. До цьо-
го звідомлення були додані 
звідомлення Відділів КУК 
та деяка важливіша дону-
ментація, а також звідом-

„Канадінське суспільство — і леяия шкільного референта 
говорив прем'єр - б cyc-J КУК І. Боднарчука. 
пільством б а г а т о культур- і Упродовж останньої ка-
ним, воно дає кожному ка-' денції в системі КУК спів-
вдідійцеві нагоду виявити 1 працювало 33 організації за-
свій власний культурний ін- гальнокрайового характеру. 
стинкт ,а одночасно корнсту-
ватися з надбань інших". 
Дальший розвиток Канади 
мас йти за принципом моза-
їки і в цьому крнствся, oco– 

Вся праця КУК велася на 
базі діючих на терені цілої 
Канади 22 Відділів та 15 
представництв. В а жлнвнм 
досягненням КУК було те, 

бливість канадійського екс- - що в працю КУК в останнііі 
перименту. З цих міркувань., каденції включилася також 
— говорив прем'єр — іфеде- І Федерація Українських Про-
ральна підтримка буде. дос-: фесіояалістів і Підприсліців 
тупна для всіх канадійських j в Канаді. Таким чином лри-
культур і буде спрямована і тягнено до активнішої cniB– 
на те, щоб забезпечити роз- праці в КУК значне число 
виток цих культурних груп, І українського інтеліґектсьво-
які виявляють -для цього ба- j по професійного активу, в 
жання та зусилля на шля- більшості вже з числа тих, 
ху продовжування такого: які народилися і виростали 
розвитку, спроможність poc– і в Канаді, 
та і давати свій вклад для; к у к м а в ^ ^ ^ ^ у 
Канади, а також які такої звітовому періоді, коли йде-допомоги будуть потребува- пся п р о ш к 1 л ь н и ц т е о та „^, 
т и ' , 

- заходи в справі констнту-
Прем'ср Трудо відзначив,, ЦІЙНОГО забезпечення pos– 

що він зокрема доцінюс „ба- в и т к у української мови і 
жання і аспірації канадійсь- культури. Мас свою вимову 
кнх. українців зберегти сво- статистика українських кляс 
ю культуру та її дальше роз-1 в державних школах Кана-
вивати в нових і змінених у- д и я к і в 1970771 році відві-
мовах. Розвиток української д у в а л о рдзо„ 7.472 у-чнів, 
кульї^-ри матиме, за слова - ( гоСпо а р і с т н а п о н а д l o a f ? r 
ми прем'єра, позитивний; порівняно з 1968У69 роками, 
вплив яа культурний Р03ВН-1 к о л и ^ ^ ^ н а в ч а Н ня по-
ток цілої Канади, всіх "її ет- ч и н а л о с я . Навчання украін. 
нічних груп. Як приклад с ь к о ї м о в н відбувається в 
цього він навів досягнення державних школах трьох 
таких відомих наших мист- преРійних провінцій: Мані-
ців як Лев Молодожаннн т о б „ Саскачевану та Аль-
(Мол), Василь Курелнк. бертн Степан Старик, Юрій Фіяла. 
,,Ці люди показали нам CBOJ 
вміння і свої почування, 
пристосовуючи їх для добра 
всіх співжителів, а не зосе-
реджуючись тільки на собі", 
підкреслив прем'єр Трудо. 

Не був занедбаний студен-
тський відтинок. Українсь-
ке судентство організоване 
в 25 студентських клюбах, 
які мають свою надбудову 

Союз Українських Сту-
дентів Канади. ЦІ клюби ре-

Програмова промова голо- презентують біля 5.000 ук-
вн канадійського уряду вігк- раїнських студентів, тобто 
лнкала оправданий ентузі-! кРУ^^о 50^ загального чи-
язм присутніх, які, стоячи, 
відспівали прем'єрові млого-
літствіс, а відтак закінчили 
бенкет відспіваная:.! україн-
ського та канадійського на-
ціопальних гимнів. 

Бенкетом вдало проводив 
суддя Іван Соломоя, видат-
ний та відомий український 

ною перевагою англосаксь-1 громадський діяч. Коли ' ж 
ких та французькіос noce– І говорити про негативи самої 
лень. то після другої СВІТО-' імпрези, то вони були тіль-
вої війни ситуація дооснов- ки технічної натури, але 
но змінилася. Поруч англо- j найбільшим недоліком в під-
саксів та французів виросла! готов ці біло те, що аранже-
третя сила і у висліді, сьо-1 ри не подбали про справді 
годні, „кожна людина в Ка-' репрезентативну і велику 
наді належить до меншосте-, 

аої групи". Мовно Канада -
в одній третині англійська, 
в одній третині — французь-
к а , а в одній третині „ніяка". 
На цю останню групу скла-
дасться ряд етнічних сиіль-
ностей з власною мовою і 
культурою і тепер якраз на-

залю. У висліді, половина 
учасників мусіла задоволь-
нитися окремою залею, з я-
кою тюлучення було 3 ДОПО-
могою голосників, а в голов-
ній залі всі мусіли дослівно 

сла української студіюючої 
молоді в Канаді. Президія 
КУК підтримувала фшансо^ 
во діяльність студентської 
централі, але основною фі-
нансовою базою наших сту-
дентів були дотації федвра-
льного уряду на окремі сту-1 
дентські проекти, які ДОСЯ- і 
гну.та суми понад 100.000 
долярів, 

Презіїдія КУК втримува- j 
ла зв'язки з федеральним і! 
провінційними урядами, від-
буваючи конференції. над-1 
силаючи потрібну документ; 
тацію в окремих справах то-
що. Упродовж останньої ка-

тур. Великий вклад дала 
Президія іКУК у яідгоїовку 
та.переведення Конгресу ет-
иЬріої моайДіш Манітоби, ре-
комевдади якого СЛУЖИТИ-
муть , базою для мовної і 
культурної ПОЛІТИКИ яровШ-
цїйнях і федерального уря-
дів Канади. 

