
ДИР. ПЕТРО ПУЦИЛО, ГОЛОВНИЙ КАСИР УКРА
ЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ І КАСИР УКРА
ЇНСЬКОГО КОНГРЕСОВОГО КОМІТЕТУ АМЕРИ
КИ, ВИДАТНИЙ ГРОМАДСЬКИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ 
ДІЯЧ, ПОМЕР НАГЛО НА РОЗРИВ СЕРЦЯ НА 

58-МУ РОЦІ ЖИТТЯ 
Джерзі Ситі. - У середу 

23-го лютого 1972 року 
в пополудневих годинах, 
вертаючись із праці в Голов
ній Канцелярії УНСоюзу до 
свойого новопридбаного до
му у Свммервілл в Ню 
Джерзі, помер нагло на роз
рив серця на 58-му році 
життя один із найбільш по
пулярних діячів з народже
ної, в Америці української 
генерації, головний касир У– 
країнського Народного Сою
зу і касир Українського 
Конгресового Комітету Аме
рики, провідний і активний 
член багатьох українських 
установ І один з найактив
ніших В американській полі
тиці громадян, виконуючий 
обов'язки Голови Українсь
кої Республіканської Феде
рації в Р є с п ублікансцкій 
партії, колишній довголітній 
екзекутивний директор Ща– 
дничо-прзачкової Асоціяціі 
„Тризу^' 'у Чикаго, сл. п. 
дир.Щтро Пуцило, осиротив 
ши дружину Стефанію, доч
ку Іваяну і сина Нормана, 
багатьох своїх друзів та ве
лику громаду. 

Смерда, сл. п. дир. Петра 
Пуцила жмжочила його ро
дину, його співпрацівників 
та багатьох друзів, справді, 
як грім 8 ясного неба. То
го ж дня, ЗЗ^го лютого, Пе
тро ПуцВЯО прийшов рано 
до праці в своєму бюрі в Го
ловній Канцелярії УНСоюзу 
н Джерзі Ситі в бадьорому 
настрою, закінчивши впро
довж попередніх двох тиж
нів томливе п е р внесення 
свого домашнього устатку
вання з Чикаго, де він рані
ше жив, до новопридбаного 
дому в Оаммервілл в Ню 
Джерзі. Після майже двотн– 

^жневої відгутности в канце
лярії, вія познайомився із 
біжучими -справами, пере
глянув доставлені поштою 
листи і документи, підпису
вав рахунки і чеки на різні 
виплати і "в полудневих го
динах, разом з головним 
-дредсідшпшм Йосипом Лн– 
согором, заступником голов
ного предсідника Володими
ром Соханом та редактором 
Антоном Драганом (голов
ний секретар д-р Я. Падох 
перебуває на відпустці) пі
шов на полуденок до побли
зького ресторану та брав ак
тивну участь у звичайних 
при такій нагоді розмовах 
на біжучі ^союзові і громад
ські теми, не виявляючи 
втоми чи будь-якого іншого 
недомагання. Після полу
денку всі -чотири перейшли 
ще один квартал до місця, 
де тепер уже швидкими тем
пами росте 15-поверховий 
хмаросяг для нових примі

щень УНСоюзу й поверну
лись знову до звичайних 
зайнять в канцелярії Біля 
3-ої години по полудні дир, 
П. Пуцило вийшов з канце
лярії і незабаром прийшла 
неймовірна вістка, що його 
вже немає між живими. Іду
чи автом, він, мабуть, від
чув втому чи інше недома
гання, бо поступив, мабуть 
на чашку кави, до придоро– 
жного ресторану і там упав. 
Покликане негайно рятун
кове поготівля завезло йо
го до шпиталю, де лікарі 
могли вже тільки ствердити 
смерть. 

Майже точно чотири роки 
тому, 27-го квітня 1968-го 
року і точно на такому ж 
58-му році життя подібної 
долі зазнав попередник св. 
п. Петра Пуцила на пості 
головного касира УНСоюзу, 
св. п. Іван Кокольський, по
мерши також на розрив сер
ця в місцевому Медичному 
Осередку після лише кіль
кох коротких днів недуги. 

Панахида в Ірвінгтоні, 
похорон в Чикаго 

Після ствердження ліка
рями .в-доннїаяі омерти-св. 
п. дир. Петра Пуцила, його 
тлінні останки приміщені в 
похоронному заведенні Лит
вина і Л и т в нна при 801 
Спрінґфілд евеню в Ірвінґ– 
тоні, Ню Джерзі, де в чет
вер, 24-го лютого о год. 8-ій 
вечора були заповіджені від
прави парастасу й панахи
ди. 

Наступного дня, в п'ятни
цю 25-го лютого, тлінні ос
танки будуть перевезені до 
Чнкаґо і зложені в похорон– 
му заведенні Rozdilsky Fun
eral Home, Western Ave. u 
50th St., де вже того ж дня, 
в п'ятницю і опісля в субо
ту 26-го лютого о год. 7.30 
вечора' будуть відправлені 
панахиди. Похорон відбу
деться в понеділок, 28-го 
лютого, о год. 8:30 рано з 
похоронного заведення до 
церкви Різдва Пресв. Діви 
Марії при 4949 Pauline Ave. 

Прапори до половини щогли 
Вістка про н є н а д і й ну 

смерть св. п. дир. Петра Пу
цила швидко розійшлася та 
донеслась до більшости на
ших громад. Усі члени Го
ловного Уряду УНСоюзу бу
ли негайно повідомлені те
лефоном. А у четвер, 24-го 
лютого, з будинку Головно 
Канцелярії УНСоюзу 
виставлені два прапори, зо
ряний амириканський і си
ньо-жовтий у кр а ї н ськнй 
спущені на знак жалоби до 
половини щогли. 

