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В БУШОе АЙРЕСІ ВІДБУЛИСЯ МИНУЛОЇ НЕДІЛІ ВЕЛИЧАВІ ТОРЖЕСТВА ВІДКРИТТЯ І Ш Ш -
НИКА ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ В СТОЛИЦІ АРГЕНТИНИ; ТИСЯЧІ НАРОДУ, МІЖ НИМИ СОТНІ 
З КАНАДИ, ЗСА, ВРАЗИЛИ ТА ІНШИХ КРАЇН ВЗЯЛИ УЧАСТЬ; АМЕРИКАНСЬКИЙ А М Б А С А -

ДОР ЛАДЖ БУВ ГОЛОВНИМ ПРОМОВЦЕМ; ВІДКРИТТЯ ПАМ'ЯТНИКА ПОПЕРЕДИВ ТИЖДЕНЬ 
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. 

- КОРОТКІ вістки -
І 

П'ятниця, ЇЬ грудня 1971 

J АМЕРИЦІ 
СЕКРЕТАР ПРАЦІ ДЖЕПМС ГОДЖООН ВИЗНАВ, 

що адміністрації президента Нікоона доведеться погодн-
тнсь на значне підвищення заробітних платень для шах-
тарів, залізничників, працівників у ділянці аеронавтики 
та, можливо, і в інших галузях індустрії. Секретар праці 
виступив в обороні рішення Комісії платень, яка дала зго-
ду підвищити платню для шахтарів на 15Sfc у другій фа-
зі „замороження" цін і платень, бо шахтарі заробляють 
замало за свою важку й небезпечну працю 

ВАШИНГТОНСЬКА КОМІСІЯ ТОРГІВЛІ МІЖ 
СТЕИТАМИ винесла постанову, що залізничні компанії 
мають відповідати перед пасажирами за запізнення потя-
гіз, брудні вагони тощо. Пасажири мають право подавати 
сфргн на такі компанії до суду, а до того ж їх будуть 
карати урядово. 

ФЕДЕРАЛЬНЕ ПОДАТКОВЕ УПРАВЛІННЯ nocra– 
новило, що ціни на різдвяні ялинки не підлягають стабілі-
зації чи „завороженню", отже їх будуть продавати за 
принципом „хто скільки візьме". Але ялинки, які npoxo– 
дять спеціальну хемічну'обробку, підпадають під катего-
рію товарів з контрольованими цінами. 

З ЧІШЕ ПОВІДОМИЛИ ПРО ЗАПЛЯНОВАНУ поїзд-
ку президента - марксиста д-ра Алленде до Кастра на Ку-
бу. Це була б відплатна візита, бо кубинський диктатор 
недавно повернувся з Чіле, після 25-денного перебування 
в тій країні. Дати відвідин іКуби д-ром Алленде не nporo– 
лошеяо. 

У ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ УРУҐ-
ВА1 дійшло до непорозуміння між двома генералами, які 
були кандидатами у недавніх виборах. Генерали вирішн-
ли розв'язати їхню суперечку шляхом дуелі. Вони висту-
пнлн один проти другого й вистрілили з Пістолів, і обидва 
промахнулись — але „вийшли з честю". 

У ВЕСТФІЛДІ, Н. Д Ж , СУСІДИ БУДИНКУ, що на-
лежав Джонові Лісту, запримітили, що впродовж місяця 
там ніхто не виходить' і не заходить. Поліція знайшла в тім 
домі застрілених п'ятьох членів родини. Тепер розшукують 
убивцю, яким був, як припускають, Джон Ліст. 

У СВІТІ 
ЧИСЛО ЧЛЕНСЬКИХ ДЕРЖАВ ОБ'ЄДНАНИХ НА-

ЩИ ЗРОСТЕ до 132. Рада Безпеки ОН рішила одкоголос-
но поручити Генеральній Асамблеї прийняти до Об'єдна-
иих Націй, як окрему державу, новостворену федерацію 
під назвою „З'єднані Арабські Емірати": це шість малень-
ких арабських країн над Перською затокою, які разом 
мають тільки 200.000 мешканців, але надзвичайно багаті 
своїми нафтовими джерелами. 

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАР ВІЛЛІЯМ РОДЖЕРС ЗА-
ЯВИВ після свого приїзду до Брюсселю, Бельгія, на кон-
ференцію Ради Атлантійського Союзу (НАТО): „Прези-
дент Ніксон доручив мені передати конференції НАТО 
запевнення, що З'єднані Стейти не послаблять свого со-
юзницького зв'язку з Західньою Европою, нашої підтрим-
ки для її сдностн і наших зобов'язань щодо її оборони. 

СХІДНЬО - НІМЕЦЬКІ КОМУНІСТИ ЗІРВАЛИ nopo– 
зуміння, до якого дійшов їх власний представник, віце-
мшістер закордонних справ Петер Фльорін, у переговорах 
в представником Західнього Берліну Ульріхом Мюллером. 
Те порозуміння стосувалося права мешканців Західнього 
Берліну приїздити до Східнього Берліну і Східньої Німеч-: 
чини на ,,вікендн". Уряд Східньої Німеччини здискредиту-
вав власного представника і відкликав те, на що він по-
годнвся був. Тому справа підписання загального договору 
щодо Західнього Берліну знову зайшла у сліпий кут. 

ЗСА ЗАПРОПОНУВАЛИ Японії перевести конферен-
цію у справах торгівлі і валюти ще перед тим, як 17 груд-
ня ц. р. зТдуться до Вашингтону міністри фінансів і дирек-
торн державних банків -10-ох найбагатшнх країн світу длч 
вирішення справи нової міжнародної монетарної системи. 
Ця надзвичайно важлива американсько - японська конфе-
ренція має відбутися в найближчому тижні у Вашингто-
Rt 

ШВАИЦАРІЯ ОБРАЛА нового свого президента. 
Став ним міністер фінансів Нелльо Челіо на 1972-ий рік. 
За швейцарською конституцією — президента вибирають 
з'єднані обидві палати парляменту, в якому від 12 років 
існує коаліція чотирьох партій. Президентом стас щороку 
представник іншої коаліційної партії. 

ЗБІРКОВА КАМПАНІЯ УККА 
Цієї суботи сповняється один повний тиждень від 

часу, як Український Конгресовий Комітет Америки по-
чав інтенсивну кампанію збірки Національного Датку 
з метою, доповнити цьогорічну суму свого Народного 
Фонду до SlOO,OOO. З початком кампанії потрібно було 
ще повних 548,000. Сьогодні, після одного тижня кампа-
нії, ця потрібна ще сума зменшилася вже на понад ві-
сім тисяч, бо потрібно ще 539,850. Востанньому більші 
пожертви вплинули від громад з Мілвокі (5800), Гем-
тремку (5430) та Пассейку (5200). Рівночасно з бзга-
гьох громад інформують, що збіркова акція поширю-
сться та заповідають більші впливи вже в найближчих 
ояях. Канцелярія УККА висловлює впевненість, що же-
га збіркової кампанії буде досягнена і цьогорічна збір-
Ка Народного Фонду досягне і, можливо, переступить 
встановлену мету — 5100,000. 

L „Буенос Айрес. — Минула 
неділя 5-го грудня, як і т и -
ждень, що її попередив, бу-
ли у цій прекрасній столиці 
Аргентинської Р є спубліки 
майже всеціло під знаком 
Тараса Шевченка та україн-
ської культури у зв'язку з 
відкриттям тієї неділі в най-
кращому парку столиці ве-
личного пам'ятника Кобза-
реві України - інформує го-
ловний лредсідник У країн-
ського Народного Союзу 
Йосип Лнсогір, який на цих 
торжествах p e n резектував 
УНС та очолювану ним 
Президію Секретаріяту Сві-
тового Конгресу Вільних У-
краінців і разом з Антоном 
Батюком, о. шамбеляном 
Мирославом Хариною та Во-
лодимиром Мазуром стано-
вили на цих урочистостях 
офщіяльну делегацію Укра-
їнського Конгресового Комі-
тету Америки. 

Відкриття пам'ятника 
Неділя 5-го грудня — ци-

ше п. И. Лнсогір — була 
справжнім Українським Ве-
лиходвем у Буенос Айресі, 
столиці Аргентини, як в 
прнявності тисячів народу, 
при чудовій літній погоді, 
тут в одному із найкращих 
парків аргентинської столи-
ці торжественно відкрито 
могутній пам'ятник Кобза-
реві України, Тарасові Шев-
ченкові, у виконанні мист-
ця-скульптора Леоніда Мо-
лодожанина. Початок про-
грами був передбачений на 
годину 10-ту перед полуд-
нем, але вже дві години ра-
ніше, о год. 8-ій рано, парк 
почав заповнюватися маса-
ми народу. Місцевий щоден-
ник „Ля Пренса" з понеділ-
ка, 6-го грудня, так описує 
подію: 

Під час зустрічі, в якій 
взяли участь тисячі ре-
презентаятів українських 
спільнот нашої країни. 
З'єднаних Стейтів Амери-
ки, Канади, Бвропи, Па-
рагваю, Уругваю і Бра-
знлії, відкрито пам'ятник 
українському поетові Та-
расові Шевченкові, здійс-
нений скульптуром Лео-
нідом М о лодожаннном. 
Пам'ятник поставлено на 
схрещенні вулиць Визво-
льна (Ель Лібертадор) та 
Дуррегеіра в парку Tpe– 
тього Лютого. 

Міська оркестра Буенос 
Айресу відіграла гимни 
Аргентини й України і 

голова Комітету Паміят-
ннка Тарасові Шевченко 
ві д-р Василь Іваяицький 
відкрив урочистість, зга-
дуючи, що „пам'ятник по-
дарувала українська спі-
льнота Аргентини на зга-
дку 75-річчя прибуття 
перших емігрантів тієї на-
ціональности до цієї кра-
ни та з вдячностн за чи-
сленні добродійства, що їх 
вони тут зазнали, зокре-
ма за добродійства, які не 
мають ціни: мир і волю". 
В дальшому, д-р Іваннць-
кий, в товаристві профе-
сора Анхеля Баттістеса, 
д-ра Едуарда А. Ґарсії та 
полковника Лісандро Се-
гура Лсваллс, підійшли до 
пам'ятника, репрезентую-
чи Святочний Комітет, що 
його очолював померлий 
недавно генерал Бартоло-
ме Е. Галльо. Хори Укра-
їнського Т о в а р и с т в а 
„Просвіта" та Централь-
ного Українського Комі-
тету заінтонувалн „Запо-
віт" Тараса Шевченка. O– 
після Митрополит MCTHC– 
лав, духовий п р овідник 
православних українців у 
світі, та апостольський ек-
зарх для українців като-

ликів в Аргентині Єпис-
коп Андрій Сапеляк, по-
благословили пам'ятник' 

Після того промовляли 
канадійський амбасадор в 
нашій країні, сеньор Аль-
фред П. Біссонет, який 
привітав 500 канадійців у-
країнського походження, 
ЯКІ п р и б у л и СЮДИ СПЄЦІЯ-
льно для участи в урочи-
стості, та американський 
амбасадор сеньйор Джон 
Дейвіс Ладж, який між 
іншим зказав, що в його 
країні є два мільйони ук-
раїнців, які невтомно вма-
гаються в обороні волі. 
'Члени українського ко-
лективу поклали опісля у 
підніжжя пам'ятника ур-
ну із землею з України. 

На закінчення промов-
ляли президент Світового 
Конгресу Вільних Україн-
ців сеньйор Йосип Лисо-
гір з Ню Иорку із З'єдна-
них Стейтів Америки, та 
сеньйори Баттістеса, Ґар-
сія і Лєваллє. 

У ПОПОЛуДНевИХ ГОДИ-
нах відбувся в театрі Ко-
лісео концерт пісні і тая-
ку, що йото зорганізува-
ло Т-во „Просвіта", а ве-
чером делегації відвідува-
чів були гостями на бен-
кеті, що відбувся в Cocic– 
дах Рураль АрГентіна — 
закінчує свою вістку „Ля 
Пренса". 
Гол. предсідник И. Лисо-

гір додатково інформує: 
Майстром церемонії під 

час відкриття пам'ятника 
була пані Іваницька, якій 
асистував іяж. Юрій Іваннк. 
Поліція аціяюс, що прияв-
них було 11 до 13 тисяч, при 
чому добру одну третину 
прнявних становила молодь 
і дітей. Амбасадор Ладж, ко-
лишній губернатор Коннек-
тшшту та колишній (ynpo– 
довж 6 років) американсь-
кий амбасадор в Еспанії, 
взяв участь у торжестві та 
був першим промовцем. Го-
ворнв по-еспаяськи, почав-
шн свою П)Юмову українсь-
ким ,,Вітаю Вас" та закін-
чивши її українським „Хай 
живе Україна"! У промові 
він пригадав Шевченкові 
слова, що й Україна колись 
діждеться свого Вашингто-
на, звертаючи при цьому у-
вагу, що права рука Шев-
ченка на пам'ятнику вказує 
на пам'ятник Вашингтонові, 
який стоїть недалечко в то-
му самому парку. Промова 
амбасадора Ладжа виклика-
ла величезне захоплення, 
що й проявилося в могутніх, 
здавалося безнастанних ап-
лявзах. Разом з амбасадо-
ром Ладжом в урочистостях 
взяла участь його дружина, 
що не скривала свого захоп-
лення і зворушення церемо-
нісю, запросивши до себе в 
гості учасників відкриття з 
Америки. Прийняття Р домі 
амбасадора заповіджене на 
четвер, 9-го грудня, на год. 
5-ту по полудні і передба-
чалося, що яких сто осіб ві-
зьме в ньому участь. 

Канадійський а мбасадор 
Біссонет промовляв no-ec– 
панськи і по-англійськи, та-
кож знаменито. 

Урну із Землею з могили 
Тараса Шевченка в Канові 
поклали у підставу пам'ят-
ннка Кобзареві в Буенос Ай-
ресі пп. Гайвас, Малащук, 
Васнлншин і Лисогір. Е. Ва-
снлишин був старшиною в 
УСС та репрезентував укра-
їнських комбатантів. 