У своШ праці Президія 
КУК мала, очевидно недома-
гйння JBoflH стосуються вн-
кбАання постанов 9-го Кон-
гресу Українців Канади, а 
також фінансових справ. У-
продовж каденції Президія 
КУК не змогла забезпечити 
для свосї праці такої фіная-
сової бази, на якій можна б 
було розгорнути запроскто-
валу Конгресом діяльність. 

Такі намічені плани, як 
окреме представництво в От-
таві, постійний сехретаріят 
СУСК,. Йадалченнд асистен-
та екзекутивного директора 
для Східної Канади, спла-
ченяя бюджетового зобов'я-
заянл до Світового Конгре-
су Вільних Українців, вида-
вакиЛ англомовного nepio– 
дйка тощо, - не могли бу-
ти здійснені, бо на це не ви-
стачйло фондів. Не допнса-
ла збірка на національний 
фонд (зібрано всього ( 28,-
939.0б). Збірка т. зв. Харя-
татваноюсвітнього ф о н д у 
також не дописала, хоч вмо-
жлнвила збільшити onepa– 
тивний дефіцит, який міг би 
був бути легко ліквідований, 
коли б окладові організації 
і Рідді,ли КУК вив'язалися 
зі свої фінансових зобов'я-
зань. Загальна сума задол-
жень до КУК досягнула 
майже S 37,000.00. що. оче-
видно мусіло позначитися 
на засягові праці Президії 
КУК. 

Звіт етізекутивного дирек-
тора викликав жваву диску-
сію на пленарній сесії, при 
чому шійактнвнішими учас-
никами дискусії тіявилися 
делегати СУСК та молоді ж-
них організацій, які досить 
гостро критикували Прези-
дію КУК і самого екзекутив-
ного директора за різні не-
долікн в праці 

Контрольна Комісія КУК 
у своєму авідомленні відзна-
чила досягнення й недоліки 
в. праці Президії за останню 
каденцію і поробила ряд 
рекомендацій на майбутнє 
щодо самого бюджету КУК 
та що до окремих ділянок 
праці. На внесок Контроль-
яої Комісії Конгрес ОДНОГО-
лосяо' схвалив діяльність 
ПрезндіІ КУК та виніс окре-
му ухвалу, якою відзначив 
заслуги'і їірацю президента 
КУК, о.!мнтрата д-ра В. Ку-
ишіра, на протязі трьох де-
сяток 'років на становищі 
црезидента. 

Рудніщькни. Хорові точкиї лематику з окремих ДІЛЯНОК 
ВЮШНВВ "^fflflaF4 квр ї м . 0 . 
Кошнця з Вінніпегу під ке-
руванндм В. Клямкова. 

Декілька тяеяч осіб запов-
НИЛО ПрОСТОру МОдерЯу КОН-
цертову залю Сеитеяніял 
Консерт Голл. В рямках 
концерту були прочитані дві 
доповіді: українською мо-
вою читав доповідь Степан 
Кузь, а англійською - відо-
мий приятель українців та 
дослідник українських noce– 
лень в Альберті Джордж Г. 
МекГрегор. 

Праця комісій 
Між окремими пленарни-

мн сесіями праця Конгресу 
велася на комісіях. Практи-
ЧНО ВСІ аСПеКТН ДІЯЛЬНОСТІ! 
КУК були репрезентовані 
такими чи іншими комісія-
ми, які обмірковували проб-

та шдгатовиди відвовілві je– 
золюції. 

В часі Конгресу праціова-
ли такі комісії: внутрішньої 
політики, зовнішньої ПОЛІТИ-
кп, статутова, господарська, 
бюджетова, к у л ь т у риих 
справ, молодечих оргвиЦвг 
цій, номінацій на та верифі-
каційна. Зі своєї праці комі^ 
сії звітували відтак на аак-
лючній пленарній сесії. Ок-
ремо працювали Суспільва 
Служба Українців Канади, 
Комітет Українок Канади та 
Федерація Українських Про-
фесіоналістів і ПідпрнсМЦІВ 
Канади. 

Зміна статуту КУК і вибір 
нової Президії КУК 

Як уже вище згадано, пи-
тания зміни статуту було 
^За^інчеимя на crop, .f-ifî  

.. 