'Переконлива мова в Рочестері: 
20.000 дол. на ФКУ 

Рочестер (Б. Г.) - При 
дбайливій підготовці місце
вого, Відділу Фонду Катедр 
Українознавства та при спів
праці товариств і організа
цій, відбулися тут 13-го лю
того о Годині 5-ій по полуд
ні в вовозбудованій залі цер
кви Богоявлення дуже успі
шні збори. Член Головної 
ркзекутиви ФКУ, впр. о. 
Степан Чомко з Бостону, 
прибув як делегат з рефера
том про важливість Центру 
Українознавчих С т у д і й в 
Гарварді. Дуже переконли
вою моііЬю промовляв цей у– 
ніквяьняв священик-грома– 
дявия, -тут .народжений, про 
потребу встановлення трьох 

катедр та дослідного інсти
туту. Вітав делегата голова 
Рочестерського відділу, вка
зуючи на особливі здібності 
Всч. о. Степана Чомка як 
священика, громадянина і 
організатора. Здекляровані 
гроші дали суму 20.000 дол. 
на Українознавчий Центр у 
Гарварді. 
Представниці жіночих орга

нізацій, пані: Іванка Мар– 
тннець, Ірина Руснак, Марія 
Крамарчук (СУА Від. ч. 47), 
Ліда Захарків, Анна Зборов– 
ська, Магдалина Легун (ОЖ 
ОЧСУ), Слава Коба, Таня 
Бабюк (СУА Від. ч. 46) зго
товили безкоштовно переку
ску для всіх приявних На 
зборах, 

п. Директор Петро Пуцило 

життєвий шлях 
СЛ П. ДИР. ПЕТРА ПУЦИЛА 

Св. п. дир. Петро Пуцило 
народився у місцевості Ві– 
лінґ в Західній Вірджінії 20-
го квітня 1914-го року в ро
дині відданих рідному наро
дові та його справі трудови– 
ків-піонерів Михайла і Аняп 
з Піґанів Пуцилів. При до
помозі батьків та власними 
зусиллями закінчив серед
ню й опісля академічну ос
віту та поступив на феде
ральну працю, займаючи рі
зні становища та працюючи 
в стейтах. Вискансшг, Ілли– 
нцйі Огайо і Яуінчиген. Пов
них, дев'ять років був конт
ролером у, Федеральному де
партаменті рільництва, а 
опісля чотири роки голов
ним представником однієї з 
найбільших кооператив в А– 
мернці. В 1941-му році пос
тупив на працю, як член ди
рекції, до' Української Щад– 
ничо - позичкової С п і л ки 
,,Тризуб" у Чикаго, а в 1946 

іці став її екзекутивним ди
ректором, в н я в л яючн на 
цьому пості величезний та
лан та подивугідну ініціати
ву. 

Уже з дитинства передали 
йому його батьки прикмет
ну для багатьох наших піо
нерів любов до всього рід
ного, від мови і церкви по
чинаючи, а на наших -уста
новах та далекій Батьківщи
ні кінчаючи. Символом усьо
го рідного та українства вза
галі був і залишився для 
цих піонерів Український 
Народний Союз. Батько Пе

тра, Михайло, був співосяов– 
ником 56-го Відділу УНСо
юзу, до якого вписав і Пет
ра ще дитиною. Ще й тепер 
Петро Пуцило показував 
своїм відвідувачам, як ве
лику реліквію, писану його 
батьком протокольну книгу 
56-го Відділу. 

У своєму дорослому віці 
Петро Пуцило, перейнявши 
світлу суспільно-громадську 
і, зокрема, союзову тради
цію свого батька, продовжу
вав та подивугідно збагачу
вав її. Перебуваючи довгі 
роки в Чикаго, там навряд 
чи с яка установа, церква 
школа, клюб, до створення, 
будови і розвитку яких Пет
ро Пуцило не причинився б. 
Але головним форумом йо
го діяльности, крім профе
сійної праці, завжди був Ук
раїнський Народний Союз. 
Не диво, що 24-та Конвенція 
УНСоюзу, що відбулася в 
травні 1958-го року в Клів
ленді, обрала його на голов
ного контролера і цей пост 
він займав до травня 1968-
го року, коли то Головний 
Уряд УНС на своєму річно
му засіданні обрав його на 
пост головного касира, опо– 
рожненнй наглою смертю 
його попередника св. п– Іва
на Кокольського. 27-ма Кон
венція УНС, що відбулася в 
травні 1970-го року, знову 
переобрала його на цей пост, 
що його він займав дослів
но до останньої хвилини 
свого життя. 

Яррінґ продовжує посередницьку місію ОН 
за мир на Близькому Сході 

Нікозія, Кіпр. Швед 
ськнй амбасадор до Москри 
Гуннар ЯррінГ, який є офі
ційним посередтгиком від 
Об'єднаних Націй для ізра
їльсько-арабського замирен
ня, перевів один день в сто
лиці Йорданії Аммані на на
радах з йорданським коро
лем Гуссейном, його прем'є
ром Ахмедом аль-Лявзі та 
міністром закордонних справ, до Єрусалиму на розмови з 
Абдадлахом Саладом. Дісля) ізраїльськими лідерами. 

тих нарад Яррінґ вернувся 
до Нікозії на Кіпрі, де він 
відкрив свою квартиру, щоб 
було йому легше відвідува
ти відтіль столиці безпосе
редньо заінтересованих дер
жав на Близькому Сході. 
Ґуннар ЯррінГ перевів уже 
дводенні наради з єгипетсь
кими лідерами у Каїро і під 
кінець цього тижня полетить 

НІКСОН З ДРУЖИНОЮ 
ОГЛЯНУВ ВЕЛИКИЙ МУР, 

НАРАДИ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ 
Пекін. - У третьому дні 

свого перебування у Пекіні 
президент Ніксон з дружи
ною і державним секрета
рем Вілліямом Роджерсом 
поїхали за яких 40 миль на 
північний захід ” від Пекіну 
подивитись на історичний 
китайський Великий мур, 
що його перший китайський 
імператор Хуанґ Ті здвиг
нув 219 р. перед Хрнстом. 
Працювали над тим муром 
сотні тисяч невільників. Ро
бота тривала 15 літ. Мур 
тягнувся на просторі 2.550 
миль. Залишилися руїни. 
Стоячи біля нього Прези
дент висловив надію, що не 
тільки фізичні мури, але й 
ідеологічні й філософські, Я– 
кі розмежовують народи, 
зникнуть і дозволять на 
вільну комунікацію людей і 
ідей. В той сам день Прези
дент, його дружина й інші 
члени почету були глядача
ми на великому гімнастич
ному показі китайських лег– 
геоатлетів у закритому ста
діоні. Це було вперше, що 
кругло 18.000 приявних ки
тайців могли побачити Пре
зидента й інших американ
ських відвідувачів. Прези
дентові тозаришнв знову 
прем'єр Чу Ен-лай. Прези
дент і його дружіша живо 
оплескували поодинокі про
дукції легкоатлетів. Поруч із 
цими церемонійннми і роз– 
ваговими виступами Презнг 
дент перевів третю, знову 
чотиригодинну і знову стро
го засекречену розмову з Чу 
Ен-лавм. при чому поруч із 
Президентом засідали на тій 
конференції Генрі Кіссін– 
джер, Джон Голдридж і 
Винстон Лорд, а з Чу Ен-ла– 
єм приявними були чотири 
особи і дві перекладачки. 
При всьому засекреченні у– 