Святочний концерт 
Цієї ж неділі, 5-го грудня, 

після торжестдгнного від-
криття пам'ятника відбувся 
о год. 4-ій по полудні у ве-
(Закшчешш на crop. 3-ій) 

ІНДІЯ ПОВІДОМЛЯЄ ПРО „РОЗГРОМ" 
СХІДНЬОГО ПАКІСТАНУ - ВІДНИДАЄ 

ПЕРЕМИР'Я 
Об'єднані Нації. — Гене-

ральний секретар Об'сдна-
них Націй У Тант дістав пн-
сьмове повідомлення від па-
кістаяського амбасадора А-
га Шахі, що Пакістан готов 
повинуватися резолюції Ге-
неральної Асамблеї ОН, яка 
закликала до припинення 
воєнних дій і відкликання 
військ поза свої державні 
кордони, якщо те саме зро-
бить також Індія. Але індін-
ський прем'єр Індіра ГаНді 
відкинула той заклик Об'сд-
наних Націй та заявила, що 
Індія наполягає на створен-
ня і визнання самостійностн 
„Бангля Деш", себто бен-
Гальської держави. Нема 
вже найменшого сумніву, 
що збройна інтервенція Ін-
дїї у Східньому Пакістані 
була заплянована і nej еве-
дена з ціллю відірвати Cxi– 
дній Пакістан від одностай-
ної пакістанської держави і 
створити з нього о::рему 
державу бенгальців, прняз-
но наставлених супроти Ін-
дії. Індійські війська набли-
зились на 5 миль до столи-
ці (?хідяього Пакістану Дак-
ка і його похід зупннюють 
тільки численні річки: па-
кістанське військо поннщн-
ло, відступаючи, тамошні 
пороми та мости, але — за 
індійським повідомленням -
прийшов „розгром" пакіс-
танського війська у Східньо-
му Пакістані. Дакка оточене 
з усіх сторін, а пакістанські 
вояки втікають у сторону 
моря, яке проте також бльо-
коване індійською фльотою. 

ІНДІЙСЬКе ПОВІДОМЛННЯ ГОВО-
рить про затоплення різних 
одиниць пакістанської воєн-
ної і торговельної фльоти. 
Зате на заході індійці знахо-
дяться в дефензиві і не ВІДО-
мо, як далеко зайдуть там 
пакістанські війська на те-
риторії індійського Кашмі-
ру. Західні дипломати стур-
бовані долею своїх громадян 
в обох частинах Пакістану 
й заходяться, щоб їх еваку-
ювати. Летовище біля Дак-
ка у Східньому Пакістані 
збомбардоване, а всі лети з 
і н д і й с ь кого летовища у 
Калькуті припинені. Внас-
лідку індійського бомбарду-
вання столиці Східнього Па-
кістану Дакка кілька бомб 
поцілили великий будинок 
снротшщя і, мабуть, згину-
ло там коло 300 сиріт, — ін-
дійці цьому заперечують. Се-
натор Вілліям Саксбі, pecny– 
ліканець з Огайо, який са-
ме вернувся з подорожі до 
Індії й Пікістану, заявив, 
що він кількакратно просив 
пакісганського президента 
Мохаммада Яхію Хана, щоб 
гой уможливив йому поба-
чення з в'язистім лідером 
східньо-пакістанських беяга-
льців, Шеїхом Муїбуром Pax 
мансм, але той відмовив, бо 
— мовляв — не можна роз-
мовлятн із злочинцями. Зате 
газети твердять, що сен. В. 
Саксбі таки бачив Рахмана, 
але той очевидячки перей-
шов через жорстоке „СПОЛО-
скання ума" і фізично й у-
мово нездатний до нормаль-
ної розмови. 

В Єгипті засудили на досмертну тюрму 
4-ох колишніх міністрів 

Каїро. '— У четвер 9 гру-
дня ц. р. проголошено при-
суд у процесі проти 90-ох 
колишніх високих держав-
ннх урядовців та вінськовн-
ків, оскаржених у змові про-
ти існуючого там режиму, 
зокрема проти президента 
Анвара Садата. Прокуратор 
вимагав кари смертн для 10-
ох підсудних, у тому числі 
для колишнього міністра 
військових справ генерала 
Мохаммеда Фавзі. Але оста-
точно генерала Фавзі засу-
джено на досмертну в'язнн-
цю, а президент Садат замі-
нив ту кару на 15 років в'яз-
ниці. Зате на кару смертн 
засуджено колишнього віце-
президента за презндентурн 

Абдель Гамаля Нассера, Алі 
Сабрі. і трьох інших мініс-
трів. BCLM ЇМ президент Са-
дат замінив ту кару на ка-
ру досмертної в'язниці. 14-
ох підсудних звільнено, а 
14-ох. засуджених на 1 рік, 
звільнено за порукою. Кри-
за постала в березні цього 
року, коли скріпилась опо-
знція проти різних рішень 
нового після смертн Hacce– 
ра президента, Анвара Са-
дата. 14 травня виарештова-
но змовників, а в серпні ц. 
р. розпочався проти них ма-
совнй процес. Алі Сабрі був 
ЛІДерОМ СПІПеТСЬКНХ COBCTO-
філів і їздив кількакратно 
до Москви в справі совстсь-
коі копомоги Єгиптові. 

Сто нових членів у грудні задеклярувала 
Союзова Округа в Ню Йорку 

Ню Иорк. — Минулої се-
редн, 8-го грудня, TJT в до-
мівці „Дністра" , 361-го Від-
ділу УУНС, першуна нюнор-
кської Округи, відбулася 
півтора-годннна нарада се-
кретарів та конвенційних 
делегатів Відділів метропо-
літальної Округи УНС. яка 
однодушно схвалила прид-
батн до кінця цього місяця 
і року щонайменше сто но-
вих членів, щоб запевнити 
Окрузі і її Відділам чолові 
місця в табелі переможців у 
цьогорічному змаганні за 
дачьше збільшення УНС. В 
нараді, якою проводив голо-
ва адв. Іван Флис та секре-
тар Микола Хоманчук, узя-
лн участь представнішн 16-
ти місцевих Відділів та Від-
ділів з Ионкерсу, Гестінгсу 
і Гемпстеду. Нараду розпо-
чали короткі організаційні 
доповіді головного секрета-

ря д-ра Ярослава Падоха та 
обласного організатора Ва-
енля Оріховського. Перший 
дав загальний огляд цього-
річннх здобутків всього 
УНС та місцевої Округи, а 
другий накреслив плян ус-
пішного закінчення цього-
річного змагання за даль-
ший ріст УНС. На його про-
познцію поодинокі Відділи 
зголошували числа членів, 
яких вони зобов'язалися 
придбати ще перед закінче-
нням доку. Загальне число 
перейшло сотню сподіваних 
ще в грудні нових членів. 
Помимо труднощів, які в 
цьому році відчували в своїй 
праці всі життьово-забезпе-
чені установи, а зокрема ус-
тановн українські, приявні 
виявили стільки енергії та 
запалу, що дас багато надії 
на те, що Округа не лише 
(Продовження на crop, і-ій) 

Помер Ралф Бонч, кол. заступник ген. 
секретаря ОН, лавреат Ноббеля 

Ню Иорк. - і У четвер 9 
грудня ц.р. тут помер В ОД-
ному із місцевих шпиталів 
на 67-ому році життя д-р 
Ралф Дж. Бонч, колишній 
заступник генерального сек-
ретаря Об'єднаних Націй для 
спеціяльних політичних 
справ і лавреат мирової на-
городн Нобеля в 1950 році. 
Народжений у Дітройті в не-
гритянськін родині, батько 
його був фризієром, Ралф 
Дж. Бонч залишився з 13-ого 
року життя сиротою, і nepe– 
селлвшнсь з ріднею до Лос 
Анджелесу, вчився там у пу-
блічній школі і згодом студі-
ював право у Каліфорній-
ському Університеті. Закін-
чив студії у Гарвардському 
Університеті докторатом з у-
рядовнх і міжнародних вза-
ємнн у 1934-ому році. Під 
час другої світової війни пра-
цював аналістом африкансь-
кнх і далекосхідніх справ у 
департаменті війни і з 1944 
року був службовцем дер-
жавного департаменту. В 
1945 році перебував у Сан 

Франсіско, працюючи над 
чартером Об'єднаних Націй 
і в 1947 році був членом де-
легації ОН на першу гене-
ральну асамблею ОН у Лон-
доні. На прохання тодішньо-
го генерального секретаря 
ОН Трнгве Лі він перейшов 
з державного департаменту 
ЗСА на постійну працю до 
генерального секретаріяту 
0Н. За своє успішне посеред^ 
ннцтво у конфлікті між Ізра-
їлем й арабськими держава-
ми в 1950 році і підписання 
перемир'я між ними Ралф 
Дж. Бонч був відзначений 
мировою нагородою Нобеля. 
Як репрезентант ОН відігра-
вав видатну ролю для пола-
годи Суезького конфлікту 
1956 року, потім під час гро-
мадянської війни в Конго 
i960 року і в 1964 році на 
Кнпрі. Відійшов з ОН мину-
лого року внаслідок хвороби. 
Протягом усього життя брав 
активну участь у діяльності 
негритянської Крайової Aco– 
ціяції для прогресу кольоро-
вого населення. 

Паризьку конференцію про В'єтнам 
перервано знову 

Париж. — 138-ме з черги 
засідання Паризької так 
званої мирової конференції 
про В'єтнам закінчено в че-
твер 9-го грудня ц. р. впер-
ше без визначення речинця 
наступного засідання. Голо-
ва американської делегації 
Вілліям Портер запропону-
вав виректися засідання в 
наступний четвер 16-го rpy– 
дня і перевести його щойно 
23-го грудня, шоб МОГТИ ПО-
розумітися з своїми уряда-

ми. Ліпе голова півпічно-в'с-
тнамської делегації Хуан 
Туі назвав ту пропозицію 
..саботажем" і не погодився 
на відкладення засідання. 
Амбасадор Портер заявив, 
що він готов „кожного дня 
і ночі" перевести засекрече-
ні розмови, але комуністи 
відкинули цю пропозицію, 
як і раніше відмовлялися 
говорити засекречено й дові-
рочно. Засідання так і скін-
чилось без визначення даль-
шої дати. 

Комісія Платень погодилась підвищити 
заробіток залізничних сигналістів на A60f0 

Вашингтон, Д. К. — Хоч сигналісти дістали підвишку 
урядова Комісія Платень ви 
значила можливу підвишку 
платні для загалу працюю-
чнх у всій країні не вище як 
5,5 відсотка річно в другій 
фазі ,.заморожування" цін і 
платень, однак ця ж сама 
Комісія затвердила підвиш-
ку заробітньої платні для 
залізничників - сигналістів 
на 46cfc на протяг 42 місяців. 
Члени Комісії вважають та-
ку підвяшки обгрунтованою 
і, самозрозуміло, вийнятко-
вою. Підвишка мас характер 
ретроактивної, бо вона роз-
почалася від 1-го січня 1970 
го року. Тоді залізничннки-

на 5Г,'с, у листопаді того ж 
року на 6,9Cf

r на вказівку 
Конгресу , ПОТІМ ЇМ ПІДВИЩН-
ли платню на 2.6 fc і мину-
лого квітня — ще на 2 ,9^ 
Комісія Платень схвалила й 
підвишку на ЬС,'С з місяця 
жовтня 1971 року, що вклю-
чена до контракту праці для 
10 000 залізничників з 16-го 
листопада Ц. p., коли закін-
чилась перша 90-дениа фаза 
„заморожування". Представ-
ники Комісії Платень noro– 
дились на тому, що залізннч-
ники-сигналісти повинні сво-
їми заробітками „йти впарі 
з економікою" країни. 

Четверте число „Терему" присвячено 
творчості Б. Нижанківського" Бабая 

ДітроЙт. — Четвертий ви-
пуск видаваного тут Інсти-
тутом Української Культури 
за редакцією Юрія Тиса-
Крохмалюка, як головного 
редактора, і Ліди Тарнавсь-
кої, як асистента, неперіодн-
чного ілюстрованого журна-
лу „Терем" присвячений у-
цілості творчість прозаїка, 
поета і сатирика Богдана 
Нижанківського, відомого із 
його сатиричних і гуморис-
тнчних віршів та пародій, 
друкованих під псевдоніном 
Бабай у журналі „Лис Ми-
кнта". що його видає і ре-
даґус Еідвард Козак — ЕКО. 
На зміст цього, оздобленого 
портретом В. Ннжанківсько-
го-Бабая числа склалися 
крім редакційної передмови, 
статті Остапа Тарнавського 
,Забай — поет орнгіналь-
ннй і модерний: від Нкжан-
ківського до Бабая", Анато-
ля Курдиднка п. н. „Богдан 

з іншого боку: спроба порт-
рету одного мого близького 
друга", Оксани Керч ,.По-
ет", інтерв'ю з Б. Ннжанків-
ськнм-Бабасм п. н. „Творче 
життя поета", Юрія Тиса п. 
н. „Богдан НиЖанківський: 
Від „Вулиці" до патріотич-
ної гігієни", спогад Ірини 
Лаврівської ,,Дуфта", napo– 
дія Федя Триндика п. н. 
„Під копитом" та присвяче-
ний Б. Н и ж а нківському 
фрагмент із повісти І. Kep– 
ннцького „Неділя". Завер-
шусться це число „Терему" 
ВИбОрОМ ІЗ ПроЗОВОЇ І ПОЄТИЧ-
ної .творчості! Б. Нижанків-
ського. Наприкінці подано 
коротке резюме видання ая-
глійською мовою. Видано це 
число „Терему" з мистець-
кою обкладинкою Якова 
Гніздо вського. Адреса Ви-
давництва: 

„Terem", 13588 Sunset 
Street, Detroit, Mich., 48212. 
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Іван Білоус 

HE ДВОМОВНІ, 
Л АНГЛОМОВНІ УЧНІ 

Д-р Володимир Душник 

ПРОБЛЕМА СТАРШИХ 
ЛЮДЕЙ В АМЕРИЦІ 

Як уже інформовано в яльних мешканевих виго-
„Свободі" (ч. 226 з 8-го ідах, за які вони повинні 
грудня ц p.), в днях від; платити, бодай частинно, з і ! Д е я к н х число учнів не nepe– 

У багатьох містах ЗСА 
вже довгі літа працюють 
школи українознавства. В 

ходить 20, але є й такі, що 
мають понад 700 учнів. Не-

Р.О. Box 348 Jersey City, N.J. 07303 

У свідомості ваги і значення 
Проведені останніми місяцями в різних осередках ук-

раївського поселення ЗСА і Канади, а перед тим також 
В Европі, визначування 50-річчя Українського Вільного 
Університету — нашої найстаршої Альма Матер на еміг-
рації — пройшли з повним успіхом і причинилися у ВЄЛИ-
кій мірі до ознайомлення української громади із цілями 
н завданнями УВУ. Численні ювЦейні імпрези, в першій 
мірі наукові конференції, як також доповіді й виступи 
Ректора УВУ із з'ясуванням ваги і значення існування і 
ДаЛЬШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ! ЦІСЇ ВИСОКОШКІЛЬНОЇ уСТЇНОВИ ПОСИЛИ-
ди прихильність і позитивне ставлення широкого загалу 
вашого громадянства до УВУ, затіснили духові взаємини 
З його проводом і професурою. Незвичайно відрадним яви-
щем була актігвна участь української молоді ЗСА і Каяа-
ди, зокрема студентської і пластової — у відзначуванні 
ювілею УВУ й у влаштовуваних з цього приводу імпрезах. 