Чяп 

В ПХРШУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ О Ш Р Т И 
мого Найдорожчого МУЖА 

сл. п. 
Д-ра МИРОСЛАВА 
КОМАРЯНСЬКОГО 

буде відол^-жсііа 

ЗАУПОКШНА СЛУНША БОЖА 
І ПАНАХИДА 

в неділю, 31-го жовтня 1971 року 
о год, 8-ій рано 

f m Українській, Католицькій Церкві 
СВ. ИОСАФАТА в ЇІАРЛП, Огайо 

В глибокім смутку: 
дружхка ЗЕНОВЇЯ л ДІТЬМИ і ВНУКАМИ 

,і . і - ' ІІІІЕ 

Шдзиачеинл 80-річчя 
украіисккого аослленав 

ш Канаді 
З уваги на те, що якраз у 

деннії багато зроблено в j цьому році минас 80 років 
справі конс-ппуційного за-; від того''часу, коли до Кана-
безш чення української мови ( ДИ Прибули перші украінсь-
і культури. В ЦЬОМУ допо- Кі поселенці, Конгрес Укра-
міжною була широка акція Інців Канади відзначив цю 
складових організацій КУК ІеторН ч̂ну подію окремим 

Шш 

Ділимося (плінон) яісткою з t'l.TiiifMii і Знайомими, 
що діі.ч ,г)-го жовтші 1071 року ненадійно 

яідійиіоп у Вічність 
наш Найдорожчий 

МУЖ, ВРАТ, КУЗИН, ШВАГТЕР і ВУПКО 

бл. п. 
Мґр. ОСИП МОСКАЛЕВИМ 

пар. в ('(.и.'піі. іюп. Яроглші. 
ПОХОРОН відбувся 9-го жовтня 1971 р. л похорон-

ного ааведгипш Mj'UHKa і СІЛІ ДО ІСвтсдрн єн. о, Ннко-
лан в Чнкаґо. Цохоронгний на нвнігтарі св. о. іітм:иіп. 

Залишив в глибокому смутку: 
рлооу - Л І Д І Ю 
сестру - КВГЕНІЮ КУРІІІТУ з мужем 

ТЕОДОРОМ 
купина - ВОЛОДИМИРА КАШУВУ 

а друлсішою ІВАШЮІО і снішм ОСТАПОМ 
ашагрв - ЕВГБНА ВАСН.ІИНУ з дружвном 

СЯІИ:іО І дітьми: МАІТОІО, АНДРІЄМ. 
ТАРАСОМ РОМАНОМ і зятем 
РОВЕРТОМ 

Ближчу І дальшу Родиігу тут І на Україні 

товпитися за столами, між j в піді-отовці документації 
якими не було майже ніяко- і для Королівської Комісії для 
го проходу. справ двох мов і двох куль^ 

Нюарк, Ірвінґтон й околиця! 
Закликаємо все Українське Громадянство взяти численну участь у 

ПОЛІТИЧНІЙ МАНІФЕСТАЦІЇ 
яка відбудеться П Е Р Е Д БУДИНКОМ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦПТ 

в суботу, 23'го жовтня 1971 року о год. 12-мдня 
В ОБОРОНІ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДУ. 
Автобуси відходять о год. 10:30 ранку з УНДому, 140 Prospeei Avenue. 
lrvmgt"n, N.J. Згалошення на авторус ігриймавться телеф.: 374-8054. 

ОРГАШЗАДП Ж Ф НЮАРК-ІРВІНГТОН 

кОНЦвртОЗі з участю таких 
наших видатних мистецьких і 
сял - як" мефкхяз прано Іва Н' І 
ка Маталь та піаніст Роман І 

У, 
Ділімося оумиою вісткою, що 5 ві^еспя 1971 р. 

понернушші л Двлеко-ОЦднього ЧіК ЛИПНЯ, ПОМАР 
на 8S році життя в І! еро я сливі — Хмельницькому 

Профйоор Економічних Наук Україш-ької Господарської 
Академії та Українського Тсчнічію-Господарського 

Інстятлту н Чгхої'ловаччиїгі 

МИКОЛА МИТРОФАНОВИЧ 
ДОБРИЛОВСЬКИЙ 

ПЬХОРОН Одбувся 7 агросня 1971 року. 
ВІЧНА ПОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

о 
КИ. Годині Покійного висловлюймо щире співчугтйі 

ТОВАРИСТВО АГ,С'ОЛЬВЕНТТР УҐЛ'їУПГІ' 

Український Спортовий Кліоб в Пго Иоркц 
— влаштовує -

в суботу, 23-го жовтня 1971 p., початок о год. 9-ій веч. 
в залі УКРАШСЬКОГО НАРОДНОГО ДОІИУ 

140 2-га Авеню - НЮ ИОРК,Н. Н. 

ВЕЛИКУ ОСІННЮ СПОРТОВУ ЗАБАВУ 
Оркеотра JL І. БІСКУП Буфет у заряді ВШ-ПАНІи 

З великим смутком ПОВІДОМЛЯГ.МО, 
що у п'ятницю, 15-го жовтня 1971 року, несподівано підійшла від нао 

наша Найдорожчії XfAMA. ГКСТРА, ПА”ВУНЯ 

бл. п. 
ОЛЬГА з ПОЛЮГІВ 

КВАСНИЦЯ 
учителька на Рідних Землях. 

народжена 6-го ЛИСТОПАДИ 190-1 р. у Львові, 
вдова по бл. п. Інспекторові Дмитрові ІСпасшщі. 