сіх тих розмов американсь
кі кореспонденти, твердять, 
що у тих розмовах говорнть– 
сь передусім про встанов
лення тісніших контактів — 
туристами, ученими, мнетця– 
мн й журналістами. З полі
тичних проблем буцім-то 
найбільше ; уваги забирає 
проблема Тайвані (Формо
зи), яка пр^те ледви чи те
пер буде розв'язана — твер
дять кореспонденти. Групу 
американських журналістів 
китайські гості повезли на 
військову вщпкільну площу, 
де показувано, язе китайські 
піхотинці вміють нищити а– 
мериканські танки. У тому 
часі пані Ніксон відвідала 
одну школу і фабрику скля
них фігурок. П о в а ч н вшн 
скляного слона, Пані Ніксон 
звернула увагу господарям: 
„Оце символ нашої партїї". 
При виході з фабрики обда– 
р о ^ л ш ^ Н І х о ш і майстер, 
ними мшьятюршгмн скляни
ми фігурками, які їй най– 
5ільш сподобались були. 
Що стосується відгуків за 
кордоном,-то звертають ува
гу, що в Японії прнгнобли– 
ве враження зробили теле
візійні передачі, на яких ви
разно показували надзви
чайно ввічливе, ба навіть 
сердечне приймання Прези
дента і членів його почету в 
Китаї. Члени японського у– 
ряду не окривають свого 
огірченвя, Що Японія дала 
дебе випередити Америці в 
иав'язанні безпосередніх 
зв'язків з Комуністичним 
Китаєм, Японські газети не 
виШючаій^'-'^^^ввлпідком 
тих нарад \ у Пекіні буде 
Встановлення в еофщійного 
американського дипломати
чного представництва в ме
жах одної чужої — наприк
лад шведської - амбасади. 

Бритійський парламент заперечив 
рішення суду в Північній Ірляндії 

Лондон. —- У рідкій в істо
рії бритійського парламентам 
ризму події бритійський пар
ламент впродовж одного дня 
й половини ночі перевів у 
Палаті громад у трьох чи
таннях законопроект про 
право військовиків викону
вати поліційну службу з 
прерогативами поліції, після 
чого той законопроект прий
няла також Палата лордів, 
яка засідала до 2-ої години 
ночі, діставши негайно після 
того згоду королеви. Справа 
стала тому такою пильною і 
зворохобила членів обох Па
лат брцгійського парламен

ту, що .найвищий суд у Пів 
нічній Ірляцдії призвав слу 
видатному католицькому ді 
ячеві у Північній Ірляндії 
який не хотів послухати на 
казу бритійського старшини 
що роїгвняв вуличну юрбу 
Той діяч твердив, що за за
коном в 192Х) року військо 
вики не мають компетенції" 
поліції,і суд признав йом: 
правду. У Північній Ірляндії 
бритійські вояки виконують 
від 1969 року поліційну слу
жбу у боротьбі проти тамош
ньої анархії, спричиненої те– 
рористичннмін актами ір– 
ляндських революціонерів 

Пропонують збільшити пенсії 
соціального забезпечення на 20 відсотків 

Вашингтон. — Конгресмен 
Вілбир Д. Міллс виступив у 
Палаті Репрезентантів з 
пропозицією збільшити від 
червня цього року виплати з 
титулу соціяльного забезпе
чення на двадцять відсотків 
замість пропонованих ним 
же самим минулого року і 
схвалених Палатою у сто
совному законопроекті 5 від
сотків. Пропозицію Міллса, 
який є головою палатної ко
місії шляхів і засобів, під
тримав спікер Палати Реп
резентантів Карл Алберт. 
Внесена Міллсом пропозиція 
збільшує видатно можливо
сті підвищення пенсій соці
яльного забезпечення, бо до
сі Палата Репрезентантів у 
порівнянні з Сенатом не ви
являла тенденцій до збіль
шування цих пенсій. У кон
гресових колах вважають, 
що є всі вигляди на збіль
шення пенсій, хоч може і не 
у пропонованих відсотках, 
все ж таки набагато більше 
як 5 відсотків. Резервові 
фонди соціяльного забезпе
чення нараховують тепер я– 
ких сорок більйонів долярів. 
Згідно із проектом Міллса, 
пересічна пенсія для працюй 
ючої особи після закінчення 

65 років чоловіків і 62 жі
нок збільшилася б із 133 до
лярів до 162 долярів і для 
подруж із 2І22 до 269 доля
рів, длА ВДІВ із 114 до 153. 
Мінімальна ренсія була б 
збільшена із 70.40 до 84.50 
дол. Рівночасно із цим ма
ли б бути збільшені відтяг
нення від ^заробітних пла
тень працюіфшх. Особа, яка 
заробляла б. 12 000 долярів 
річно, мала б платити в 1973 
році 242.40 дЬл. більше, як в 
1971 p., а робітник, що одер
жує 6 000 ^долярів річно, 
тільки 12 долярів більше. 

В ОБОРОНІ ПЕРЕСЛІДУВАНИХ 
і РЕПРЕСОВАНИХ БРАТІВ 

І СЕСТЕР В УКРАЇНІ 
ЗВЕРНЕІШЯ УККА ДО ЗОРГАНІЗОВАНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ В .АМЕРИЦІ 
Українська Громадо! 

Згідно з найновішими вістками з України, що їх при
несли світові пресові агенції, московсько-большевицький 
окупаційний режим в Україні розпочав у січні 1972 року 
поновні арештування українських інтелектуалів. Між аре
штованими с такі відомі, перешле репресовані українські 
культурні діячі, як Іван Дзюба, Іван Світлнчний, Вячеслав 
Чорновіл, Євген Сверстюк та інші. Арешти, за вістками 
американської та англійської преси, були переведені в Ки
сні й у Львові. Оначе, згідно з повідомленнями україн
ських джерел з рідних земель, арештування переводять
ся по всіх більших містах України, і число арештованих 
з кінцем січня ц. р. перейшло понад сто осіб. 