Закінченням ювілейних святкувань і зв'язаної з ними 
поїздки Ректора УВУ по українських громадах не завер-
шуеться ще відзна'чування 50-річчя УВУ. Головною ме-
тою цих святкувань було не тільки спопуляризувати cnpa– 
ву його діяльності! і завдань, але передусім покласти трнв-
кі основи для дальшого його існування і дії. Ц ю мету під-
креслювано у виступах промовців на ювілейних бенкетах 
та зустрічах, і широка українська громада започаткувала 
покл:деяня цих основ — міцної і тривалої бази для Фунда-
ції УВУ, яка унезалежнила б його існування від різних 
змін політичної ситуації та частинно від одержуваної ним 
на терені свосї діяльності! державної допомоги і уможлй-
вила йому ще успішнішу виховну і науково - видавничу 
дію. Треба сподіз.тнся, що заходами Делеґатур і алюмнів 
УВУ і з допомогою створених у багатьох місцевостях ЗСА 
і Канади Комітетів Прихильників УВУ поведеться розви-
нутн цю матеріяльну базу для дальшої діяльносте україн-
ської наукової установи в Европі. 

Розуміючи вагу і значення існування УВУ, українська 
громада у вільному світі усвідомлює водночас із цим важ 
ливість, цілі й завдання інших діючих наукових установ 
— Українського Католицького Університету в Римі й 
Осередку Українських Студій в Гарвардському універси-
теті, доказуючи цю свідомість й розуміння щедрими дота-
ціямн і пожертвами на їх успішний розвиток. 

Українці у вільному світі спроможні поставити своїми 
силами й засобами творене ними з гарячими зусиллями 
високе шкільництво на належній для престижу українс-
тва виссті. 

Політика інфільтрації 
Н : початку грудня ц. р. в Мехіко Ситі відбувся Сві-

товий Конгрес Психіятрів. На той Конгрес передали мор-
довалі „психіатричним лікуванлям" в Совстськомуь Союзі 
інтелігентні люди листа з Проханням, щоб 'учасники внс-
тупилн пр:тн совсгсьісої практики „лікування" здорових 
людей засобами психотерапії лише за те, що ті люди не 
погоджуються з комуністичним режимом. Деякі амерікан-
ські й інші ф хівці намагалися порушити це питання на 
форумі Світового Конгресу. Але їм не повелося: психіятрн 
з країн-сателітів та з інших, головно прихильних до СССР, 
країн почали домагатися ,,не сплутувати науки 3 політн-
кою", п р ; що інформував „Вашингтон Пост" з 3-го груд-
ня. Так там і не порушили важливої проблеми. 

Тя це, може, не надто яскравий зразок комуністичн6-
ссветської інфільтрації на Заході, що пронпкас вже в моз-
кн, в систему мислення деяких діячів, і не лише медицини. 
На Конгресі Міжнародних Православних Церков, до яких 
належить і Російська Пр вославна Церква в Америці, — 
їй протистоїть Російська Православна Зарубіжна Церква 
в Америгі, — виносилися рішення, скеровані проти Порту-
галії та Південного В'єтнаму, але ніхто там навіть не по-
рушув в питання про переслідування віруючих у Бога лю-
дей в Совстському Союзі, в тому і в Україні. Також у 
міжлар:дкій немісії при ОН у справах науки й культури 
ЮНЕСКО - вже ніхто не виступає в обороні пересліду-' 
ЖЯВХ українських та інших діячів культури в СССР. Та-
кі організації світової мірки, міжнародного типу, прониза-
ні совстськнмн впливами, і на них список не кінчиться. 

Не бачачи можливості! і. бодай покищо, змоги атаку-
вати вільний світ силою зброї, — хоча війна у В'єтнамі 
це, безумовно, діло рук комуністів, — Ц К КЛСС взявся 
до тактики інфільтрації, проникання до міжнародних ус-
танов, до різних закордонних орглнізацій і врешті-решт 
до душ і розуму людей на Заході. Це небезпечна, типу 
троянського коня, диверсія, і викривати її та перешкоджа-
ти їй — одне із головних завдань українців у вільному 
світі. 

28-го листопада до 2-го. своїх прибутків 
грудня'1971 року відбулася — Люди середнього віку, 
у Вашингтоні крайова Кон-1 як токож старші особи по-1 великий відсоток українсь-
ференція в справі старших 1 винні бути приготовані на ; них дітей ходить до україно-
людей, яку влаштував Бі- прийдешні літа шляхом над-1 знавчих шкіл і, як виказує 
лий Дім і в якій взяло у- бання нових зайнять, зяа- j статистика, кількість учнів 
часть 3,400 делегатів з усіх ' йомств та нових зацікав-1 в т н х школах з року на рік 
прошарків населення Аме-;лень. ! маліє. Коли б Шкільна Рада 
рики. Між делегатами, крім j - Треба повести ширші подала до відома громадян-
автора цієї статті, були ще досліди над д е ґ е н е р а ц і й н и - j с т в а СТЛН УЧНІВ у наших 

ми хворобами старших лю- школах за навчальний рік 
дей т?к у фізичному, як і! 1970771, то воно побачило б, 
в духовому житті. І Що той с т а н в порівнянні зі 

- Треба знайти відповід- j станом з-перед десяти років 
ні розв'язки цих проблем і виглядає катастрофічно, 
старших людей негайно, неї Прикро звалювати всю 

з українців д-р Антін Жу-
ковський з Північної Дако-
тн та інж. Степан Куропась 
з Чикаго, Ілл. 

Ми звичайно думаємо про 
Америку, що це — країна 
„молодих людей". Стзтнс-
тичні дані заперечують це, 
бо в дійсності Америка стає 
країною старших людей. 
Нині маємо тут 20 мільйонів 
осіб, що мають 65 і більше 
літ. У 1981 році це число 
збільшиться до 24 мільйонів, 
згідно з обчисленнями знав-
ців геронтології (науки, що 
вивчає причини і закономір-
ності процесу старіння лю-
дини). Така радикальна змі-
на в конфігурації американ-
ського населення мусить ма-
ти значний вплив на решту 
населення, без огляду на 
вік; вона матиме також 
значний вплив на економіку 
Америки. Тому не диво, що 
справою старших людей 
займаються численні cyc– 
пільні організації та Уряд, 
який зорганізував згадану 
конференцію, іцоб винести 
цю проблему на загальний 
форум нації. 

Положення старших лю-
дей В Америці незавидне. З 
численних звідомлень фа-
хівців видно, що старші лю-
ди живуть у напівстаидарт-
них відносинах. Вони не 0-
держують відповідних пен-
сій, платять дорого за лі-
карську обслугу, багато з 
них живуть у старечих до-
иах, де опіка низької якос-
гн і де чимало з них живе 
на заспокоюючих пігулках 
замість на звичайних xap– 
'чах. Крім того, галопуюча 
інфляція пожирає всі ощад-
вості емеритів, так що біль-
шість з них стоїть перед про-
блемою цілковитого зубо-
жіння. Люди, які все сзос 
життя працювали та збага-
чували Америку, на старі 
літа животіють в злиднях 
та біді. 

На крайовій конференції в 
справі старших людей ствер-
джено, що : 

— Нині понад 20 мільйо-
нів людей в ЗСА мають 65 
або й більше літ; 62.5 міль-
йона американців мають 45 
або більше років. 

— Американська економі-
ка потребує фахового знан-1 Конференція була поділе-
ня та продуктивних здібнос- j н а н а 1 4 сзкцій, які розпа-
тей усіх громадян. Для цьо- j д а л и с л на численні підсек- 1 Рідну Школу, що зайняла 
го люди середнього і crap– J Ф Ї д е дискутовано проблеми два будинки парафіяльної 
шого віку повинні мати рів- і 3 К О Жної точки зору і ВИНЄ- школи, всі пивниці під 
не трактування в одержу- с е н о р я д конкретних резо- ' церквою, передшкілля дала 

відкладаючи на довгі роки. 
Учасники к о й ференції 

керувались у своїх нарадах 
та дебатах такими основии-
ми принципами: 

— Держава, що є такою 
багатою, як Америка, може. 
зробити далеко більше для 
своїх старших громадян, не 
зменшуючи своїх зусиль у 
відношенні до молодшого 
населення. 

— Там, де потреби crap– 
шнх людей є загального, у-
ніверсального х а р актеру, 
відповідальність за фінансу-
влння відповідних проектів 
мас припадати на феде-
ральний уряд. . 

— Система саціяльного 
забезпечення повинна базу-
ватися на трираменній під-
ставі: робітник, працедавець 
та Федеральний Уряд, 

У р Я Д ПОВИНеН ВІДПОВІ-
датн за переведення всіх 
проектів щодо полегшення 
становища старших людей. 

— Уряд повинен дбати 
про підвищення прибутків 
старших людей, а також 
про додаткові для них по-
легші 

Треба пригадати, що по-
Дібна конференція в справі 
старших людей відбулася в 
1961 році, але нічого з неї 
не вийшло. Тоді багато го-
ворено про потреби старших 
людей, а мало про те, хто 
має переводити в життя всі 
постанови та рішення. Тому 
на теперішній конференції 
чулися критичні голоси, 
МОВЛЯВ, ,,МИ НЄ МУСИМО ОКЛИ-
катн цю конференцію лише 
на те, щоб емерити говорн-
ли, що вони бідні й самітні, 
що вони хочуть драти у-
часть в активному житті, що 
вони потребують кращого 
лікарського п і к л ування, 
кращих мешкань". 

Тому ця конференція 
прийняла інший ПІДХІД ДО 
проблем сттршнх людей в 
Америці. Серед її делегатів 
було багато спеціалістів, які 
знають ці проблеми з прак-
тнки, і тому їхні рекоменда-
ції мали особливу вагу. 

вину на батьків, однак nepe– 
дусім від них залежить, чи 
їхні діти вчаться в школах 
українознавства. Практика 
показує, що багато дітей, за-
мість іти в суботу до рідної 
школи, іде на вулицю. Чус-
мо, що діти, мовляв, і без ук-
країнської школи мають за-
багато граці. В Америці 
зобов'язують молодь внвча-
ти, крім англійської, ще й 
другу мову на вибір. Цією 
другою мовою для нашої мо-
лоді повинна бути українсь-
ка, яка с признана для сту-
дій в багатьох американсь-
ких школзх. Часто буває, 
що в цій справі діти бать-
ків, а не батьки дітей про-
вадять. „Не хоче йти до ук-
раїнської школи, що я йому 
зроблю?" — чуємо від бать-
ків Така молодь не йде ви-
соко в науці і по закінченні 
школи заповнює ринок тяж-
кої праці. 

Якщо спадок стану учнів 
піде й далі таким темпом, то 
на сором нашої спільноти 
будемо замикати школи, як 
замикають деякі католицькі 
парафіяльні школи з браку 
фондів. Але у нас батьки, 
що посилають своїх дітей до 
наших шкіл, дають їм дос-
татне матеріяльне забезпе-
чення, і якщо прийдеться 
замкнути деякі школи, то 
вину за це хай візьмуть на 
себе ті батьки, що тримають 
своїх дітей далеко від рідних 
шкіл. 

Недавно читав я звіт Спіл-
кн Українських Учителів і 
Виховннків з Великобрнта-
нії з і навчальний рік 
1968769, з якого виходить, 
що при школах україно-
знавства було там 143 дітей 
в садочках, 268 у передшкіл-
лі, а в десятьох клясах шкіл 
було разом із садками й пе-
редшкіллям 2,149 учнів. По-
рівнянмо українське насе-
лення Британії з українсь-
ким населенням ЗСА і поба-
чимо, як далеко ми залнши-
лнея позаду. В Англії всі 
школи працюють у власних 
домах, а в ЗСА одна або дві 
школи мають власні домівки 
і платять за чужі приміщен-
ня великі суми. Знаю таку 

ванні праці, яку вони мо-
жуть виконувати. 

- Старші люди мають бу-
ти трактовані як громадяни, 
що можуть працювати і при-
чинятися до поліпшення с-
кономічного життя громади. 

— Старші люди дуже час-
то мають потребу в спеці-

на 
мес 

ІНГЛО-
місця. 

люцій. Мабуть, не було ні ( на піддашшя, а 
одної проблеми з життя; мовну клясу не 
старших людей, якій не ^ ^ 
присвячено було б належної 1 - . . - - ” 
уваги. І нів для полегшення життя 

За цією конференцією j старших людей, 
стояв американський Уряд, І (У черговій статті: Резо-
який уже вжив ряд заходів люції Конференції та заява 
і реалізує ряд нових зако- j президента Ніксона), 

В р ідному ШКІЛЬНИЦТВІ 
працюють батьківські комі-
тети, Т-во „Рідна Школа", 
Т-во „Самопоміч", кілька 0 -
середків СУМА і Т-во Учи-
тельська Громада. Решта ор-
ганізацій стоять здалека. 
Школи не витягають рук по 
матеріяльну допомогу, а вн-
магають моральної допомо-
ги, пропаганди цього добро-
го діла. Зближається поча-
ток нового навчального ро-
ку, і ми всі повинні доклас-
ти зусиль, щоб стан учнів 
в наших школах збільшити. 

В наших школах маємо 
ми труднощі, які треба пе-
редискутувати і знайти їх 
позитивне вирішення. Ча-
сом українські родини не 
посилають своїх дітей до на-
ших шкіл, але в тих школах 
зустрічаємо дітей з мішаних 
подруж або дітей з другого 
або й третього покоління 
нашої емірації. Ті діти при-
ходять до школи з дуже ма-
лим знанням або й зовсім 
не знають української мови. 

Коли ми відвідуємо низь-
ко чн високо зорганізовані 
школи, то в кожній клясі, а 
передусім у трьох або чотн-
рьох нижчих чуємо ВІД ОПІ-
куна клясн, що у нього є 
кілька учнів, які дуже слабо 
знають українську мову і 
тому не можуть брати повної 
участи в навчальній праці. 
А як ті учні доходять а ж до 
середніх кляс? З доброго 
серця опікуна, мовляв, як не 
пустити їх до вищої кляси, 
то вони взагалі перестануть 
ходити до школи. Таке став-
пення справи не розв'язує, 
бо ті учні, перейшовши до 
вищих кляс, не можуть да-
ти собі рзди, зражуються і 
кидають науку. 