ПАНАХИДИ відбудутьоя 17 1 і 8-го жовтня 1971 р. о Я-lfi год. во-
чора у похоронному завод енні І. Кова.іьчика, 129-Grund HU, Jernev 
ГНу, N'.J. 

ПОХОРОН 'нідбудетьея у вівторок, 19-го жовтня 1971 року о год. 
,-9-4л раяку з каплиці ^чв. алп. Петра І Павла в Джерзі Ситі, Н. Дж. на 
Українське Православне клпдопшцс у Smith Bound Brook. S. 3. 

ВтлМЛоколгз- см^Чку: 
доньки: НАДІЯ ЦЬОЛКО з мужем МАРЯНОМ і дітьми 

- НАТА.ТКОЮ І ЯРЕМОЮ 
НАТАТКА ТИТЛА з мужем МАРКІЯНОМ і дітьмя' 
- МАРКІЯНОМ, тхтго іч )м , АИНОЮ І 
А1РІЯНОЮ 
ХРИСТИНА 1ТЕННА з мул:ем БОГДАНОМ і дітьми 
- ОЛЕНКОЮ, ЛАРИСЯЮЮ 1 ТАРАСОМ 
(Х)Ф1Я ГКВРІІК з мужем ТИТОМ і дітьми -
АДМЯНОМ 1 РОМАНОМ 

Ярат — ГОАН ПОЛЮГА з родшіоіо в Україні 
оестрінка - ВІРА ГРИЦЕНКО р мужем МИХАЙЛОМ 

і з дітьми - Х Р И С Т Ш Ю Ю і ЮРКОМ 
Ближча і дальша Рідня тут і в Україні 

а 
Зазаість катгів ярохагмо Друзів 1 Знайомих ежладатя на „Церкву в ПоіваШ". 



( 

УККА ЗАЙМЕ СТАНОВИЩЕ ДО 
ПОДОРОЖІ ПРЕЗИДЕНТА НІНСОНА... 

(Закінчення зі crop. 1-оі) 
проф. д-р Богдан Гнатюк, 
ред. Ігнат БІЛИНСЬКИН, д-р 
Володимир Душник та игр 
Іван Базарно для відповід-
ного сформулювання стано-
вшца УККА до відвідин пре-
зидента Ніксона в СССР та^ 
Зв'язаних з цими відвіднна-
ми побажань УККА. Проф. 
Лев Дворянський входить до 
тієї комісії, як президент 
УККА. 

Проф. д-р Вол. Янів 
інформує про УВУ 

На початку нарад Екзеку-
тнва УККА, що ними прово-
див екзекутивний віце-пре-
зндент Йосип Лисогір. за-
прошений на ці наради гість 
з Европн. ректор Українсь-
кого Вільного Університету 
проф. д-р Володимир Янів, 
ЯКИЙ прибув на відвідини в 
ЗСА і Канаді у зв'язку з ши-
роким відзначуванням 50-
річчя УВУ. в короткому сло-
ві інформував Екзекутиву 
УККА про теперішній ака-
ДСМІЧНИЙ, легальний та еко-
номічний стан УВУ. його по-
треби і дальші можливості 
та вигляди. Ректор проф. В. 
Янів твердив, що Україн-
ськнй Вільний Університет 
HC ТІЛЬКИ СВОЇМИ ДОСЯГНЄНМЯ-
ми в минулому, але it теие-
рішньою академічно - науко-
вою та публікаційною актнв-
ністю здобув собі респект і 
признання в міжнародному 
науковому світі, проте його 
дальша вже не тільки праця, 
але й саме існування зале-
жатнме у великій мірі від не 
тільки моральної, але н фі-
нансової підтримки україн-
ських поселень у вільному 

ської високої школи причи-
ннться до її спопуллрнзуван-
ня та до її всебічної, зокрема 
фінансової підтримки. 

Звіт Президента 

Після прочитання та прнй-
няття з деякими поправками 
і доповненнями протоколу 
з попередніх нарад, склав 
своє, звідомлення президент 
УККА проф. д-р Лев Доб-
рянськнй. Звітодавець віддав ! 
окрему увагу таким справам, 
подіям і акціям: 

J Від останніх нарад Ек-
зекутиви УККА зібрано та 
передано до Конгресового 
Протоколу (Рекорду) багато 
матеріалів про Тиждень По-
неволених Націй та його від-
значування. Дещо з тих ма-
теріялів — перелік наснль-
ного захоплення комуністич-
ною Москвою та поневолен-
ня нею поодиноких країн, 
включно з Україною, опублі. 
кував журнал ,,Рідерс Дан-
джсст". Почесний голова Ти-
жня Поневолених Націй, 
президент Американської 
Федерації Праці - Конгресу 
Індустріальних Організацій, 
звернувся до звітодавця з 
проханням про коментар 
про започаткування черво-
ною Московісю імперіаліст 
тичного поневолювання ін-
шнх народів. 

У Деякі законодавці, зо-
крема сенатор Р. Грушка, 
роблять заходи, щоб 22-ий 
січня 1972-го року був про-
голошеннй Днем Українсь-
кої Незалежности в цілій 
Америці. 