Нам відомо, що серед арештованих під закидом „ши– 
рення протнеоветської пропаганди та агітації" с українські 
письменники, літературні критики, журналісти, професо
ри, мистці, студенти, артисти, наукові працівники, як теж 
робітники і представники інших прошарків українського 
суспільства. - . 

Нова хвиля арештувань почалася після рішення Цен
трального Комітету Компартії СССР у грудні 1971 року 
зліквідувати такі ,,самвидавські", тобто підпільні видання, 
як „Хроніка поточних подій", що виходить російською 
мовою, та „Український Вісник". Немгс сумніву, що 
нова хвиля терору звернена проти української куль
турної еліти і мас всі познаки п о г р о м у української 
культури. Тоді, як в Росії КГБ арештує російських ди
сидентів за їх критику комуністігчного режиму, в Ук
раїні ці арешти спрямовані на знтцення ядрі україн
ської національної самобутностп та внкорінзння укра
їнської національної свідоместн як рушійної сили в бо
ротьбі за українську державність. 

ЗАХОДИ УККА 

Як тільки наспіли перші вістки про н ві гре ТІ. 
та ув'язнення в Україні, Екзекутива Українського Кон
гресового Комітету Америка зробила те, що можна бу
ло на поспіх зробити: 

1) 26-го січня 1972 року УККА вислав слеціяль– 
ного листа до президента Р. Ніксона, прохаючи його 
негайно інтерпелювати в урядах СССР та Української 
ОСР в цілі припинення беззаконних арештів культур
них діячів на Україні. УККА прохав президента Ніксона, 
щоб справу репресій та арештів я Україні уряд ЗСА пе
реслав до Об'єднаних Націй для дослідження їх Комі
сією Прав Людини. 

2) 8-го лютого 1972 року УККА вислав меморіял до 
американського представника в Об'єднаних Націях, ем– 
басадора Джорджа Буша, апелюючи до нього, щоб він 
перевів відповідні інтервенції в справі переслідування ук
раїнських інтелектуалів совєтськнм режимом. В тому ме
моріалі зазначено, що совстськнй уряд не с цілком бай
дужним на голос міжнародної опінії, як це свідчить змі
на совстської політики відносно жидів. В обох меморія– 
ялах сказано ясно, що уряд ЗСА повинен стати в обороні 
поневоленого українського народу, щоб доказати, що А– 
мерика завжди стояла і стоїть за справедливістю та збе
реження прав людини для всіх народів усього світу. 

СЛОВО ЗА УКРАЇНСЬКОЮ ГРОМАДОЮ 

Зрозуміло, що наша сила може бути ефективною 
тільки тоді, коли ми всі зорганізовано піднесемо голос 
в обороні наших поневолених і переслідуваних братів. 

До цієї об'єднаної дії ми закликаємо не тільки Від
діли УККА, але всі клітини нашого громадського жит
тя, як теж поодиноких громадян, де б вони не були в 
Америці. 

На засіданні Екзекутиви, УККА, що відбулося в 
п'ятницю 11-го лютого ц. р. в Ню Иорку, широко обго
ворювано справу нових арештів на Україні, як теж мож
ливості оборони наших нескорених братів і сестер в Ук
раїні. По всебічній дискусії рішено видати цей Заклик 
до Української Громади в Америці для скоординованої 
дії в обороні наших переслідуваних братів в Україні. 

Рішено: 
1) Посилити публічні демонстрації-протести проти 

московсьхо-комуністнчного насильства в Україні — не 
тільки в Ню Иорку чи Вашингтоні, але по всіх осеред– 

(Закінчонпн на crop. 4-ій) 

ПОЕМИ ЛЕСЯ УКРАЇНКИ У ВИКОНАННІ СТУДП 
МИСТЕЦЬКОГО СЛОВА В ІПО ИОРКУ 

ДОПОВІДЬ ПРО 
ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ 
БЕРЕСТЕЙСЬКОЇ УНП 
Ню Иорк. — Історична 

Секція Української Вільзої 
Академії Наук у ЗСА влаш
товує наукове засідання з 
доповіддю професора Рат– 
ґерського університету д-ра 
Тараса Гунчака на тему 
„Політичні аспекти Берес
тейської Унії". Відбудеться 
засідання в Суботу 26 люто
го ц.р. о од. 4-ій по пол. в 
приміщенні УВАН при 206 
Вест 100-а вул. у Ню Иорку. 

„Студія Мистецького Слова" під керівництвом Лідії Круш 
шельницької в Ню Иорку ставить у суботу 26 лютого ц,р. 
драматичну поему Лесі Українки у двох діях п.н. „Адво
кат Мартіян". Вистава буде попереджена в першім частині 
виведенням трьох поем Лесі Українки „Прокляття Рахілі" 
„Одержима" (фрагмент) та „Иоганна жінка Хуоова". Від
будеться вистава в залі Fashion Institute of Technology 
при 221 Вест 27-а вулиця у Ню Норку. Початок о год. 7-ій 
вечора. Чистий прибуток із вистави призначений на Фонд 
Катедри Українознавства у Гарварді. На фото: Сцена 
із поеми „Ноганна — жінка Хусова" в поставі учнів СтудЦ 

Мистецькою C.wea. 
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Підхід редактора 

(2) 
Але з остаточним ударом, ції можна взяти алфавіт і 

окупант чекав до відповідної порівняти з системою пн^ь? 
нагоди. Вона збіглася ( ч и , м а китайського культурного 
припадково?) зі століттям ' кругу, що не знав абстрик– 
ваЛусвських едиктів 1861 та ції). 
1S76 pp.. після Того, як ато– Кожна наука мусить Ялти 

Jersey City. "х.І. 07303 м о п а зброя запевнила Совст–: с в о ю теорію, правдивість я– 
” ському Союзові стабілізацію. К О Ї т р е б а провірити дос.п– 

Тільки тоді можна було до– дом. 
зводити собі– на остаточний 
удар по базі української 
ідентичності!, на нововалу– 
євськнй акт. На наших очах 
у 1963 р. Українська (Всеук
раїнська) Академія Наук 

Свого часу великий американський полководець ген. 
Доглес МекАртур, відходячи від активної служби, виго
лосив на спільній сесії Конгресу ЗСА прощальну промо
ву, в якій між іншим с к а з а в : „Старий вояк ніколи не вми
рає. - він тільки відходить". Це, мабуть, можна сказати П Щіі г 1 9 3 6 р . стала зватися 
її про старого редактора. Рідко бо людина іншої професії 
мас таку нагоду назавжди „записатись", як її мас жур
наліст, для якого писання с „хлібом Насущним". 