Тепер при наших біль-
шнх школах існують англо-
мовні кляси, однак їх життя 
дуже коротке. Здібніші учні 
за рік чи два настільки опа-
новують українську мову, 
що їх можна перевести до 
нормальних кляс, а решта 
розходиться по домах. Ще 
одна трудність з англомов-
нимн клясамн: в них діти 
різного віку, а це не сприяє 
добрій праці. 

У травні при Вейн Стейт 
Університеті в Дітройті на 
конференції національнос-
тей одіш професор у своїй 
доповіді заявив, мовляв, 
життьова практика показа-
ла, що перше покоління емі-
ґрації цурається пня, з яко-
го вийшло, але друге - тре-
тс, коли запізнається з 
культурою свого народу, 

обертається до нього 
цей. 

Ми мусимо зробити все, 
щоб задержати англомовних 
українських дітей при нас. 
Англомовні кляси цього не 
зроблять, а тому ми повинні 
дати їм щось таке, що вони 
могли б назвати своїм. На 
мою думку, ми повинні у 
більших скупченнях укра!н-
ського поселення зорганізу-
вати для наших англомов-
ннх дітей окремі школи зі 
своїми управами і батьківсь-
кн.мн комітетами. Коли ук-
раїнський садочок для ан-
гломовннх дітей на заході 
Дітройту мас успіх, то й 
школа для таких дітей буде 
його мати. 

Ця справа вимагає вели-
кої підготовн; Ми мусимо 
опрацювати програми для 
таких шкіл, усталити для 
них навчальний матеріал і 
методичні вказівки. Ми не 
маємо підручників для та-
ких шкіл, а тому, не огляда-
ючись на кошти, мусимо 
якнайскоріше їх опрацюва-
ти. Маємо кілька учителів, 
які працюють в англомов-
ннх клясах, але кожний з 
них додержується свосї ме-
тоди і працює, як може. 

Перед Шкільною Радою 
стоїть велике завдання: вона 
мусить заопікуватися наши-
мн англомовними дітьми, 
або вони пропадуть для нас. 
Тгхіба якнайскоріше склика-
ти конференцію вчителів, 
що працювали в англомов-
них клясах і що працюють 
в них. Потрібні на це фонди 
є, бо маємо людей, які жерт-
вують великі суми на вихо-
вания нашої молоді. Не тре-
ба тих жертв заморожувати. 
Справа англомовних україн-
ських дітей — дуже важли-
ва і не розв'яже її ані само 
вчительство зі ш к і льною 
владою, ані батьківські ко-
мітети. Це справа цілого 
громадянства Існує в ЗСА 
Координаційна Виховно-Ос-
вітня Рада, що має своїм о-
бов'язком також допомагати 
в цій справі. 

На кінець дещо статисти-
ки. Шкільна Рада УККА у 
своїм бюлетені „Рідна Шко-
л а " за липень подає, що у 
Школах Українознавства в 
1970771 році число учнів не 
переходило' 3200. В Канаді 
українську мову вивчають 
4916 учнів, в Австралії з 25-
ма тисячами українського 
населення — 1408. Порів-
няймо українське нзселен-
ня Австралії та Канади з 
українським населенням 3-
СА, і побачимо, що стан уч-
нів в наших рідних школах 
катастрофічний. З початком 
нового навчального року 
цей стгн мусимо направити. 

ли- З НАШИХ БУДНІВ 

40 партійц,ів, директорів, летунів, лікарів 
потрапили на гачок аферистки 

Київ. - Відбувається п і жителька Києва, збирала від 
Києві судовий процес над, провідних службовців, лету 
пройдисвіткою - аферисткою 
на прізвище Ганна Лосинсь-
ка, яка, виказуючись підфа-
льшованою посвідкою з мос-
ковського ,,3овнішпосилтор-
гу" про одержання у спад-
щнну від померлого в ЗСА 
„дядька" майже 4 мільйонів 
доларів, — дістала від 40 вн-
сокопоставленнх совєтських 
директорів і службовців ВІД 
1969 року до січня 1971 року 
140 000 рублів. Г. Лосинсь-
ка, раніше медична сестра, 

Панас Ф?денко 

МИНУЛО ПІВСТОЛІТТЯ 
ЗИМОВИП ПОХІД АРЩХ УКРАЇНСЬКОЇ 
НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 1919-1920 PP . 

(11) 
У Вінниці я зустрів Оксена Лолу, що був співробіт-

ником української соціял-демократичної преси ще від 
початку XX віку. Це був інтелігентний робітник, родом з 
Чернігівщини У Кіипі він працював у підприємстві, що 
виробляло іконостаси та інші приналежності для цер-
ковної служби. Прав участь у нелегальній роботі Укра-
їнської СоцІял-Демократичної партії, був не раз арешто-
ваянй і суджений Мусів емігрувати на захід, працював 
у Парижі до війни 1914 року. Там його хотів перетягти 
Ленін, повівши інтригу проти провідника УСДРП Левка 
Юркевича (Рибалки і. як проти ..поганого, паршивого 
буржуазного націоналіста". 

А л е Лола не пристав до большевнків. В час першої 
СВІТОВОЇ війни стояв він на позиції поразннцькій: від по-
разкн Росії у війні сподівався революції, упадку царату, 

французький уряд був у союзі з царською Росією і не ДО-
ЗВОЛЯВ пропаганди соціялістів-емігрантів за поразку Росії 
в війні. Отож і Лолу мали вислати за межі Франції. Ім'я 
ЙОГО зовсім еспанське; тому, не питаючи Оксена, фран-
пузька адміністрація вислала його в Еспанію . . . Там жив 
і працював Л о л а до революції 1917 р. і зараз після упадку 
царського режиму вернувся до Києва. Був організатором 
професійних спілок, писав у пресі, вів пропаганду за УНР. 
Він добився з військам до Вінниці, але далі не мав сили 
Б У В н а лиці ж о в т и й , л ж сірий, казав, ІДО болшть,rcuwaa.j вяс^овловав дарековашш, АЦО „ще не вмерла Україна". 

і ноги гнуться. Пізніше я довідався, що Лола умер у Він-
ниці з тифу. 

Сповнені надій на успіх, ми рушили з Вінниці, щоб 
догнати Армію УНР і завернути її для об'єднаної дії з Га-
лицькою Армісю. Мали їхати на схід: Мазепа. Черкаський, 
Никонів і представник Галицької Армії, чотар Василь 
Чайківський. Фактично рушили в дорогу трос: Мазепа, 
Феденко, Никонів. 

Це була фантастична подорож. В сніговііі бурі ми шу-
калн слідів Армії УНР в Липовецькому і Таращанському 
повіті і добралися до села Жорнища. де сподівалися зу-
стрітн Омеляновича-Павленка. Але даремно Всюди до нас 
приязно ставилося населення, бо МИ називали себе коопе-
раторамн. Українська мова викликала у людей довір'я ДО 
нас. Кликали до себе обідати й вечеряти і протестували, 
коли ми хотіли за гостинність платити. Тут епідемія тн-
фу вже кінчалася, люди відживали від страшної пошести. 
Всюди ходили чутки про ..військо Тютюнника", що ви-
рушнло на дальшу боротьбу. 

В Жорнищах ми спинилися в культурній селянській 
родині, два сини були студентами і воювали в українсь-
кій армії, а після катастрофи прийшли до рідної хати. 
Збиралися пристати знов до війська, але їх збентежила 
катастрофа Залізної дивізії під Животовнм: командир 
Трутенко. черел свою легковажність, довів дивізію до по-
разкп при зустрічі з кіннотою Денікіна, що відступала 
на південь. 

Із Жорннщ ми поїхали в повітове місто Гайснн, в на-
дії, що там знайдемо котрусь частину Армії УНР. 

Була темна ніч 7 січня 1920 року. Ми спинилися в 
заїзді, п чистих і теплих кімнатах. При вечері і при ча-
юванні (на столі гудів самовар) Мазепа ділився з нами 
надіями на об'єднання армій і на відновлення регулярного 
фронту. Полк. Никонів, бачивши прихильність ЛЮДНОСТІ! 
до війська (він всюди казав, що належить до Армії УНР) . 

Оповідав, що мас родину на Полтавщині, але не вернеть-
ся додому, поки не буде Україна вільна, самостійна. 

Як всюди, у Гайсині знайшлися люди, готові наді 
помагати, хоч не знали, хто ми і чого до того міста приї-
хали. Через директора гімназії, на ім'я Левицький, місце-
внй кооперативний союз виробив нам ,добрі" документи, 
що ми співробітники кооперації. Молодий поштовий слу-
жбовець казав, що в недалекому Брацлаві стоїть україн-
ське військо. 

Не можу пригадати, як ми добралися до Брацлава. 
Там відбулася нарада 11 січня 1920 p., в якій взяли у-
часть: Мазепа, Іван Лнзанівськнй (соц.-революціонер ро-
дом з Галичини). Василь Чайківський, Федір Сумневич 
(губерніальний комісар Волині), полк. Никонів, П. Фе-
денко, Петро ПІекернк (член Української Національної 
Ради Галичини) та Юхим Оннпко. лнповецькнй повітовий 
комісар. В 1920 році він супроводив прем'сра Мазепу в 
подорожі до Букарешту й назад до Армії УНР. У всіх не-
безпеках був діловитий, спокійний, розсуднин. Коли бо-
ротьба Армії УНР завершилася поразкою в кінці листо-
пада 1920 p.. то Оннпко був інтернований у Польщі. Звіль-
нившнсь, жив у Львові, заробляв з свосю дружиною пле-
тінням кошиків. Після другої світової війни недоля заг-
нала Оннпка в Аргентину, де він і помер. Багато могил 
українських патріотів з чистим серцем розсіяно по всіх 
континентах . , . 

Смутна була нарада в Брацлаві, мов зустріч на нес-
подіваному похороні. Одна звістка нас просто приголом-
шила. Василь Чайківський прочитав на нараді текст дого-
вору, що його уклали представники УГА з большевиць-
ким Революційним Губерніальним комітетом (Губревком) 
Поділля 1-го січня 1920 року. 

Від ,,Ревному УГА" цей договір підписали: поручник 
Давид і чотар Гачкевич. У договорі було написано, що 
УГА буде боротися за закріплення в Україні ,,радянсь-
кого устрою" . . . Пізніше до назви и У Г А " додано слово 

нів, лікарів, директорів фаб-
рнк і заводів, керівників ка-
нцелярій та подібних по 3 -
5 тисяч рублів на купівлю 
,,поза чергою" нових авто-
мобілів та інших машин і ре 
чей, на які треба в Україні 
чекати „роками в черзі". 
„Радянська Україна" з ЗО 
листопада в нарисі з залі су-
ду ,,Мільйонерша" та її клі-
енти" інформувала, що клі-
ентами в аферистки були 
працівники різних „мініс-

терств", летун С. Хмара, М. 
Купрій — деректор київської 
взуттєвої фабрики ч. 4, ґра-
вер заводу А. Пнлоян, ін-
женер П. Муштенко та ін., 
разом понзд 40 осіб. Заби-
раючи гроші на нове авто 
„Волга" поза чергою, афе-
рнстка зникала й підшуку-
вала іншу жертву. Деяким 
громадянам Г. Лосннсь к а, 
щоб не потрапити до міліції, 
повертала частішу грошей, 
але левину долю прогулю-
вала на курортах, nponiroa– 
ла з ..співробітниками", „вла 
штовувала в ресторанах бе-
нкетн з внеокомарочнн м н 
коньяками, 'витонченими вн-
нами і паюсною ікрою", по-
дас „Радянська Україна". 

НА РІДНИШ 
КОМІТЕТ 

Тільки я наЛИСта, салю-
писа, щоб віддати честь і шаь 
ну великому композиторові 
Землі Укрсйнсркрії Миколі 
Леонтовичеві, кйк'ять якого 
відзначає в цю неділю наша 
Метрополія небувалим кон-
цертом, з участюЮсьми хог 
рів, — як тут телефон від наь-
чальства: „Пане колего, тре" 
ба підтримати гарячим сло-
волс збіркову кампанію УКт 
КА за збічьшення УкраЧн-
ського Народного' Фонду! 
Вжарте, будь ЛесОа, фейле-
тончика на ЦЮ'-THJ^!" 

Колись, иіе лзаГ небіжкиг 
Австрії, казали;'^, таких ew– 
падках, що бедввлТ'с бефель 
і муха не сідйеРФа воно w 
без „бефеля" яТфїгуже до6-
ре розумію, що коли нашій 
верховній устанЬвї'^- УКК6-
мітетові, бракує ^дАя заокру-
глення бюджету^Тисяч дб^ 
лярів, щоб мати круглих сто 
тисяч, тоді, pWviicHa, треба 
щось у цій enptibi гробитщ і 
то негайно! Як0гі- так наш 
нюйоркський війт, ішн мвцеі 
нас Гуглевич, віодПбав ще в 
місяці грудні як^оь' свобіднд 
суботу чи неділю'для елаш-
тування ліґерагурно-мисте^ 
цького ярмаркуйC$1 користі 
УНФонду, то l4fU голошу ся 
першим добровільцем на в"-
конання програми, — чи тЬ 
на спілку з Понеділком, чи-в 
Мартою Кокольською, чи на-
віть з Василем Аврамєнком! 

Та ... програма: прогрЬ" 
мою, ярмарок ярмарком, але 
свій власний національний 
податок я рстсльно,заплатив 
ще перед , опублікуванням 
заклику Українського Конґ' 
ресового Комітету Америки в 
222-му числі „Свободи". І 
маю^на це квитанцію ч. 190^ 
з підписами ,проф. Лева Доб-
рянського і п. Я. Лусогора. 

В цьому місці мушу над' 
мінити, що ласкавий Дядько 
Сем звільнив мене з обов'лз-
ку платити федеральний ПО' 
даток, як такого паталаху, 
що нібито працює, але не за-
робляе. Протв) від священно' 
го обов'язку платити укра-
інський д5едвральнцй пода-
ток я не можу себе^ звільни-
ти! Такий маю твердий ха-
рактер! 