У Законопроект в справі 
створення Осередку Етніч-

світі, зокрема в ЗСА і Кана- н н х сТудій вже с на порядку 
ді. Він мас багато оправда 
них надій, що теперішне від-
значування на широку мірку 
50-річчя цієї вільної україн-
і 
Р Праця Щ 
О HELP WANTED MALE О 

ROLLER MFLL 
OPERATORS 

Exp.. 3 Roller Mill Operators. 
Must speak, read, write 

English. 
Call JACK HANLON 

(201) 933-7100 

голосування Палати Penpe– 
зентантів. Сенат цей законо-
проект уже схвалив. Між за-
конопроектами Сенату і Па-
лати с деякі малі розходжен-
ня і їх узгідннть спільна ко-
місія, після чого законопро-
ект буде підписаний Прези-
дентом та стане законом. 
Важливе, щоб українці вже 
тепер подбали про відповідне 
використання того закону. 

J Книжка звітодавця про 
„ЗСА і совстськин міт" мас 
надзвичайно позитивний від-

ВАЖНЕ 
ДЛЯ ТИХ, ЩО НЕ ЗНА-
ЮТЬ ЩЕ ПРО ЗІЛЛЯ Д-РА 

АПЛЛСРА 

І MlLLER'S PURE HERB 
COMPOUND f 6 

Кожна людшш послугусться при різних недома-
гагаїлх, різними середниками, які одначе не все і всім 
вомагають. 

Від даяяих часів, наш народ звертав на природні 
серединки лікування, а саме на різні ЗЕЛА, до яких мав 
велике давірря. 

Середник д-ра Міллсра п. я. J. ШЬЬЕКЯ PURE 
HERB СОСМРОСТТО g в. складається з в природних, 
шляхетних рослин, з 4 частей світа, а формула так зло-
жена, що принесе поміч тому, кому треба. 

Ми могли в писати і виказувати різні вартості й 
користі зілля д-ра Міллсра включно з доказами вдово-
лених покупців, які в листах до кас дякують за це зіл-
ля, яке для них с дуже помічне, однак віримо, що кож-
ннй, акин спробус сам переконасться о вартості того 
зілля, та ще й вам подасть інші лікувальні енлн iiaino– 
го зілля. 

ТОМУ в к о ж н і й Х А Т І П О В И Н Н О Н А Х О -
Д И Т И С Я , Я К П Е Р Ш А ПОМІЧ З І Л Л Я Д - Р А 
МІЛЛСРА. Щ О Б И . П Е Р Е К О Н А Т И С Ь , Т Р Е Б А 
САМОМУ С П Р О Б У В А Т И . 

Щ о б и дати можність спробувати нашого з іл-
ля, яке б помічене н а : К В А С И Ж О Л У Д К А , З А -
ПІР, НЕСТРАВНІСТЬ, Г А З И , В І Д Б И В А Н Н Я , 
ЗАВОРОТИ ГОЛОВИ, Б І Л Ь У К Р И Ж А Х , і інші 
недомагання, пропонуємо купити з ілля д-ра Міл-
лера п. н. J. Millers' Pure Herb Compound ф б , і ca– 
мому переконатись про вартість і силу того з іл-
ля. 

Якщо не будете задоволені протягом 24-48 
годин, гроші будуть вам негайно повернені. Ні-
хто вам не може дати більшої помочі як ми дас-
мо. 

ЦІНА ПРОБНОГО П А К Е Т А ТІЛЬКИ Д В А 
Д О Л Я Р И . 

Пишіть :иїлучуючн чек або Моией Ордер, на адре-
су подану ишцг. 

Сліеціяльна о ф е р т а д л я 
н а ш і й ПОСТІЙНИХ покупців., 
які вже знають наше зілля або купують 1 пжнвшоть. 

ЗБЛИЖАЄТЬСЯ ОСІНЬ А ТАМ П ЗИМА І ТРЕ-
Б А М А Т И гад РУКОЮ ЗІЛЛЯ ЯК ПЕРШУ ПОМІЧ, 
ТОМУ, к о ж н н п НАШ П О К У П Е Ц Ь , 
щ о з а к у п и т ь о д п у п а ч к у з і л -
л я з а 810,00 о д е р ж и т ь д р у г у 
п а ч к у з і л л я з о в с і м д а р о м . 

Ліпне короткий ч а є . 
Користайтс з такої нагоди, пишіть — залу-

гуюги гек, або Моней Ордер на адресу: 
THE MILLER COMPANY, INC. 

790 BROAD STREET NEWARK, N.J. 07102 

Залугую гек, Моней Ордер і прошу прислати ме-
ні: 
П ПРОБНУ ПАЧКУ ЗІЛЛЯ Д-РА МІЛЛЄРА 

ЗА 52.00 
П ОДНУ ПАЧКУ ЗІЛЛЯ Д-РА ШЛЛЄРА ЗА 

510.00. 
NAME -
Street A So. 

. City лг Tenet ЦЗ,-^gi.–: -– etate ОІ.І.І.: Zip No. „ , 

гомін в багатьох колах. Між 
іншим, ця книжка с на спн-
ску лектур Крапової Агенції 
Безпеки. 

J Справа червоного Кн-
таю та його прийняття до 
Об'єднаних Націй мас велн-
ку міжнародну увагу і опінія 
в Америці поділена. Робить-
ся багато заходів та зусиль, 
щоб у цю справу ввести та-
кож український аргумент. 