Це можна сказати й про померлого минулого поне
ділка на 85-му році життя редактора Омеляна Рев "юна, в 
роках 1926-1933 головного редактора „Свободи" їі 
до 1941-го року співредактора цього щоденника. Очевидно, 
що на долю покійного тепер Омеляна Рев'юка. як і на 
долю більшості! працівників української преси, припала 
не тільки редакційна праця, але й тісно пов'язана з нею 
в наших обставинах громадська діяльність. Він очолював 
центральне Об'сднання Американсько - Українських Ор
ганізацій в одному з найкритичніших для українського 
народу періодів - жорстокої польської „пацифікації" в 
Західній Україні в 30-нх роках та ще жорстокішого вимо
рювання, зорганізованим Москвою голодом мільйонів ук
раїнців в підсовстській Україні. Пацнфікаційні жорстокос
ті увіковічнив Омелян Рев 'юк у виданому Об'єднанням 
окремому збірнику. 

Покійний редактор Омелян Рев'юк. як і консна жи
ва та активна людина, мав свої заслуги і свої недомаган–^ 
ня. Мав він їх і в „Свободі" і в Українському Народному 
Союзі. І коли .щт таких нагодах, як смерть людини, го
вориться про неї тільки добре або нічого, то у випадку 
покійного редактора; 'Ре)в'!оІка хочеться1, зокрема, згадати 
п)ю дві критичні події, у ,.Сврбоді”,ііцо можуть послужити 
для нього промовистою характеристикою. Першою з тих 
подій було звільнення його Головним Урядом УНСоюзу 
з обов'язків головного редактора в 1933-му році. Редактор 
Рев'юк прийняв це рішення і продовжував свою працк 
як співредактор. Другою подією було звільнення його S 
праці в редакції в турботливих часах другої світової вій
ки і у зв 'язку з дуже турботливими справами для УНСою
зу та ..Свободи". Редактор Рев'юк прийняв і це рішен
ня, і відійшов, не тріскаючи за собою дверима і ніколи 
опісля не сказавши і не вчинивши нічого такого, що мо
гло б кидати будь-яку тінь на установу, газету чи йогч 
співпрацівників. Уже після війни ред. Рев'юк принагідне 
відвідував редаїсцію. як і редакція час. від часу запрошу
вала його, зокрема з гіізннх ювілейних нагод. 

Редактор Омелян Рев'юк був одним з ..останніх мо– 
гіканів" передвоєнної редакції „Свободи", до яких ще на
лежать ікж. Євген Ляховнч та д-р Володимир Душник -
дай їм. Боже, здоров'я і многпх літ. Відійшли у вічність 
вже після 1950-го року неперевершений Д-р Лука Мншу– 
гл, д-р Семен Демндчук. ред. Степан Шумейко, полков
ник Володимир Кедрсвський і тепер ред. Омелян Рев'юк. 
Редактори відійшли, залишивши свою печать на одному 
із найбагатших у події періодів історії українського по
селення п Новому Світі. 

і 'екретність' 
Відвідини президента Ніксона у Пекіні і ведені НИ.У 

наради з лідерами комуністичного Китаю є найкращим 
доказом, що священна демократична девіза „нарід мас 
право, знати" - мусить мати свої межі. Подумати тільки. 
чи можливо було б змінювати курс історії, коли б велико
державні лідери не могли в повному взаємному довір'ї пе– 
редгіскутовуватн справи, які їх розділяють та зближу
ють, і коли б вони не могли обмірковувати можливі шля
хи д І розв'язання актуальних міжнародних проблем. Ко
ли ж у наш час нзйонгрозливішою проблемою світу, які 
теж за всією логікою продиктувала Ніксонсві їі Мао Теє 
тунгові потребу закінчити 22-літній період ворожнечі, ко
ли тією хвилюючою обидві сторони проблемою с зріст со– 
встеького імперіалізму, то як можна було б придумати 
способи для зупинення того зросту, якби „нарід" знав 
про все те. який всі ті наради були широко розтрублені. 

Очевидно, що 80 американських журналістів, комен
таторів, иайвндатніших американських колюмністів, як: 
супроводять Президента в його подорожі, жадні дізнатіГе; 
у Пікіні „будь-що" про о м і с т і характер ведених за зак
ритими дверима розмов. Але водночас усі ті видатні жур 
налістн, як Віллілм Баклі . Макс Френкел. Роберт Мартії 
і інші, напевно свідомі того, що на першому місці сто
їть не сенсаційний ДЛЯ газети і її читачів матеріял, а 
добро батьківщини, і що це добро наказує - мовчати 
щ б не виявляти передчасно найбільшому ворогові світ\ 
те, чого йому не треба знати. Колись, очевидно, відомнмі 
стануть подробиці, .про. ЩО говорили Кіссінджер з Чу Ен– 
ліі:м. поки Пекін не вислав офіційного запрошення Нік– 
еонові, про що говорили Ніксон з Мао Тсе-тунґом і йоп 
прем'єром. Але цс буде колись, р покищо треба, шоС 
ці речі були строго засекречені. Після викрадення і оп
рилюднення так званих „пентагонськнх документів" ь 
червні минулого року про ролю ЗСА у В'єтнамі і так зва
них „Документів Андерсона" про таємні наради у Білом: 
домі в справі Індії - Пакістану Ніксон напевно видав су 
порнй наказ забезпечити секретність пс-.інських розмов 
Недарма між. допущеними до участи в тій подорожі нсм–' 
колюмніста Д ж е к а Андерсона, проти якого власні йог' 
колеги із світу американської преси піднесли закиді що 
він перестудив межі „нарід має право знати". | 

Криза в сільському господарстві СССР 
СОВІ.ГСЬКИЙ Союз був з.му– і дбати ..вже тепер про вес– 