Правда, я мкР--би таїти в 
своїм серці Tux^k– іжаль до 
шановного керівника канце-
лярії УККА, пана мгра Ва-
зарка Івана, що він мас тро-
хи інший стиль праці від то-
го, що мав його попередник, 
покійний пан маршалок, 
Василь Мудрий. Бувало, ко-
ли пан маршалок1; посилав 
мені таку квитанцію, чи пак 
„цеголку", то ЬйвЬКди долу' 
чував до неї персональну, 
так би мовити, карточку, а 
звичайно це було ^^Гуиуль-
ське eecbvui"" мистаф. Михайг 
ла Мороза. А на карточці, до 
надрукованих святочних І 
новорічних бажань, допнсу-
вав ще власною рукою: ,Як 
ся масте, ІкерТп Або: ) tBi-
ваг.' Тримаймося -А- не дай-
мося!п Небіжчик був радше 
скупий на слова: відай npu– 
стосовувався в доярці слів 
до моєї скромної жйртеенно' 
сти 

А проте, я -нФ”чУю жалю 
та й не маю претвцсій і до 
пана магістра Ба^Ьрка, що 
він не шле мені таких кар-
ток, бо йому, звичайна річ, 
не те в голові. .. Інші, cno– 
кійніші часи були^в канце-
ляріі УККА за покійного па-
на маршалка! Не мац тоді 
покійний клопотів ані з пат-
ріярхатом, ані з пЦмісністю, 
не сушив своєї голови одним 
бенкетом та його ?наслідка-
ми, не був свідком); маніфес-
тацій революційної молоді 
на засіданнящ^^рлітичної 
Ради. Так читоЦи^чи тепер 
Український КЬкгрссовхій 
Комітет Америки 'Щорів і да-
лі хворіє тією самрю слабі' 
стю — безгрошів'ям або по-
сухою в касі. З тдходячиМ 
празником св. мЩолая за-
бавмося всі в Щіколаїв та 
принесімо в дарі по ,,цегоЛ' 
ці" Українському^НароднО' 
му Фондові! t ' І к є р 

„Червона" і ВИЙШЛО в скороченні „ЧУГА". Це 'було явне 
порушення договору з Армісю УНР, що був щдпнсашш 
у Вінниці 24 грудня 1919 року. (Wj 

Чайківський. інтелігентний молодий старвікна, дуже 
вродливий, але без політичного досвіду, несмііідіро питав-
ся у Мазепи, може б він іменем уряду УНР дайцЬвою зго-
ду на перехід УГА на бік большевицької Росії. Мазепа 
рішучо відкинув цю пропозицію Чайківськогр^^казав, що 
за руїну УГА уряд УНР не може відповідати^ w договір З 
Москвою доведе УГА до загибелі. Чайківський повідо-
мнв членів наради, що УГА опинилася в скруті і „Команда, 
Півдня Росії" вимагала, щоб УГА відступала нк півдегік 
до Чорного моря, а від Ревкому з Вінниці прийшов наказ 
— пересунути відділи УГА на північ. Тоді у мене вирва ' 
лися слова, що може прийти наказ від командира Армії 
УНР Омеляновича-Павленка, щоб УГА рушилц на схід, 
і яке рішення дрийшуть годі командири УГА-fci. і 
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Ч. 229. СВОБОДА, СУБОТА, 11-го ГРУДНЯ 1971 

гни УККА ВЕДЕ ІНТЕНСИВНУ ЗБІРКОВУ КАМПАНІЮ ЗА ЗБІЛЬШЕННЯ НАРОДНОГО ФОНДУ 
Ш ДО ЦОО,ООО ДО КІНЦЯ РОКУ; ПОТРІБНО БУЛО S48,000; ЩЕ ПОТРІБНО 339,850. 
fr БУЕНОС АИРЕСІ ВІДБУЛИСЯ 
МИНУЛОЇ НЕДІЛІ ВЕЛИЧАВІ 
:: ТОРЖЕСТВА ВІДКРИТТЯ 
ПАМ'ЯТНИКА Т. ШЕВЧЕНКОВІ 

(Закінчення зі crop. 1-oiJ 
д ^ і й на 1.750 місць та 
вщерть заповненій залі те-
a^)j( Колісео святочний кон-
Де^т у виконанні злучених 
зфр^в і балетного ансамблю 
Т:ва „Просвіта" та просві-
ІЯЕ?СЬКОГО ансамблю бандури 
CTJB ік. Т. Шевченка під за-
дядрм Василя Качурака. У 
рррграмі були „Увертюра" 
^чДнтермепдо" у виконанні 
още^три, пісні ,Лрометей", 
дикуни" моГ' та інші у зико-
нанні хору, танці „Коломий-
кау,,.„Яворівка", „Аркан", 
4,)цуцулка", „Чумак" та інші 
у..виконанні танцювального 
ансамблю та пісні „Вітер 

і Jie.'ti „Сонце гріс" таЛінші у 
виконанні Капелі бандупи-

кріптям пам'ятника Шевче-
нкові в неділю 5-го грудня 
відбувся о год. 8-ій вечора 
урочистий бенкет, в якому 
взяло участь понад 1,000 о-
сіб. Бенкет започаткував мо-
литвою та благословенням 
трапези Владика Митропо-
лнт Мстислав. Майстром це-
ремонії був Леонід Ґіль. З 
короткими промовами внсту-
паля: голова Комітету Пам-
ятниха д-р Василь Іваннць-
кий, Владика Мстислав, я-
кнй при цій нагоді пожерт-
вував S5C0 від УП Церкви в 
ЗСА на покриття коштів пос-
тавлення пам'ятника, Владн-
ка Андрій Сапеляк, прези-
дент Головної Ради Науко-

с-тів.. Хорами диригував Ва-' ашс Товариств їм. Шевченка 
снль Максимів а керівником проф. д-р Євген Вертипорох, 
балеіу був Юра Дмнтрісвич. 
Концерт закінчено співом 
Шевченкового „Заповіту". 

. ї ї Урочистий Бенкет 

На закінчення цього „Ук-
раїнського Великодня" в Бу-
еноо Аяресі у зв'язку з ВІД-

д-р Роман Мороз, що penpe– 
зентував українських „apre– 
нтинців" в ЗОА та який при 
цій нагоді передав від них 
пожертву в сумі 52.300, го-
ловний предсідник „Прови-
діння' о. шамб. Мирослав Ха-
рияа. головний предсідник 
УНСоюзу Йосип Лисогір, 

головний предсідник УРСою-
зу Антін Ватюк та головний 
предсідник Народної Помочі 
Володимир Мазур, голова 
Світової Управи СУМА О. 
Коваль з Бельгії та penpe– 
зентант СУСТА д-р Богдан 
Футей. 

Шевченківський концерт 

Великі урочистості від 
криття пам'ятника. святоч-
ннй концерт і опісля бенкет, 
що відбулися в неділю, 5-го 
грудня, попередив репрезен-
тативний Шевченківський т а ю в а л ь н и і , а н с а м б л ь 
концерт, що відбувся у з г а - і м у н 0 К а л И н а . . 3 Торонто. 
даній вже вщерть заповне. М і ш а н и м х о р о м диригувала ! боту, збори вибрали нову У-
ній залі театру Колісео в су-
боту, 4-го грудня, у вечір-
ніх годинах. 

та солісткою театру „Ко-
льон", виконала арію Одар-
кн з опери „Купало" та піс-
ню „Минули літа молодії". 
Першу частину програми 
закінчив виступ танцюваль-
ного ансамблю МУНО „Ка-
лнна" з Торонто. Канада, я-
кий виконав „Гопак" та 
„Тропотянку". 

У другій частині програми 
виступали танцювальний ан-

1 самбль Т-ва „Просвіта" в А-
! рґентині, дівочий хор „Кали-
і на" з Торонта, словінський 
і хор „Галлюс" в Аргентині 

Загальні Збори Т-ва Українська Рідна 
Школа ім. Митрополита А. Шептицького 

в Ню Гейвені 
Ню Гейвен (МЯ). - У 

неділю 5-го грудня 1971 p . , 
відбулися Загальні Збори 
Т-ва Українська Рідна Шко-
ла ім. Митрополита А. Шеп-
тицького. На предсідника 
зборів вибрано д-ра Мнхай-
ла Снігуровича, на секрета-
ря мгр-а Богдана Данка. По 
звітах уступаючої Управи й 
по уділенні абсолюторії і 
признання за проведену ро-

Марія Данилевич, хором 
„Калина" з Торонта Параня 
Гарасимчук, словінським хо-

П р о г р а м у започатко-1 ром Юліян Савеллі. Керівни-
вано співом Шевченкового 1 к о м ансамблю МУНО „Кали-
,Заповіту' у виконанні мі-
шаного хору. Коротке слово 
виголосив голова Будівель-
ної Комісії Комітету Пам'ят-
ника І. Чарнецькнй. Дальше 
хор виконав композиції до 
слів Шевченка: „Думи мої", 
„Сонце заходить", „Садок 
вишневий", „Полюбила чор-
нобрива", „У перетику хо-
дила" та „Якби мені черевн-
ки". Оперова співачка Га-
лина Андреадіс з Ню Иор-
ку, яка раніше сама була 
мешканкою Буенос Айресу 

на" був Семен Джуган, а ке-

праву до якої увійшли: го-
лова — Петро Слюсаренхо, 
заст. голови — Степан Фі-
голь, секретар — Оксана 
Шумнло. скарбник — Teo– 
дор Романюк, -імпрезові реф. 

рівником ансамблю „Просві- j Омеляна Іванів і дир. Teo– 

у t^vc^^^^^y ̂^^^^'P^^^'tMttM^'ni'c^tytM'tit^tc^tc^^^^ttt ^'ІХ^Ч.ЧХХ'ХК^^:ХХЧ'ГКК^.ХКЧХ Я 
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Запрошуємо В Ш . Громадянство ііа Українську Традиційну 

НОВОРІЧНУ ЗУСТРІЧ 
яка И!д15удеться в просторих бенкетових залах 

^HOLlDAY WNJ4" 
of Somervi!le - US Route 22 (East Bound) 

BRJDGEWATER, N.J. 08876 

31-го грудня 1971 p. Початок о год. 9-ій веч. до ? 
1 ш Прн звуках 8 особово! студентської оркестри „ТРЕМБІТА" з Торонта, Онт., під 

дир. Володимира Олсянча. 
а Холодний І гарячий буфет для гостей протягом цілої забави, включно з шам-

паном при ЗЛХ7ГРІЧІ НОВОГО РОКУ тільки за вступом 10.00 доларів. 
.в Проситься резервувати столики на в і 8 осіб 

тел..(201) 526-9500 
ВЛАСНИКИ - УКРАЇНЦІ 

i:t.ts (і -. ,. чспрЯ 

ти" Юра Димітревнч. днри-
ґент оркестри — маестро Ан-
тін Копитович, а при піяні — 
Ґуставо Пал Ілля. 

Дальші подробиці цих ве-
лшшх українських урочисто-
стен в столиці Аргентини, як 
і „Тижня Української Куль-
тури", що їх попередив, бу-
дуть подані в чергових чнс-
лах „Свободи". 

дор Федорович: члени Уп-
рави: Петро Корніснко, 0-
сип Кузьо. Роман Попель, 
снль Полудневич; Контро-
льна Комісія: Іван Заково-

Володимир Карнаух і Ва-
ротнвв, Богдан Давко і Грн-
горій Пна. Школа мав 11 
кляс, наука відбувається 
кожної днини у вечірніх го-
дниах (за вавн. суботи і 
неділі). В школі навчаеть-
ся 48-о дітей. Директором 
школи є Любов Данилович. 
Вищі клясп аавчас д-р Мн-
хайло Снігуровнч. В цьому 
році відбулася в дві 19-го 
червня — матура, яку зло-
жилн Діяна Карпі і Богдан 
Шумнло. Предсідннком іс-
пнтової комісії був представ-
нкх Шкільної Ради при 
УККА. проф. Степан Сте-
цик. Іспитував д-р Михайло 
Снігуровнч, секретарем іс-
пнтової комісі' була Любов 
Данилович, директор шко-
ли. Усну матуру попередн-
ла письмова, предсідннком 
був проф. Іван Ґолембнов-
ський. 

ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ШЛСБНЕРІВ АМЕРИКИ 
ВІДДІЛ НЮ Д Ж Е Р З І 

повідомляє, іцо з причин від нас незалежних 
Н О В О Р І Ч Н А З У С Т Р І Ч 

— відбудеться 
в Suburban H o t e l в Summit , X.J . 

а не як було оголошено в Holiday inn, Somcrville, N.l. 
КОМІТЕТ 

Сто нових членів 
У грудні... 

(Закінчення зі crop. 1-сй) 

виконає своо зобов'язання, 
але й стане прикладом н 
інспіратором у праці д л я ін-
ш и х Округ. Збори з прнзна-
нням в ідзначила окремі ycni– 
хи в цьогорічній праці сек-
ретарів д-ра Палідвора, М. 
Х о м а н ч у к а та д-ра В и ш в в а -
ного й Івана Пригоди, обох 
з „Дністра" , як т е ж Андрі-
я Влвка, секретаря з Гестін-
г'су, д -ра О. Саноцького з 
Бруклина , Андроніка Копи-
стянського, Євстахія Maaa– 
цького і В а с и л я Манді іл , 
який із з а н е д у г и не міг у з я -
ти участи в нараді , але nepe– 
дав привіт через сус іда . Ан-
дрія Вовка. Збори публічно 
висловили п о д я к у В . Ман-
дзісві за ного п р а ц ю і поба-
ж а л и йому скорого поворо-
ту до здоров'я та до союзо-
вої праці. 

А 
Я УВАГА! УВАГА! 

В с у б о т у , 18 г р у д н я 1971 p.. о год . 3:30 п о пол . 
„до ПЛАСТОВОЇ ДОМІВКИ, 144 2nd Ave. в Н Ю ИОРКУ 

загостить до наших дітей 

„СВЯТИЙ МИНОЛАИ" 
та обдарує щітей дарунками 

О Пластова Станиця запрошує всіх Шановних Батьків міста Ню Порку ft околиці Я 
прийти на цей вечір, та привести своїх дітей. j 

' П Небесна канцелярія приймає дарунки від год. 12 дня в домівці Пластової Я 
В Станиці. ПЛАСТОВА СТАНИЦЯ НЮ ПОРК 9 
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Т. ччччччччччччччччччччч ї п я я 
я я я я ж ї ї українських пісень (Зд 

на голос, форте- И 

ГАРНІІП Д А Р У Н О К 
НА СВЯТА 

для дітей і старших 

„НАША ПІСНЯ" 
j t бколя?ї 

jjna, ілюстрована. Ціна 2.75л 
^дол . А р а н ж ^ а л а Pocnic–^' 
Улана Кунацька Бровар. ц 
JJ Ha6jTH можна в наших 2 
у книгарнях і в Авторки ' 2 5 g 
Жц. пересилка). 
g ROSTY8LAWA BROWAK д 
Z 217 West 56 Place А 
У GARY, ind. 46408 g 
R ft 

УКРАЇНСЬКЕ СПІВОЧЕ ТОВАРИСТВО О Г в П І І В а І І Г О О Н І - і 

^Кобзар" ц Філадельфії, Па. S h e r a t o n H o t e l 1 
- в л а и г т о в у с ^ у ф І Л Я Д О Л Ь ф і ї , П а . g 

" ^ " Г О Г р у Д И Я ШІ94 я. р О І ^ ^ Стрій вечоровий. Встчті за запрошеннями. 