У До звітодавця зверну-
лнея деякі особи б інститу-
ції за допомогою в заходах, 
скерованих на скасування 
таемности документів відо-
моі ..Акції (Оперейшеи) Кі-
гол", що відноситься до при-
мусової репатріяції втікачів 
зі Совстського Союзу під час 
другої світової війни. Вияв-
лення цих документів роз-
крие багато таємниць цісї 
страшної і ганебної сторінки 
історії. Індивідуально' акцію 
веде Джуліюс Епстайн і її 
спонсорує Союз Американ-
ськнх Громадських Вольно-
стей. 

J Передано до К6нгресо-
вого Рекорду збірку доку-
ментів „Добрий, старий Xpy– 
щов", в якій з'ясовані чнс-
ленні злочини того померло-
го совстського диктатора, зо-
крема ного злочини проти 
українського народу. 
Розглядом ряду інших справ 
та згаданих уже відвідин 
президента Ніксона в COBCT– 
ському "Союзі, проф. Лев 

НОВОЇ Д1ЙСНОСТИ 
(Закінчення зі ctop. S'CAJ 

ключевим на 10 Конгресі У- змін в організаційній струк-

Ї2?5ГЇ?ЇЇІЇЗ УНРАЇНЦІ ЙАНАДИ В ОБЛИЧЧІ 
оживлена дискусія. Крім звЬ 
ту, учасникам нарад переда-
но написане і підписане 
проф. Л. Добрянським ВИЯС-
нення в справі критикованої 
його участи в хіротонії двох 
нових єпископів у Філядель. 
фії. Вияснення вислано до 
Управ Відділів УККА та 
членів Ради Директорів. 

Інші справи 
На порядку цих нарад Ек-

зекутнви УККА були ще 
звітування Шкільної Ради 
УККА проф. Едварда Жар-
ського про стан шкіл украї-
нознавства, пані іиж. Стеф:і-
нії Пушкар про Свято Лесі 
Укра:икл в Клівлзьді, Йосн-
пч Либогора про його зуст-
;ііч з Управами Відділі'; j iC– 
КА в зах ідтх стейтах., мі; а 
Т^ана Базарна про Ді^ятий 
К о т р е є Українців Кчнади, 
д-ра Володимира Душпика 
про 50-річчя Української 
Військової Організації, п,?лк 
Петра Самойлова про 50-
річчя Української Автоке-
фальпої Православної Церк-
вн, інж. Миколи Семаниши-
на про Ювілейний З'їзд Ор-
ганізащї Оборони Лем-ив-
щини, дир. Петра Пуцила 
про фінансовий стан, іиж. 
Леоніда Пахолюка про 40-̂  
річчя Українського Золотого 
Хреста, різні біжуч. справи 
та, вкінці, внески. 

КОРОТКІ вістки -
В АМЕРИЦІ 

КЕРІВНИК КРИМІНАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ДЕПРАТА-
МЕНТУ СПРАВЕДЛИВОСТІ! Віллі Вільсон зрезиґнував 
зі свого посту. Він заязив, що почувас себе невідповідним 
на тій позиції, бо пов'язаний з одним із біржевих манїпуля-
торів у Тексасі. В. Вільсона вже й раніше критикували 
представники демократів. 

ПОЛЩШНИП КОМИШЕНЕР ПАТРІК МОРФІ в Ню 
Иорку звільнив з посади керівника відділу дедектнвів Ал-
берта Сідмана. Виявилось, що А. Сідман та ще три особи 
спокусилися на безкоштовну вечерю в готелі „Ню Иорк 
Гілтон", яка мала б коштувати 83 доЛяри. Такі відомості 
подала Комісія Кнаппа, яка обвинуватила А. Сідмана в 
підкупстві. 

ПРЕМ'ЄР КАНАДИ ІГОР ЕЛЛІОТ ТРУДО заявив, що-
ного уряд виробив надійний плян для покращення еконо-
міки країни та зменшення безробіття. В Канаді будуть 
зменшені подзткн, що мас призвести до пожвавлення бнз-
несу. 

КОЛИШНІЙ ГУБЕРНАТОР ПЕИСИЛЬВЕНИ Віл-
льям Скрентон напевно буде призначений на члена Кояі-
сії Цін, яка опрацьовуватиме проблему цін у тому й на 
квартири, для другої фази економічної стабілізації. 

НАЙВИЩИЙ СУД ЗСА ВИЗНАВ КОНСТИТУЦІП-
ИИМ рішення, за яким забороняється страйкувати дер-
жавним службовцям. Хоча рішення стосується' тільки од. 
ного випадку — страйку поштових працівників, однак во-
но розповсюджується на всіх урядових службовців. Та-
ких у ЗСА с 2 мільйони 600 тисяч осіб, а на стейтовій і 
муніципальній службі — понад J.0 мільйонів осіб. 

КОНГРЕСМЕН КАСТЕНМЕИЕР ВНІС ЗАКОНОЇІРО-
ЄКТ у Палаті Репрезентантів про боротьбу проти фальшн-
вої реклями. Він запропонував забороняти на один рік 
реклямуватнсь фірмам, які подають у своїх реклямах хнб-
ні інформації про свої товари та їхню якість. 