шенйй докуповувати пше– няні сільсько'– господарськ 
ницю й інші зернові за кор– і роботи", тим більше, шо ..су 
длном. особливо в Канаді й j вора і малосніжна зима зап– 
Арґентйні, у минулих роках ' дала шкоди деяким посі– 
та буде змушений, купувати j вам". За підрахунками за 
цього ' 'року щ е ' б і л ь ш е . На І хідніх фахівців, цієї зими 
засіданні провідників .15 со–! вимерзло до 40 відсотків у– 
вєтських !,республїк" у Мо–; сісї озимої пшениці на те– 
екпі. в тому й „міністрів" тз риторі! СССР — загинула 
фахівців у справі сільського І або дуже пошкоджена одна 
господарства, з доповіддю | третя псіх 

Академія Наук У Р С Р ) ' п е 
рестала існувати я к найви– 
ша незалежна, наукова ус
танова окремої нації. Вона 
перейшла під керування 

::`' ' 'Всесоюзної (Російської,) А– 
кадемії (Академія Наук СС
СР), і за нею осталося ли
не виконувати наукові на

кази „старшого брата". 
Актом 1963 р. останній за

т інок української суверен
ності! закінчив свос життя. 
\ле . не зважаючи на все те 
Провндіння– все ще не оста– 
ли/Ю українства на цілкови
те зліквідупання. ' 

Значення першого ,,дус– 
-у" валуевськнх актів було 
перекреслене через постан
ня зусиллям всіх українців з 
усіх українських земель. Н– 
"III у Львові (на базі нау– 
сових сил, українознавчих 

предметів -Львівського уні
верситету, фінансової і люд
ської допомоги із Централь– 
!нх і Східніх українських 
емель та дотацій австрійсь
кого уряду) . Те. до чого ва– 
-уєвські акти не хотіли до– 
іустнти — наукове обгрун– 
ування української ідентич– 
tocTH - було створене пра– 
;ею НТІІІ в pp. 1894-1914. 

Актові 1963 р. дали відпо– 
ІІДЬ - хоч самі про те не 
ш а л и наші студенти, що 
:ертвенною акцією захопи– 
п українське громадянство 

`CA і зібрали як на україн– 
чжі виміри величезну суму 
рошей — спочатку 280.000 

юл.. а до кінця 19S8 р -
00.000. на базі якої 22 січ– 
ія 1988 Р–. У п”ятидесятнліт– 
я проголошення українсь

кої самостійної держава, бу– 
а створена база для самос

ійного існування українсь– 
-ої науки, перша внвінувана 

(endowed) Катедра украї.чсь– 
нх студій поза межами Ук– 

іаїни (і взагалі!) . у най– 
`-аршому та ведучому аме– 
чіканському Гарвардському 
ніверентеті. 

ІУ 

Тут маємо своєрідний ді– 
ялектичний процес — теорія 
дає напрямок дослідові, а 
дослід у свою чергу корегує 
теорію. Отже, немає науки 
без теорії так, як теорію, не 
підперту дослідом, не можна 
вважати за науку. 

Дана характеристика від
носиться до всіх наук, як т. 
зв. стислих, так і гуманіс
ти чвнх. 

Позиція г у м аністнчних 
наук — тут, очевидно, вра
ховується в першу чергу мо
ву, літературу і історію — 
далеко складніша від „сти
слих". Щоб дійти до стадії 
абстракції на основі досліду 
у фізичних чи хемічних нау
ках — потрібне в основному 
шанн.ч матеріалу, який мо
жна важити, до якого мож
на доторкнутися, який мож– 
іа покуштувати і т. д„ та 

чого співвідношення до тео
рії. 

Не так легко творити аб
стракції, коли маємо діло з 
іеповторними людськими 
чолектнвамн. Крім того, гу
маністичні науки мають по
двійне підношення. З одного 
"іоку вони с результатом до– 
-ліду людського колективу 
іри уживанні методу абс– 
ракції (очевидно, історик 
:е може поставити на вагу 

Дезаря або Наполеона для 
іого дослідів основна функ– 
ця, яку оці діячі займають 

у розвитку даного колекти
ву людей), з другого — ви– 
лідн гуманістичних наук 

формують в основній мірі 
світосприймання (горигент) 
такого людського колекти
ву. 

У 
Наука не с єдиним факто

ром, що формує світосприй
мання людини. Другим ос– 
ігвним - і не менше важ– 
ігавпм фактором є віра, 
яку так, як греки відкрили 
тюдину, в найдосконаліший 
тюсіб відкрили старі жиди. 

Діалог поміж вірою і на
укою є головним змістом 
культурної історії людства 
за останні три тисячі рок'в. 

Є основна різниця поміж 
вірою і наукою. Тоді, коли 
віра базується (і мусить ба– 

Наука є продуктом грець– І зуватнея') на об'явленні, і 
;ого генія. Тоді, коли всі і тому внмагго (і мусить ви– 
чші т. зв. високі культури j магатн!) від людини безапе,– 
-али в цечтрі уваги Бога, І ляційного признання за 
-оекн ВІДКрпЛИ людину і те ! правдиве своїх догм, нчу– 
;о притаманне людині ка ж без попереднього дос– 
щеленвя. База всякого кро– | ліду не може (і ніколи не 
:у вперед, думка - твори– і повинна!) нічого сприйняти 
іася і розвивалася у ство– і за правдиве. 
іеній власне греками формі! Сумніватися у правднвос– 
пілкування людей - діяло– І ті, наприклад, догми про св. 
і. Грецький діялог ( д л я | Т р о й ц ю є (і мусить бути!) 
рнкладу взяти б якиннс– блюзнірством, смертельним 
їдь і ' діял'огів Платона) - - г р і х о м для кожного вірую– 
е експеримент думки, який чого християнина, таї:, як 
аверш)івся відкриттям бази : квестіонувати правдивість 
сякої дійенеї науки - абс–: догми про те, що Мохаммед 
ракцією, що дала змОГу у був останнім пророком Бога 
вою чергу постати науко– для віруючого мусульманн– 
;й теорії (як ол,ян з прнкла– на п святотатствсм. 
ів грецького генія абстрак– (Продовження буде) J^ 

Нетію Голубенко 

ЗУСИЛЛЯ І ЗДОБУТКИ 
(Юрій Бойко - ВИБРАНЕ, том І, Мюнхен 1971, стор. 312) 