ЗУСТРІЧ НОВОГО РОКУ 
^ ОРКЕСТРА БОГДАНА ГІРНЯКА 

Резервуємо столи у передпродажі. Просимо замовляти столи або поодинокі місця прн столах, висилаючи належну 
суму На: KOB2SAR, 338 West Logan Street, PhiladelphLn, Pa.. 19114. Телеф. Інформації: GL 7-5905 (О. Татунчакї, 

або УІ 9-6345 (І. Ільницька). 
ФЖшЬліШшвжаяшішь^^ 

Листа но.кі'пгії на фонд Верховного Архнслнскопа 
Кнр Поспф:і, замість квітів на могилу 

бл. п. Володимира Комісара 
Церковний хор Свнто-Мнколаїоської церкви, 

Тоїюнто 
А. і С. Харакн, Торонто 
Д-р Г. і С. ТурКЯ, С:т. Джон 
С. і .1. Пушкарі, ФІ.іидельфІл 
І. і Д . НЇустн. Філадельфія 
A. і X. ЛІІН:І:І ЬІ;І. Н Ю Порі; 
С!. і О. Вориеи, Тоїнміто 
B. і A. 11J)OUHKH, Н Ю Порк 
ЛІ. і С. Баїшновські, Торонто 
О. і С Пушкарі, Ню Порк 
Я. І Г. Цііаші, Ню Порк 
Д-р В. і М. Ії:ісічн:ікн, Дапкірк 
Д-р Є. і Т. Волощуки. Торчягго 
Д-р М. І О. Ковальські, Торонто 
ЛІ. і І. .Інсн, В а ш т ц т о л , США 
Катерина Котоніпі, Торонто 
Ірина Дувадо, Торонто 
ЛІарі:і Горохон'ппііа, Торонто 
B. і О. Стецури, Торонто 
Р. і ЛІ. Вршювіїні, ЛІоіітреаль 
Д-р С і Л. Вертгаюрохи, Торонто 
Д-р Т. і 1. Пар^і:июшічі. Баффало 
Д-р Ф. І В. ЛІельннкк, Торонто 
Літ. А. ЛІонКоп, університетська бібліотека, 

Тоїюнто 
ЛкИЯца ЛІнсак, Торонто 
ЛІ. і О. Ребрики, Торонто 
;t-p О. і М. Молодецькі, Торонто 
Д-р С і Я. ЛІолодовці, Баффало 
ЛІ. ЛІахій. Торонто 
О. і ЛІ. ЛІанііоськІ, Торонто 
І . і Д. Горні, Лондон 
Д-р О. І Ю. Бараиовські, Topoerro 
О. і Г. Держки, Торонто 
О. І В. Зоонеаі, Торонто 
Я. І В. Винникові, Тороігто 
Я. 1 К. Гарасевнчі. Торонто 
Д-р В. І О. Ліедвідські, Торонто 
О. 1 3 . ХаЛурські, Тороігто 
О. І Т. ДжулинськІ, Тороігто 
Б. і О. КальГні, Тороігто 
3 . і ЛІ. Зелені, Торонто 
Ольга Фе дейко, Торонто 
ЛІ. 11. (е.менюк, Торонто 
Р. 1 А. Венеші, Торонто 
C. і ЛІ. Березовсм;!, Торонто 
ЛІарія ЛІудрик, Торонто 
Н. ЗіичИдіільська, Торонто 
Иусл Косевнч, Торонто 

?Й2.00 
60.00 
50.00 
60.00 
50.00 
50.00 
80.00 
25Л0 
гл,оо 
25.00 
25.00 
25.00 
2Й.0О 
25.00 
20.00 
20.00 
20;00 
20.00 

io!oo 
20ДЮ 
15.00 

15.00 
15.00 
15.00 
10.60 
10.00 
100W 
10.00 
164Ю 
10.00 
1 0 4 0 
10.00 
lftOO 
1040 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

. 10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 

Члени Куреня УПС їм, 
Д-р О. Баран 
Д-р ЛІ. Грушкевнч 
Д-р І. І А. Домбчевські 
Д-р Т. Самотулка 
А. Слюсарчук 
3 . Галярелнч 
Н. Бере^овська 
Р. Познак 
ЛІ. Федннськнй 

Ралом 3032.00 
А. Войларовського: 

1 2 5 4 0 
2 5 4 0 
20.00 
1 5 4 0 
1040 
1 0 4 0 

5 4 0 
5.00 
5 4 0 

Разом 912040 
На фонд Верховного Архиспнскопа — разом 51,052.00 

На фонд Дрота та Інші добродійні цілі: 
Д-р 1. і А. Домбчевські, Янґстаян, Огайо 090.00 
Осередок Прані УПС, Торонто 20.00 
І. .1 . ЛІосевнч, Гобокен, Н. Д ж . 10.00 
О. 1 3 . С'агайдакгвські, Торонто в.00 
Тоня Горохонич. Topotrro 5.00 
Д-р В. (оханівський, Торонто 5.00 
ЛІарія Шука, Торонто 5.00 
Омелян Тврнавський, Тороігто 8.00 
В. Максимець, Тоїюнто 24)0 

Разом 0884)0 

Усіх пожертв разом 81,188.00 
Усім жертводавцям сердечна подяка! 
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Замість квітів яж свіжу могилу Покійного Члена 

бл. п. ПАВЛА ТЕРЛЕЦЬКОГО 
Т-ял COKLI - 830 Відділ УНСоюзу 

гасла то пожертву 25.00 доларів 
ма Фонд Українознавства при Гарвардському 

Університеті. 

За Управу Відд ілу: 
В. Шмагло Гр. KkrLu, 

Замість квітів на свіжі могили 

бл. п. отця ВОЛОДИМИРА БУКА 
та Пого сова 

бл. п. ВОЛОДИМИРА БУКА 
складаю: 

25.00 дол. на .ДДерква в Потребі"; 
2 5 4 0 дол. на Будівельний Фонд Парафії 

святих Володимира І Ольга в Чикаго 
МИРОН МАЛАНІОК 

Замість квітів на могилу нашого Дорогого Вуйка 
бл. п. ЛЕВА ЛЕПКОГО 

с к л а д а о ю 25.00 долярів 
на дар Українському Інвалідові. 

Богданна і Петро СТКЦІОК 

П О Д Я К А 
З волі Всевишнього 16 березня 1971 року відійшов пе-
сиодівано в життя вічне мій Найдорожчий і Незабутній 

М У Ж 

бл. п. 
ВОЛОДИМИР КОМІСАР 
Із глибокою вдячністю висловлюю найщнрішу ПО-

дні:у їх Иік^свяніенству. Преосвяиіеіпіішому Владиці 
Кяр Існдорові Борецькому за відслужений Лрхін.-рей-
ської св. Літургії та похорошіих відправ. 

Щиросердечна подяка Всмтнітлішим Отцям: о. мит-
ратові 11. Хомнноні. о. деканові І. Сиротинському, о. Ю. 
Мнкктмиові. о. д-ропі Ю. Федорові 1 о. О. Гоиіулякові за 
участь у Архисрейській св. Літургії та похоронних від-
правах. 

Особливо щнри подяка о. деканові І. Сиротиигько-
му за сердечне 1 лнорушліше прощальне слово в церкві 
1 в похоронному заведенні. 

Сердечна подяка Всек-вітліпнім Отцям: о. митр. Н. 
Хомннові, о. дек. І. ('ніютши ькому. о. ради. І. Гаврн.тю-
KOBL, О. ради. В Жо-ткешічеві, о. С. Бобовннкоаі, о. Ю. 
МИКИТННОВІ, о. д-рові Ю. Федорову, о. Р. Набережному, 
о. О. Гонг, ликопі і о. В. Шаршгевнчеві з а відслуженші 
Панахид у похоронному заведенні. 

Безмежно вдячна з а відслуження св . Літургій у 
40-ий день с.мертн Всесвітліпшм Отцям: о. митр. П. Хо-
МННОВІ — Торонто, о. митр. В . Куш ні реві — Вінніпег, о. 
митр. Т. Форостіеві — ІСлІфтои, Н. Д а й о. канн. С. Дмит-
ршшпюві (також у день похорону) — Мюнхен, о. .мопс. 
С Баландюкоаі — Гартфорд, Кони., о. ради. Я . H!JTTO– 
ВІ - Вріджпорт, Коїш., о. проф. А. Тнмкову — Клівленд, 
о, деХ. І. Смротинському — Торонто, о. д-ропі ІО. Федо-
рову — Торонто, о. В. Головіпському — Філадельфія, о. 
д-рові П. Литпнзюві — Ту Пллс, оо. Васнлівнам — Ґлен-
ков,, о. В. Бринявському — Пласт. Станнця .Монтреаль 
1 о. Капеланові Пласт. Станиці в Дітройті. 

Щира подяка диригентові проф. І. Ковалеву і Чле-
нам хору Свято-МиколаівськоІ церкви, якого Покійний 
був головою, за участь у звеличанні св. похоронної Л1-
ту-ргИ. 

Щиросердечна подяка пл. сен. проф. д-рові П. Б1ла-
нкясояі за щирі та дружні слова прощання від Сель-
йорату та Пласт. Станиці в Тороиті. 

Особливо щира подяка курінному, пл. сен. д-рові 
М. Грушкевкчеві, 1 всім Членам Куреня УПС їм. А. Вой-
каровсиоого за сердечні анявн співчуття, вінок, пожерт-
вн на фонд Верховного Архнспнскона, в особ.тиво за від-
знаку від Курігшя 1 вуї лик Із остшшьої курншої ватри, 
а пл. сен. Інж. О. Тарі пінському за їх передачу lloi.ifuio– 
МУ 1 за зворушливе прощальне олово від іменн Куреня. 

Щира подяка ІЬтастунам 1 Піастункам УІІЮ Ста-
тщ.1 Торонто, а зокрема Пластунам - юнакам гуртка 
„Орел" за почесну стійку в часі П а н а х и д похоронних 
відправ 1 в 40-ий день с.мертн 1 за особливо сердечні вн-
СЛОВИ СПІВЧУТТЯ ЯК ВИЯВ ВДЯЧНОСТН СВОСМу ВИХОВНП-
кові. 

Я щиро вдячна всім Співтоварншам праці а б!бл1о-
теці у н т а е р с т о і у в Торояті з а вислови співчуття, кві-
тн, а особливо ВП. Пані С. Гурко за зворушливіш про-
гцальний вірш у їх Імені. 

Щире спасибі за пожертва на Служби Божі, па фонд 
Верховного Архнєпкскола та brad добродійні цілі. 

Сердечно дякую з а вінки від Укр. Лікарського То-
варнства — Торонто, Куреня УПС ім. Войиаровського — 
Клівленд, Пластової Станиці — Торонто, Товаришів з 
Перемишля, Товаришів праці з різних відділів уігівор-
сястетської бібліотеки, аптеки св. Варвари — Торонто, а 
також численням Рідним, Приятелям та Знайомим. 

Д я к у ю щиро за поміщення посмертної згадки Ака-
демічиїй Корпорації СХВК! „Чорноморе", Куреневі УПС 
ім. А. Войнаровського, Товаришам гімназистам із Hepe– 
ишпля 1 Пластовій Станиці Торонто, як також усім тим, 
які особисто, листовно, телеграфічно чв телефонічно вн-
словали співчуття. 

Сердечна подяка всій Родині, Приятелям 1 Знайо-
мим Покійного, які, віддаючи По.му остаїшю прислугу. 
приїхали з близьких 1 да.іьшнх сторін Канади І США 
та взяли численну участь у заупокійних Богослужбах і 
похоронних відправах. 

Щиро дякую д-роні В. Пушкареві з а слово подяки 
від родини. 

Невимовно вдячна Родині за моральну підтримку 
в тяжкому горі та з а останню прислугу, віддану Покій-
йому при несенні домовини. 

МАРІЯ — дружина 
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к В с у б о т у , 29 с і ч н я 1972 р о к у 
В заляж Ненецького Клнобу 

прн вул. Джон Ар. ч. 29310 

Madison Hights, Michigan 

ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ІНЖЕНЕРІВ АМЕРИКИ 
- ВІДДІЛ ДГГРОЙТ -

— влаштовує 

БАЛЬ ІНЖЕНЕРІВ 
З БЕНКЕТОМ І ПРЕЗЕНТАЦІЄЮ ДЕБЮТАНТОК 

ЗГОЛОШЕННЯ ДЕБЮТАНТОК 
ПРИЙМАЮТЬ: 

п-ні І. Сеник 
19201 Mltchel 
Detroit, Mich. 48234 
Tel.: 366-5491 

п-ні В. Андрушків 
27355 Cramtord 
Dearborn Hts., Mich. 48217 
Tel.: 274-6416 

sstoafbJBfUl 

а К Ї З Л ї І ЗУСТРІЧ 1972 НОВОГО РОКУ 
ЗАПРОШУЄ ГРОМАДЯНСТВО НА 1 в п ятницю, 31-го грудня ц. р. 6 год. 8:30 веч. 

У програмі — 
СПІЛЬНА ВЕЧЕРЯ, ДОБІРНА МУЗИКА, НЕСПОДІВАНКИ. 