АВТОМОБІЛЕВА КОМПАНІЯ „ФОРД" ВИПЛАТИТЬ 
400 000 долярів М. Фортунатові: він купив ..Мустанга" з 
1967 р. марки „Форд" і хотів припалити цигарку з вмон-
тованої в авто запальнички, і тоді вибухнуло все авто. 
Виявилось, що там назбирувалися бензинові пари. Попс-
чений М. Фортунато втратив змогу працювати креслярем, 
дістав від „Форда" відшкодування. 

У СВІТІ 

краінців Канади. Коли на 
попередніх Конгресах вся 
дискусія над змінами стату-
ту кінчалася звичайно лок-
ликанням^ комісії, яка мала б 
діяти до наступного Konrpe– 
су і підготовити проект ?иін 
на черговий Конгрес, то цим 
разом не було можливим ці-
сї справи відкласти. Не зва-
жаючи на гострий спротив 
делегації БУК та СУС (ка-
толиків і православних), 10-
ий Конгрес мусів врешті 
зайняти становище у цій 
справі. 

Відчуваючи настрої серед 
делегатів, а також' настрої 
серед української громади в 
Канаді, статутова комісія 
підготовила зміни, пропону-
ючи ̂ виборність таких членів 
Президії як презндентТ"генет 

рольний секретарі фінансо-
внй секретар, скарбник та 
о;)ганізатор. Після ,'довшої і 
гострої дискусії 'знайдено, 
розв'язку у формі ротації 
на базі шести „великих'.' ор-
пгнізацій. Відповідно до цьо-
го й змінено статут КУК, ка-
суючи . упривілейовану. по-
знцію Братства Українців 
Кітолнків..На нараді ' голів 
і,великих" організацій anpo– 
бовано , компрбмісову р0з-
в'язку щодо самої форми ро-
тації, прийнявши перехід-
ннй період на час одного pb– 
ку.ітіродовж ,якого прези-
дентом; буде представник Б-
УК,4'а після нього до кінця 
каденції "-'представник С-
УС. На черговому 11-у Koa– 
rj)eci президентом буде '66-
ранші представник УНО, а 
на чергових Конгресах пред-
ставникн ЛВУ, СУКВ та Ф-

УІТПК. "” - ' '" 
Ця компромісова розв'яз-

ка натрапшіа однак, на 
спротив - поважнргр числа 
делегатів. Голосування над 
Ш7Ю. ПРОПОЗИЦІЄЮ ; ВИЯВИЛО, 
що проти такої розв'язки за-
язилося 186 . делегатів, а 
тільки 217 делегатів - г за 
нею. Здержалося від голо-
сування 12 делегатів. 

Нову Президію.КУК пок-
кликано вже на; ОСІІОВІ ЗМІ-
ксного статуту, переобираю-
чн президентом КУК на час 
одного року о. митрата дра 
Василя Кушніра. Його зас-
сгупником обрано проф. Пе-
тра Ковдру (делегат СУС), 
акин пічне сповняти функ-
ujj; президента КУК а. 1-го 
вересня 1972 року. .(Склад 
новрї Президії КУК був уже 
поданий в „Свободі" з 13-го 
жовтня ц. р. 

„Обід подяки" 
та закінчення Конгресу 

Конгрес Українців Кана-
ди закінчився в пополудне-
вих годинах 11-го жовтня. 
Після пршіняття рішень ЩО-
до статутових змін, учасни-
Kft. Конгресу взяли участь в 
..обіді подяки" (11-ГО ЖОВТ-
нл в Канаді є т. зв. День По-
дякн), в часі якого промов-
ляв проф. Дж. Ґ . МекҐре-
гОр, а також були вручені 
цілому рядові видатних ук-

турі української громади в 
Канаді, перестерігаючи пе-
перед тенденціями стосува-
ти „революційні" прийоми. 
Найближчий рік у житті К-
УК, —г'говорив о. мнтрат д-р 
В. Кушнір, — буде роком 
дуже важливим, бо на про-
тігзІ цьОго року буде факти-
чно завершено вже на прак-
тішд зміну дотеперішньої 
структури КУК, у висліді 
чого пічнеться в житті КУК 
і усієї української канадсь-
кОЇ громади новий етап. 

Заключне слово о. митра-
та д-ра В. Кушніра на 10-му 

Конгресі Українців Канади 
було одночасно його про-
щальною промовою, в якій 
він ще раз дав українській 
громаді вказівки на майбут-
нс, закликаючи всіх до пос-
тійної і витривалої праці для 
добра української справи. 
Каденція о. митрата д-ра В. 
Кушніра кінчиться Зі cepn– 
ня 1972 р. 

Наради Конгресу закінче-
но відспіванийм українсько-
го національного гимну, пі-
сля чого голова Конгресу 
формально закрив наради о 
год. 5.45 вечора. 

У працях Конгресу Укра-
їнців Канади взяло активну 
участь 665 осіб, в тому. 594 
делегатів складових органі-
зацій та Відділів КУК та 71 
гість. 