Культурні надбання укра– і „радянську' ' літературу, в 
їнської еміграції поповню– і УССР (О. Гончар. Ів. Ко– 
ються останнім часом кнн– черга, Н. Рибак) . Розвідки 
гамн окремих творчих іяди-!суто літературознавчого а– 
відуальностей, які є підсум– і кадемічного характеру з 
ком їх зусиль і здобутків на J відповідним науковим апа– 
ианюму культурному полі.іратом („Творчість Тараса 
„В житті людини, приходить Шевченка на тлі західньо– 
така пора, коли доводиться; є в jp опейської літератури") 
підбивати підсумки зробле– | чергуються з критичними 
ного", — п и ш е у своєму лн– ! статтями, есеями та літера– 
сті Юрій Бойко, повідомля–; турними портретами окре– 
ючи про заплановане ви– мих письменників, 
дання своїх вибраних праць т . . .. 
у трьох томах. ГГершнй том І І д е и ш П 0 3 Н Ц І 1 а в т ^ а ' 
цього видання уже вийшов його методологічне озбросн– 
з друку і с тепер перед н а . " я Дають плідю здобутки як 

(
 r 1 з погляду наукового рівня 

' Пора підсумків прийшла | J ^ ^ ^ К І ? П 0 Г Л Я Д У 

не лише для окремих осіб, 
а й для цілого покоління, 
яке вступило чи й пересту
пило свій" зеніт і є на схилі 

Мих. ТроЩукн 

ФЕДЕРАЛЬНИЙ ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК 
(FEDERAL INCOME TAX) v i \ 

(3) 

свого віку. Це помітно не 
лише на еміграції, але й там 
- на нашій Батьківщині. 
Цікавим було б порівняти 
характер і зміст підсумків 
тут і там, але це колись ін
шим разом. 

Ваговита значимість кни
ги Юрія Бойка полягає не 
інше в тому, що вона є цін
ним вкладом до культурно
го балансу української емі
грації і виявляє повніше 
творче рбличчя відомого 
культурного і політичного 
діяча. В особі Юрія Бойка 
маємо живого представника 
"ого покоління, яке було 
безпосереднім свідком і ак
тивним учасником того ду– 
чового і культурного проце
су в поневоленій Україні, 
за яким закріпилося ім'я 
.розстріляного українського 
відродження 20-их років". 

З цього погляду книга, 
по є перед нами, крім усьо
го іншого, є для нас книгою 
сторико - д о кументального 
сарактеру. Крім цінного 
ікладу в українське літера– 
гурознавстю і публіцнетн– 
^ ' , праці Юрія Бойка мають 
їла нас історико - пізна
вальне значення. І це дуже 
добре, що до своїх вибраних 
праць автор написав автобі– 
іграфічний нарис, який BBO` 

днть нас у ту духовну і пс– 
іітичну атмосферу в УССР, 
у якій йому довелось жити 
і працювати. Читаєш цей 
іарис з непослабленим за– 
ркавленням і шкодуєш, що 
"юго розподілено на про– 
т,овжекня в наступних то
мах. 

Перший том містить 24 
праці. Розміщені вони в 
хронологічному порядку, що 
дає змогу простежити твор
чий шлях автора, починаю
чи з І930-го року - розвід
кою „Молодий театр". Ши
рокий діапазон зацікавлень 
автора виявився в різних 
жанрах і охоплює дуже ши
рокий простір часу. Є тут 
статті і розвідки про видат
них творців української лі
тератури дореволюційного 
часу (Шевченко, Франко, 
Коцюбинський), про найяс
кравіших виразників укра
їнського відродження поре– 
волюційних 20-их років (Ко
синка, Хвильовий, Лнтонен– 
ко - Давидзвич. Підмогнль– 
ннй, Дніпровський), а та
кож про сучасну літературу 
на еміграції (В. Барка. До– 
кія Гуменна, Оксана Дяту– 
ринська). Окреме місце зай
мають статті ' про сучасну 

значимости їх в розвитку 
і української політичної дум– 
і ки й духовости нашого часу. 
І Штучна антитеза „чистої 
| науки" і її службової ролі в 
житті нації зміняється авто
ром у синтезі щасливого по
єднання сумлінного науко
вого досліду і вольового 
темпераменту культурного і 
політичного діяча свого ча
су. Це позначилось на ви

борі тем і проблематики — 
Надзвичайно актуального 
громадського значення і на
укової ваги в історії україн
ської літератури. Крім стат– 
тей про Окремі проблеми 
нашої історії літератури, є 
в цьому томі також стаття 
про' стосунки і культурно-іс
торичні взаємини з сусід
ньою російською літерату
рою — „БЄЛІНСЬКИЙ і україн
ське національне відроджен
ня". 

Крім відзначеного гро
мадського т є мпераменту, 
праці Юрія Бойка надихані 
.тюбов'-кґ'до предмету дослі
дження і дбайливим відно
шенням до мови. Читання 

v?i ` ft - -' --
такої книги приносить ду
ховне збагачення і викликає 
справжню інтелектуальну й 
естетичну насолоду. Своєю 
науковою і культурною ва
говитістю це твір незамінно
го фундаментального зна
чення для персональної біб
ліотеки справжнього інте
лектуала і для кожного, хто 
живе інтересами української 
культури. Трудно собі уяви
ти кращий подарунок ^цля 
своїх приятелів і друзів. 

Видана книга накладом 
автора на гарному папері і 
зі смаком оформлена. Огже, 
„Самвидав" поширений і на 
еміграції. З тією тільки різ
ницею, що наш „Самвидав" 
породжений не цензурою, а 
іншими обставинами і його 
видання можна без страху і 
легко діставати. Ціна книги 
7 долярів. Замовляти можна 
на адресу: 
Prof. Dr. Phil. J. Bojko-Blo 
chyn. Ludwig Maximilians 
Universitet Slayisches Semi
nar Munich. Germany 

IIA ТИХІМ Б Е Р Е З І . . . 

На тихім' березі стояв. 
Jlvtia котилпея у спомин. 
І підбивала течія 
Мою зажуру несвідому. 
Світилось сонце в глибині 
І пропливала хмара синя.' 
І ворушилося на дні 
Покрите зеленню каміння 

З цього прикладу вибира
ємо те, що корисніше для 
платників податку, стан
дартне відтягнення чи поі
менних витрат, а радше кот
рий спосіб дасть нижчий по
даток. 