Столики замовляти в крамниці Говерла — Salamander 
п. Я. Яворськяй — тел.: 374-5768 

УПРАВА 



СВОБОДА, СУБОТА, 11-го ГРУДНЯ 1971 4.''Ш 

УКРАЇНСЬКІ І?ОМАДЯНИ! НЕ ІЩВДТЬ У НОВИЙ Ж БЕЗ ДЙСШНЬОГО ЖИТТЬОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ПРИ-
ДБАЙТЕ ЙОТО ЩЕ В ЦЬОМУ Щ Ц , А ЩЕ КРАЩЕ Щ Г О Д Н І , (50 ЗАВТРА МОЖЕ БУТИ ЗАПІЗНО. ЗАПЕЗПЕ-' 

ЧІТЬ СЕБЕ І РІДНИХ В УКРАЇНСЬКОМУ ЬШЮДНОЛІУ CO ЮЗІ І БУДЬТЕ БЕЗПЕЧНІ! 
Я Й Й Й Й Й Й Й Й Й Й Й Й І ^ Й Ї М М ^ й А Ж Й А ^ Й Й І І Й Й ^ М І ^ Л ^ І Ж І ^ ^ ^ І І Ц ^ Ц ^ 

Вечір на пошану св. п. ред. Володимира 
Стахова 

У суботу 4-го грудня 1971 
р. в церкві св. Юра в Ню 
Иорку відправлено панахн-
ДУ з а сл. пам'яті ред. Вол. 
Стахова, в 40-нй день його 
смерги. Помер він 25-го жов-
тия в Мюнхені. Панахиду 
відправив о. Лаврентін Лчв-
ренюк, співав дуже гарно 
збірний хор — частина із 
церкви св. Юра it частина з 
,Думки" , під днрнгентуро 
ю Івана Хомнна. По паяахи-
ді численно зібрались шкі-
льні товариші, знайомі. Ро-
днна Покійного, приятелі. 
між ними сеньйор украінс-
кої сцени И. Гірняк, інж. Б. 
Чайківськнй з дружиною 1-
реною та ін. Вечір відбувся 
заходом Закордонного Пред-
ставництва УГВР 

Відкрив вечір коротким 
словом інж. Р. гасцькнй, 
попросивши повстанням з 
місць і одною ХВИЛИНОЮ MOB-
чанхн вшанувати визначну 
постать націоналістичного 
світу пок. Вол. Стахова. 
Шкільний товариш Покійно 
го, ред. П. Ямняк, прочитав 
спогад „На смерть товарн-
ш а " , замість нагробного 
слова. Він згадав 1926 рік. 
коли пок. Вол. Стахів прн-

--був вперше з Юзефова до 
Перемнсько) гімназії, відділу 
5-тої А, і там як вадзвичан-
ио талановита, обдарована 
людина — був окрасою кля-
сн до натури 1930 р. Згадав 
теж і про смерть одного уч-
ня в 5-тій кл. , і як то пок. 
В^ Стахів виголосив над гро-
бом плаасенну промову, яко 
ю закреслив жнттсвий шлях 
і собі, і товаришам. 

Наступним промовцем був 
д-р Мирослав Прокоп. Він у 
старанно внпрацьованому 
рефераті змалював снльвет-
ку пок. Вол. Стахова, поді-
лнвшн його жнттсвий шлях 
наг 4. періоди. Спочатку зга-
дав про першу ного зустріч 
із Покійним в 1928 р. в Пла-
сті, а потім як чл. Юнацтва 
ОУН. Пок. В . Стахів з 1930 
р. перебував у Берліні, де 
студіював зпочатку в Полі-
техніці, а потім політичні 
науки. Включившись з ря-
дн; ОУН, працював у Пресо 

Берліні, а потім в концент-
раку у Саксенгавзені). І 

По закінченні другої світо-
вої війни В. Стахів осів у Мю-
нхені, був редактором „Укр. 
Трибуни", потім „Сучаснос-
тн". Його найбільш маркан-
тна праця припадає на тре-
тій період, з 1961 року, як 
редактора ,,Сучасности". Як 
публіцист і блискучий жур-
наліст, пок. В. Стахів нада-
вав великої ваги друковано-
му слову! Д-р М. Про.соп ци-
тував багато місць із друко-
ваннх статтей Покійного, зве 
ртаючи увагу, тцо пок. В.. 
Стахів як прекрасний аналі-
тнк політичних подій, мав 
передбачати деякі події, що 
й видно було із цитованих 
статтей. f 

Ген секретар УГВР Мнко-
ла Лебедь згадував про зус-
трічі з пок. В. Стаховим у 
Берліні, де пізнав його в 
1932 р. Вол. Стахів допома-
гав виробляти фальшиві па-
шпорти, які служили йому 
При ПереХОДІ Через ПОЛЬСЬ" 
кнн кордон. Спогади були 
дуже цікаві, характеристичні 
для босвиків підпілля. Д-р 
Сендзік, як учень Перемнсь-
кої гімназії, розповів про зу-
стріч із Покійним у Берліні, 
про ного кипучу діяльність 
і дар нав'язувати зв'язки з 
чужинцями, які тоді перебу-
вали з Берліні. Берлін був 
тоді місцем збору людей із 
цілого світу. Промовці зма-
льовувалн Покійного, ЯК ІМ-
пульснвну людину, 3 ВЄЛИ-
кою інтелігенцією, начитані-
стю, при тім надзвичайно то-
варнську завдяки особистій 
великій культурі. Але По-
кііїннй був толерантним до 
інакшедумаючнх. Ред. Іль 
ницькнй Роман розповів про 
першу зустріч із В. Стаховим 
у Львові в 1941 p., коли він 
був керівником Закор. Справ 
у правлінні Ярослава Стець-
ка. Далі зупинився на ув'яз-
ненні R Стахова, побуті у 
в'язниці п Берліні, а відтак 
в кацеті у Саксенгавзені. 

Українська публіцистика, 
журналістика в особі Покій-
ного В. Стахова зазнали ве-
лнкої птрптн. Ред. Р. Ільнн-

вому Бюрі в сот. Р Ярого. І цькнй у промові сказав, що 
Прелегент підкреслив одну 
цікаву сторінку із тодіш-
нього життя пок. В. Стахова, 
а саме: коли в Галичині бу-
л в великі сподівання на 
німців, то пок. В. Стахів 
клав менше сподівань на 

Покійний не був народним 
трибуном, не йшоз у маси, 
але мав колосальні здібності, 
що видно по його праці. Д-р 
Іван Козак в коротких сло-
вах згадав, що він у таборі 
и Юзефові вчив пок. В. Ста-

Німеччину, знаючи доклад- хова в 4-тій кл. гімназії. Мо-
я о німецьку дійсність з прн- ' лодпй Стахів вирізнявся над-
ходон Гттлера до влади. 
Пок. був надзвичайно pyx– 
лиВнм з 1938 p. , коли то по-
встала Закарпатська Украї-
яа. Треба подивляти від-

звнчайною здібністю та ши-
риною різних зацікавлень. 

Всім промовцьм тепло по-
дякував брат Пок. В. Craxo– 
ва, Свгсн, який коротко спи-

РАДІОПРОГРАМА „СТУ-
ДКІІТСЬКІШ голос" 
Торовто. — Український 

Студентський Клюб при То-
ронтонському Університеті 
провадить свою радіопрогра-
му, під назвою „Студентсь-
кнй Голос", що її веде тепер 
Ярослав Фічко. Програму 
надають що-суботи від 12,30 
до 1-ї г. дня. Крім керівнн-
ка, в програмі беруть у-
часть студентки Зірка Радь 
і Хрнстя Ковальська та сту-
дент Ярослав Заяць. Теми 
радіопрограм: у к р аїнське 
життя в Канаді, в тому про-
блема української мови, Ю-
вілейний рік Лесі Українки, 
діяльність КУК, політичні 
демонстрації, останньо про-
ти Косигіна під час відвідин 
Канади, та ін., українська 
культурна інформація, музи-
ка, пісні. 

НОВА КНИЖКА 
„МОЇЙ МАТУСІ" 

Торонто. — У Торонті, в 
виданні ОПЛДМ ім. Л. Глі-
бова, вийшла кольорова збір-
ка Катерини Перелісної для 
дітей під назвою ,,Моїн ма-
тусі". Обкладинку та ілюст-
рації виконала Ніна Мудрик-
Мриц. Книжечка мас 16 сто-
рінок, надрукована в дру-
карні „Гармоні Прінтінґ" в 
Торонті, у ній поміщено 16 
віршів про матір і дітей, які 
надаються для деклямацій 
малими на Свято Матері та 
інші подібні нагоди. Автор-
ка видала збірку за власні 
гроші, з маркою ОПЛДМ. 
Ціна примірника 1 доляр. 
Можна замовляти у Висил-
ковій Книгарні ОПЛДМ в 
Торонті, або ж безпосеред-
ньо в авторки, на адресу: 
Mrs. К. Perelisna, 749 Centre 
Street. Trenton, N.J. 08611. 

В. Клен 

ПЕРШЕ ШАТРО ЗАКАРПАТЦІВ 
Довідалися ми, що на „Ор-

ликіяді" на Союзівці будуть 
дві теми: Леся Українка і 
Закарпаття. Ми два закар-
патські пластові юнаки ви-
рішилн взяти участь. Певно, 
що юнаки, хоч обидва разом 
масмо около 120 років, один 
сивий як голуб, другий лн-
сий, ні волосочка не найдеш, 
один сам каже, що йому „де-
що" понад 200 фунтів, а ДРУ-
гому до нормальної ваги 
бракує яких 20 фунтів. Але: 
юнаки, бо не вигляд а д у х 
рішас, чи ти юнак чи дід. 

Приїхали. Молоді багато. 
Спершу було трохи тяжко ві 
дрізнити хлопців від дівчат, 
але пізніше дійшли до вис-
новку, що хлопців найлегше 
пізнати по довгому волоссі. 
а дівчат ? Чомусь повно гу-
цулок в киптарах і сердаках, 
а таких собі звичайних, у 
пластових одностроях, мало. 

Щоб набрати юнацького 
духа, не пішли до їдальні 
Союзівкя, бо це для старих, 
а перекусили в „снек-барі". 
Голубці, гарячі собаки, піц-
ца, кава і содова вода в 
бляшанці. ' 

Нарешті помандяшли до 
того головного „Орлика" і 
кажемо, що голоснмося як 
загін. Покрутив головою, ка-
же, що ми не виглядаємо на 
юнаків, що факт, що ми бу-
ли на Закарпатті, не виста-
час, що треба теж щось зна-
тн про Лесю Українку, що 
треба теж виступити з роз^ 
ваговою точкою, а ми йому 
пояснюємо, що з тою розва-
гсвою точкою нема наймен-
шого клопоту, бо той лисий 
(я є той товстий.) з великим 

"У ЛОНДОНІ ВПАЛА з вікна готелю на 3-му поверсі 
славетна австралійська співачка Мері Колліср. Вона кіль-
ка років тому здобула міжнародне ім'я, коли в останній 
хвилині ..вскочила" у тнтулову партію ,,Тоски" в лондон-
ському Ковент Гардені, заступивши Марію Калляс, яка 
не могла явитися. Публіка влаштувала їй тоді рідку в 
історії театрів 20-хвилннну овацію стоючи. П теперішня 
смерть була нещасливим випадком: вона нахилилася, щоб 
відчинити низьке вікно і втратила рівновагу. 

У САН ФРАІІСІСКО КИНУЛИСЯ з велетенського мо-
сту ,,Голден Гейт" 57-мнрічний ветеран другої світової 
війни і його 49-річна приятелька. Обос загинули. Причина 
самогубства ще не виявлена. 

вагу В. Стахова, який відпа- і вився на тисячах наших ге-
жився німцям сказати: ,,Мн ! роїл, що своє життя положн-
вам того не забудемо", - ко-
ли вони віддали на поталу 
Зах. Україну мадярам. В 
1941 р. бачимо бачимо його 
на пості керівника закордо-
няих справ у правлінні Я. 
Стецька. Його ув'язнення, як 
і всіх членів урядового пра-
вління. (спершу в'язниця в 

ли в обороні самостійностн, 
яких тіла не поховані а тіль-
кп однннцям-вибранцям до-
ля судила, що діждалися по-
хорону. Цей, вдало зоргані-
зовтннй вечір на пошану сл. 
п Володимира Стахова зак-
рнв коротким словом інж. Р. 
Гасцькнй. (пяк) 

- КОРОТКІ ВІСТКИ -
КОЛИШНЯ ДРУЖИНА ПРЕЗИДЕНТА КЕННЕДІ, 

тепер' мільйонерша Джеклін Онасіс. подала в Ню Иорку в 
суд -на -репортера - фотографа Роналда Геллела, вимага-
ючи від 4ютографа півтора мільйони доля рів за те, що він 
без її згоди й дозволу постійно фотографуй її та дітей. 
Але фотограф Геллел у саою чоргу подав n-j Онасіс до 
суду Й внмагас від неї відшкодування в сумі одного міль-
йона 300 тисяч доларів за те, що п-і Онасіс навмисне 
не дозволяє й утруднює йому займатись його професією. 
Суд відбудеться 3 5 січня, а покищо фотограф Не мас пра-
ва підходити до Онасіс ближче як на 50 ярдів. 

КАНЦЛЕР ЗЛХІДНЬОІ НІМЕЧЧИНИ ВІЛЛІ 
БРАНДТ ВИКЛИКАВ до себе власників фабрик і лідерів 
спілки робітників автомобільного і металюргійного промн-
слу, в якому від двох тижнів с страйк, що погрожує ira– 
ралічем цілій німецькій економіці. Брандт застерігся, що 
він не є посередником, а хоче виявити добру волю і зао-
хотнти обидві сторони до переговорів. Страйкують 600.000 
робітників. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
АДМШІСТРАЦП „СВОБОДИ" 

і 
a 

З уваги на закінчення б іжучого року, 
Адміністрація просить всі Товариства 
чи поодинокі особи, що довгуютьь з а 
оголошення, вирівняти їх конечно 

І найдалі 
до 15-го грудня 1971 року. 1 
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COLLEGE GRADUATE 
Brooklyn paper converter seeks career 
minded individual with general mari– 
agement background tor assistant plant 
manager. Excellent starting salary A 
company paid benefits. Call for ap– 

pointmc-nt 

(212) 388-5900 

mnumi ДАРУНОК 
передплата 
„СВОБОЩП" 
щлп Ваших 
Рідни де, Принтеліє 
г а Знайомих 

Річна передплата 18.00 долярів 

Замовлення, залучуючи чек або 
моні ордер слати 

K S v o b o d a w 

81-83 Grand Street, Jersey City, N.J. 07303 

g НАЙКРАЩИМ ДАРУНКОМ 

І на СВ. МИКОЛЛЯ 
Ц піщ ЯЛИНКУ 

Щ Стущійиа (Колещжова 
^ Грамота УНСоюзу 
ш Я ЯКА ЗАПЕВНИТЬ ВАШИМ ДІТЯМ 
ш 
Ж 

І ВНУКАМ НАЙВАЖЛИВІШЕ: 
ВИСОКІ СТУДІЇ, ЯКІ ВІДКРИЮТЬ Ш 

З ДВЕРІ ДО ЩАСЛИВОГО ^ 
S И УСШШНОГО ж и т т я . 