У Філадельфії відзначили 50-ліття 
Леоніда Полтави 

(Закінчення зі crop. 1-оі) 
Галі Поритко. Леонід Полта-
ва коротко промовляв до по-
над 150 зібраних за столи ка-
ми гостей, подякував за ува-
гу і прочитав дві поезії — 
присвячену сл. п. Степанові 
Баядері в річняіио його сме-
рти, що прцпадала на 15 
жовтня, і „Королеву". Зуст-
річ закінчилась виступом 24-
особового хору ОЖ ОЧСУ 
під диригуванням проф. Ірн. 
ни Чумової, яка аранжувала 
для цього хору пісні В. Без-
коровайного і В. Овчаренка 
до .слів поета: „Колискову'' 
та „Пісню для Рідного 
Краю", акомпаніювала Хрн-
стина Остапович. Вечір за-
крила п-і А. Мірчук. Всі ви-
конавці були зодягнені в на-
родні строї. Сцену оформив 
мистецьким написом „50" 
Роман В аси ЛИШ1Ш-Гармаш. 
Надійшли 'привіти, у тому 
від Архистшскопа Івана Буч-
ка з Риму, від о. д-ра Миро-
слава Марусина, священиків 
обох Церков, від НТШ, від 

Леонід Полтава 

Науково - Дослідного Т-ва 
Термінології, від АДУК, 
СУМ та ін., але привітів не 
читано з огляду на велику 
програму. За „часм" автор 
підписував книжки. Від ор-
ганізаторів автор одержав 
,,Паркера"' з золотим пером 
— „на чергове 50-ліття". 

Прем'єр Британії нараджується 
з опозицією про грізну ситуацію 

у Північній Ірляндії 
Лондон. — Бритійський побічних шляхів, що ведуть 

прем'єр Едвард Гіт запросив j з Південної Ірляндії до Пів-
на нараду лідера опозиції, 
колишнього прем'єра і тепер 
голову партії Праці Гароль-
да Вілсона та колишнього 
міністра внутрішніх справ в 
уряді Вілсона Джеймса Гал-
лаґена в справі погіршеної 
ситуації у Північній Ірлян-
дії. У минулому тижні опо-
знційні ірляндські снайпери 
застрілили трьох бриті не ь-
ких вояків з-посеред кругло 
13 000 британського війська, 
висланого до Північної Ір-
ляндії для привернення там 
ладу і спокою. Загалом у 
цьому році згинуло в Північ, 
ній Ірляндії 28 вояків та 100 
цивільних осіб. Справу заго-
стрилн й ускладнила дві по-
діїг в минулому тижні бри-
тійські вояки почали нищн-
ти динамітом кількадесять 

нічної, щоб утруднити nepe– 
їзд південно-ірляндським ре-
волюціонерам, що спричшш-
ло гострий офіційний про-
тест південно-ірляндського 
уряду. Знову ж в минулу не-
ділю 17 жовтня лондонський 
„Тайме" оприлюднив nepe– 
пачковані з в'язниці у,Бель-
фасті, Північна Ірляндія, зі-
знання різшіх політичних 
в'язнів з докладним подан-
цям їхніх імен і адрес, про 
тортури, що їм піддають 
в'язнів, щоб добути від них 
інформації про рух ірлянд-
ських католиків, які борять-
ся проти теперішнього режи-
му в Північній Ірляндів та 
за з'єднання обох частин по-
діленої Ірляндії. Публічна 
опінія схвильована тими ре-
веляціями „Танмсу". 

чуванням грамот перевів се-
натор Павло Юзик. 

Заключна пленарна сесія 
відбулася безпосередньо пі-
сля обіду і на ній переведе-
но формальну Інсталяцію 
нового проводу Комітету У-
країнців Канади, склад яко-
РО. підготовила номінаційна 
комісія у погодженні з yci– 
ми складовими організація-
ми. Тоді також зробив під-
сумкн щойно відбутого Кон-
гресу переобраний прези-
дент КУК. о. мнтрат д-р В. 
Кушнір. Він звернув увагу 
на конечність илянових і на-
ле'жно обґрунтованих захо-
дів щодо таких, чи інших 

У к р а ї н с ь к а К р а м н и ц я 
РОМАНА ІВАНІЩЬКОГО 

( D e l t o S p o r t s w e a r Co.) 
Має на складі: Різного рода імпортовані све-

терн - жіночі , мужеські і дитячі — іта-
. лійські і німецькі костюми — італійські 

дощовики — хустки і шалі — блюзочки 
— кали — панчохи — скарпнтки — ру-
кавиці скіряні з футром — скіряні куртки 
і камізельки — імпортована з Німеччини 
жіноча спідня білизна. 

УКРАЇНСЬКІ Д Р У К О В А Н І ОБРУСІІ, Д О -
Р Ї Ж К И , С Е Р В Е Т К И та МАТЕРІЯЛІІ Н А 
МЕТРИ, Н И Т К И Д М Ц , Ю Т А і П А Н А -
МА. 

Готові коперти на Україну і до Польщі. 
В Е Л И К И Й В И В І Р К Е Р А М І К И . 

П Р О Д А Ж ГУРТОВА І Д Е Т А Л І Ч Н А ! ! ! 
R o m a n i w a n y e k y 
(DELTO SPORTSWEAR CO.) 

136 FIRST AVE. NEW YORK, N.Y. 10009 
(bet. 8th A 9th St.) Tel. 228-2266 