успіхом танцював чумака в 
1933 на світовому джемборі 
в Геделле, і пдо може й тут 
протанцювати. А я буду той, 
що говорить і розповім, як 
закарпатці будували перше 
шатро. А він на це, що не 
знас, чи в мисці чи там урні 
с взагалі таке питання, а 
зрештою, де є та певність, 
що я якраз таке питання ви-
тягну. Я йому з'ясовую, що 
напевно витягну, бо при вся-
кнх іспитах я завжди діста-
вав одиноке питання, на яке 
вмів відповісти. А той иай-
старшнй Орлик знову, товк-
мачнть, що є ще питання з 
життя і творчостн Лесі Ук-
раїнкн. А я з'їопу пояснюю, 
що і це просте, бо йоли бу-
ду розповідати, як ми ставн-
ли те шатро, то буде й про 
те, як ми проти надії споді-
валнея і як крізь сльози 
сміялися. 

Однак ніщо не помогло. 
Найстарший Орлик здвнг-
нув раменами, сказав, що 
він дуже жаліє, але віково 
ми не кваліфікуємося, як 
юнаки. 

Я обурено заявив йому, 
Що вія цього пожаліс, а що 
пластун є словннй, хочу по-
казати всім, що вія зробив 
кривду нам і всім присутнім. 

Якщо б я був мстивий, то 
міг би сказати; що той Го-
ловннй Орлик взагалі не с 
як гетьман Орлик, бо не має 
булави, але мас довгі зелені 
штани, яких гетьман не мав. 

Послухайте ж тепер, що 
був би я відповів на питан-
ня: „Як закарпатці будува-
ли своє перше шатро?", ко-
лн б нас не були дисквалі-
фі кували. 

Було це в літі 1922. Оди-
нокнй існуючий тоді відділ -
курінь на Закарпатті в Бере-
гові рішив, як на порядних 
Пластунів пристало, відбути 
свій перший табір. А тому, 
що в нас було багато запалу 
а мало досвіду, мн рішили, 
що це буде мандрівний та-
бір на закарпатській Гуцу-
льщияі. Сподівалися, що бу-
де 16--20 учасників. Отже 
треба було розв'язати питан-
Ня закупівлі шатра. Дістали 
ми з Праги цінник, були там 
шатра на дві особи, на чо-
тирн ну і на 16. Порахували 
наші гроші і рішили, що 
найдешевше с шатро на 16 
осіб. Воно напевно мало для 
нас ще дальшу вигоду, там, 
де зміститься 16 осіб, нас 
скромних юнаків напевно 
зміститься 20 або й більше, 
замовила, ігіслалн гроші і 
просили піелатн шатро на 
залізннчу станцію в Рахові, 
де мав початися наш манд-
рівннй табір. 

Перша несподіванка чека-
ла нас вже на станції. Шат-
ро вже на нас чекало. Один 
грубезний стовп на яких 8 
і пів стопи, чотири стовпи 
по в стіп, мотуззя, стільки, 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
УНСОЮЗУ 

Н Е Д І Л Я , 
12-го Г Р У Д Н Я 1971 р. 

КЛРНЕП, Па. Річні загальні 
збори членів Т^ва І. Франка 
— 481 Відд. о год. 1:30 по 
пол. в церковній залі, зі звн-
чанннм порядком нарад. На 
Зборах буде вибір управи 
на 19Т2 р. - М. Мііцук, 
предс, І. Отчнч, кас., М. 
Сивий, секр. 

що напевно нема його стіль-
ки на ранчі Леді Вірд і ве-
лпчезннй мішок з кілками. 
З трудом витащили ми це 
наше . майбутнє шатро на 
призначене для таборування 
МІСЦе. МІСЦе Чудове В ТИСО-
вому лісі, але яких 120 мет-
рів понад Долішнім Борку-
том (криниця з мінеральною 
водою). Заки мн витяглії на-
ші причандали, і тиси і мі-
неральна вода, чудове гір-
ське повітря не були нам 
милі. 

Вула третя година nono– 
лудні і нас чекало завдання: 
поставити наше перше шат-
ро. Настрій піднісся, коли 
ми розв'язали мішок з кіл-
камн і найшли в ньому під-
ручник для будування цього 
шатра. В ньому сказано, що 
шатро можна без найменшо-
го труду поставити протягом 
15 - 20 хвилин, якщо іти до-
кладно за інструкціями та 
ілюстраціями, крок за кро-
ком. 

Чудово, поставимо шатро 
і за пів години подрімаємо 
„на пробу" в нашому шатрі. 
Отже до праці! 

Крок ч. 1. розклади шат-
ро на землі. Виконано — 
шатро лежить. Крок ч. 2 : ві-
зьмн найвищий стовп, про-
сади його осередньою дірко-
ю в шатрі, і піднеси. І це 
просто, стовп піднесено і з 
нам і горішню частину шат-
ра (стелю); Ромко тримає 
стовп, йдемо далі. Крок ч. 8: 
протягни 4 нижчі стовпи 
крізь бічні дірки в стелі, ПІД-
неси їх. Добре, шатро вже 
стоїть, але бічні стовпи трн-
мас Павло, Микола, Петро і 
Олекса, всі леґіні так ска-
зати „під вусом". Крок ч. 4: 
Мотузами від головного сто-
впа обв'яжи бічні стовпи. А 
на (великому стовпі нема ні-
яких мотузів. Наказ: покла-
ди всі стовпи, на головний 
заклади чотири петлі, підій-
ми знову всі стовпи і обкру-
тн менші. Пішло гладко, але 
ті чотири „стовпоносці" му-
сіли дістати помічників. 

Крок ч. б: і передостанній. 
Дальшим п'ятим мотузом об-
КруТИ ВСІ ЧОТИРИ ПОбІЧНІ СТО-

вля, але натягни, щоб стіни 
були рівні. 

І тут почалося. Потягнули 
з бічного стовпа — на дру-
гий бічний стовп. А ГОЛОВ-
ний стовп так трохи похн-
лився вперед і потягнув ша-
тро і всі бічні СТОВПИ. У BHC-
ліді лежить на землі вели-
кий стовп, лежать чотири 
стовпи, лежить шатро а під 
ним Роман, Микола, Павло, 
Петро й Олекса. Повилази-
лн і ми вертаємося назад до 
кроку ч.І, ч. 2 і все йде глад-
ко аж до кроку ч. 5. Тим ра-
зом головний стовп стоїть як 
дуб, але два менші сунуться 
до нього, він не витримує і 
знову все паде, але в інший 
бік, і знову назад до кроку 
ч. 1, тим разом при кінці 
ч. 5 падуть до середини всі 
бічні стовпи, а той головний 
стоїть. 

Ніхто не злічив скільки 
разів нам таке вдавалося, 
знаєте „сонце на небі круж-
ляс" але завжди на захід, 
тож сховалося за горами, а 
ми постійно крок 1 крок 2 
і т. д. Аж сталося ч)до, а 
було це вже тоді коли небо 
прибрало краску темньо-сн-
нього оксамиту. Скінчили 
крок 5 і всі стовпи стоять, 
стеля рівно похила, стіни чу-
дові. Тої ПІВ ГОДИНИ З ІНСТ-
рукції тривало нам шість го-
дин, але наша хата готова. 

Я пригадав собі, що я ко-
мандант і маю свої обов'яз-
кн. Тож витягаю свисток, 
свищу: Збірка! Ставай вряд! 
Нашому шатрові тричі Сла-
ва ! 

„Слава ! Слава ! Слава !" 
І шатро впало ! 
Цісї першої ночі нашого 

першого мандрівного табо-
ру, спали ми під нашим ша-
тром. Тільки, що воно не бу-
ло над нами, а лежало на 
нас. 

І що сказали б шановні 
судді з Орлекіяди, коли б по 
чули мою відповідь на пи-
тання „Як закарпатці буду-
валн своє перше шатро? 

„Гарно, гарно, дуже гар-
но?" 

Певно, хіба могли б ска-
зати щось іншого? 

ІРАІТМІИТ ІТОІІ 
” 48 Е. 7th St. 

Tel. GB 8-S550. New York 10008 
ilo святочні дарунки сгішіть 
до АРКИ. Там ВЕЛІВШИ 

ВІСБ1Р - НИЗЬКІ ЦІНИ. 

Різне 
Українське Внсждкове В м р е 

ROMAN PARCEL SERWlCE 
141 Sad Атепое, Now York City 
TeL: 475-7480. - В и с в я м м е 
ПАЧКИ s ОДЯГОМ 1 ХАРЧА-
МИ ш У К Р А Ш У 1 д е ООСР. 
Ріалож приймаємо еамоваевва 
на мотоциклі, холодіаьщпя, 
телевізорн 1 маптинв д о пран-
ня. Уряд, год.: від понад, д е 
суб. 8:80 — 6:00 веч. В неділю, 

від 10 д о 2 по пол. 

JOSEPH'S REST HOME 
FOB THE AGED 

N.J. State approved. Family 
atmosphere. Q Aged Sc retired 
S Men Л Women C Reasonable 

rates. Polish A American 
cooking. 

Dial 925-9897 
230 Linden Ave. Linden, N.J. 

^ Real Estate ^ 
ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ 

АБО КУПИТИ 
БУДИНОК. ВИЗНЕС, ЗШМЛК 

звертайтеся д о 
УКРАПІСЬКОІ ФПРМИ 

GEM1N1 S E A L E S T A T E ОО. 
98 — Second Avenue 

N e w York. N.Y. TeL: 477-0404 

Ф Праця Щ 
В HELP W A N T E D MALE Q 

МУЖЧІША 
Краяч одягу. Мусить мати 
досвід, добрі умовннн праці. 
Досконала платня. Perth Am– 
boy. N.J. Area, за домовлен-

ням тел. (201) 442-2486 
Питати за Mel Schott 

SCHOtt BROS. 
85Я Bector Street 

Perth Атіюу, NJ. 

11 Funeral Directors Ц 

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

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

терн - жіночі , му:кеські і дитячі — іта-
лійські і німецькі костюми — італійські 
дощовики — хустки і шалі — блюзочкн 
— капи — панчохи — скарпитки — ру-
кавицІ скіряні з футром — скіряні куртки 
і камізелькн — імпортована з Німеччини 
жіноча спідня білизна. 

УКРАЇНСЬКІ Д Р У К О В А Н І ОБРУСИ, Д О -
Р І Ж К И , С Е Р В Е Т К И та М А Т Е Р І Я Л И 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 д о Польщі. 
В Е Л И К И Й В И Б І Г К Е Р А М І К И . 
О Д Е Р Ж А Н О НІМЕЦЬКІ В О В Н Я Н І 

П А Н Ч О Х И . 
П Р О Д А Ж ГУРТОВА І Д Е Т А Ш Ч Н А ! ! ! 

R o m a n i w a n y c k y 
(DELTO SPORTSWEAR CO.) 

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

Theodore WOLlNNlN,inc 
Директор 

Похоронного Запедеїшд 
123 East 7th Street 

N E W YOBK, N.Y. 10009 
TeL: GB 5-1437 

СЮШДНА ОБСЛУГА 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИК 
Займається Похоронами 
в BBONX, BROOKLYN, 

NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу-

ра. Модерна каплиця до 
ужитку ДАРОМ. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

y T t t t t H T t t t l H T T T T T T T T T T T T T T T T T T T t l t T t n n T l 

k Й - aoc З С С 

іИ9яео І ковбасн і внробн 
sa німецьким виробом для смакупів. 

Вироби у власяія фабриці ковбас. 
ТІЛЬКИ ОДНА ЯКІСТЬ - НАИЛПППА 

ЯКУ найліпше люблять господині 1 цілі родини. 
Зайдіть ?о ваиблвапої К Р А М Н И Щ КАВЬ-ЕНМСШ 

KA11L E H M E R 
P O R K STORES 

Головна крамниця: 
B - U Wrtah Pond Bead BMgewood - BrooWym, if .1 

^Илll крамниць в Ню Иорку 1 поза містом. 
^ІХХІІХХХХХДІХХХХІІІІІІІІХІХХіаїТІІІІІХІГТХХТ 

асе 

S l N K O W S K t 
FUNERAL SERVICE ' 

2844 Westehester A venae 
NEW YOBK. N.Y. 10461 ' 

TeL: 888-2476 i, 
Д и р е к т о р -'-Ц,'-

ПОСНФ СЕНКОВСЬКПП 
Завідує влаштуванням по? 
хороша в каплицях, поло-
жепих в кожнім районі 
міста. Похорони по мін!-

мальних цінах. 

"а а с ZSXZ 2 Г ZXJZL з с е 
Ш О И О Р К С Ь К А П Р О В І Д Н А К Р А М Н И Ц Я К О В Б А С 

та німецькі гції і d шишшошЛ 

JCHALLER a WEBER 
- дам ЯКОСТЕЙ -

РТЗШ М'ЯСНІ ВИРОБИ, СВІЖЕ М'ЯСИВО ДО В А Р Е Н Н Я І ПЕЧЕННЯ 
А КОВБАСКИ Ш ЇІІИНКИ 

Великих крамниць Великих крамниць 
їж NEW YORK: 1W4 tad Avenue (88-M Ma.) 
la UDGEWCOD: 66-64 Myrtle Avenue 
Ін ASTOB1A: 28-28 Stelnway 8treet 
rBANKUN SQUARE, LJL: 981 Hempetend Tpk. 
la FLD8H1NG: 41-06 Mala Street 
la JACKSON HE1GUTS: 82-10 87th Avenue 
la FLORAL PARK, LA: 269 — 17 Rttudde Ai 
i t POUOHKEEPSXE, N.Y.: 460 Mala Street 

TR 9-8047 
УА 1-7098 
AS 4-8210 

-487-79ТЇ 
. Ш 5-25СЯ 
DE8-11M 

848-8111 
(914) 454-9079 

ИДЯТ NOBTHPOBX. LXt 999 - A Lark Field Rd - (819) 767-0891 

КОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

Completely 
A1R C O N D l T l O N E n 

Займається Похоронами 
в стейті NEW JERSEY. 

ЦІНИ npHCTjiiHi д л я aeix; 
Обслуга чесна Й найкраща. 
У випадку смутку в родині, 
кличте, як в день, так і 

в ночі 

WILLIAM F. 
RASLOWSKY, Manager 

129 Grand Street 
(cor. Warren Street) 

Jersey City, N.J. 073Q2 
HEnderson 4-5131. . 

LYTWYN 8. LYTWYM . 
UKRAINIAN 

FUNERAL DlRECTORS 
A I R C O N D I T I O N E D 

Обслуга ЩИРА 1 ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 
801 Springfield Avenue 

IRVINGTON, N . J . , , -
NEWARK, N.J. 
ESsex 5-5555 

- r r – r ГЛ1Г к алея 1 M C 
- -v--– apBM" І w " p -– ' " ! : -