а) Стандартне відтягнен
ня : 

(Річний прибуток — 11,-
000.00 дол„ 1 3 ^ стандартне 
відтягнення — 1,430.00, різ
ниця - - 9,570.00 дол. 

Чотири особи (675.00 дол. 
на особу) - 2,700.00, сума, 
що підлягає оподаткуванню 
— 6,870.00 дол. Податок від 
перших 4;000.00 дол. — 
620.00 дол„ від додаткових 
2,870.00 дол. 19Я - 545.30 
дол. Разом податок 1,165.30 
Дол. Р 

б) Поіменні дозволені вит
рати: пожертви на харита– 
тивні цілі - - 200.00 дол., по
даток від бензини — 50.00, 
податок від харчів та одя
гу — 165.00, внески до юнії 
— 120.00, знаряддя до праці 
— 150.00, податок від меблів 
- - 50.00. Разом 735.00 дол. 

Як .бачимо, сума і дозволе
них витрат 735.00 дол. мен
ша від суми стандартного 
відтягнення 1,430,00 дол. 
Тому в цьому прикладі по
даток нижчий, коли корис
туватися стандартним від
тягненням. 

Хоч з а г а л ь н а су
ма всіх витрат (виключаючії 
Чинш, харчі і меблі) дорів
нює бїльше як 1,430.00 
(стандартне відтягнення), 
на основі федерального за
кону не всі витрати відтя
гається від річних пробут– 
ків. Як зауважуємо, лікарсь
кі видатки в сумі 300.00 дол. 
не включається в поіменні 
дозволені витрати тому, що 
на основі закону від лікар
ських видатків треба відтяг
нута суму, що дорівнює З' ' ' 
від річних прибутків. В на
шому прикладі 3 ^ від 11,-
000.00 дол. дорівнює 330.00 
дол., а це більше, як сума, 
зужита на лікарські видат
ки, 

Одначе, якби загальна су
ма поіменних дозволених ви– 

1,430.00 дол., ,тоді корисні
ше було б вибрати другий 
спосіб, бо це зменшило б по
даток. . ж г 

Сума звороту^чЧі доплати 
податку залежить' від того, 
скільки працедавець відтяг
нув 'в ід заробітної платні на 
федеральний податок. Слід 
також згадати,, що другим 
елементом на зворот чи доп
лату є родинний лстан,' тобто 
самітні чи неодружені мають 
іншу відсоткову податкову 
стопу, як одружені, розве
дені чи голови; родин. 

УІ. Прибутки та витрати з 
мешкаиевнх будинків і зиск 

з продажу оудинку 
Як усі інші”гГрйбутки, що 

підлягають федеральному о– 
податкуванню, так і прибу
ток з мещканевого будинку, 
після узгляднений релятив
них витрат, включається до 
річних прибутків. 

Щоб точно проаналізува
ти і устШнитн, яку частину 
прибутків з чиншу оподат
ковується, візьмемо такий 
приклад: -rt 

Мешканевий б у д и н о к має 
три поверхи. На першому 
поверсі мешкає власник із 
своєю родиною, а два горіш
ні поверхи винаймасться. 
Дал і прнймімоЛщо цей бу
динок був куплений влас
ником за 30,000.00 дол. в 
першій половині січня 1965 
р. Місячний чинш в 1971 р. 
становив 150.00 дол. за дру
гий поверх і iJO."DO дол. за 
третій поверх.'" ' 

Витрати на будинок у 
1971 році були такі : 1. нап– 
рава даху —-̀ ^TiTOO дол„ 2. 
малювання вікон — 225.00, 
3. електричні направи на 
2-му поверсі - V 56.00, 4. па– 
пєровання - на 3-му поверсі 
— 200.00, 5. податок з ре
альності! — 600.00, 6 . ' від
сотки від морґед”жу — 450.00 
7. забезпечення від вогню і 
інш. внп. - 120.00. 8. вода 
для будинку — 60.00. 9. о– 
пал всіх мешкань — 600.00 
дол„ 10. утримання саду — 
90.00 дол. -г. 

З цих даних робимо роз
поділ витрат,' ^базуючись на 

трат перевищувала суму пропорційному відношенні 
стандартного в– ь-д^тятиеняя і витрат до будинку. -; 

Рід витрат Загальна 
сума 

витрат 
-

' 
5 

1. Направа. даху 75.00 
2. Малювання вікон 225.00 
3. Електричні 

направи 50.00 
4. Паперованна 200.00 
5. Податок з реаль

ності! 600.00 
6. Відсотки від 

моргеджу 450.00 
7. Забезпечення бу

динку 120.00 
8. Вода 60.00 
9. Опал 600.00 

10. Утримання саду 90.00 
Разом 2,470.00 

Відносні Відносні 
витрати на витрати на 

1-му поверсі 
` r` 

- ; , 
5 С 

25.00 
75.00 

' 
— - ” 

200.00 5S5 

150.00 а 

..-
40.00 
20.00 

200.00 
30.00 т 

2-му і 3-му 
поверхах 

5 
50.00 

150.00 
і 

50.00 
200.00 

. 
400к00 

300.00 

80.00 
40.00 

400.00 
60.00 

740.00 ^ 1,730.00 

ЛЕОНІД ТАЛЛЛАИ 

Донецьк 

завжди 
.мирним 

виступав генеральний сек
ретар Ц К КПСС Л. Бреж
нєв, що вказувало на важ
ливість теми і стурбованість 
партійного керівництва ста
ном справ. Усі газети в СС– 

ОЗИМИХ ПОСІВІВ 
Вже п минулому році про
дукція сільського господар
ства в СССР не перевищила 
попереднього року, а кіль
кість населення постійно 
зростас. Не п о к р а щнвея 

СР заповнені закликами і стан і з тваринництвом 

т 
Ольга Прнходько 

КАМ'ЯНЕ СЕРЦЕ 

(26) 

Заглянув і до Жоржиної кімнати. У Жоржа 
ІСІ речі були в порядку, але тепер тут вілло не 
нятом, а пусткою. Сашко остовпів. Усі гарні речі кудись 
никли, навіть від ro`ro портрета, який всім так подобаВт 
я, залишились тільки цвяхи та слід на порожнії! стіні. 

Жадного листа і тут не було. 
В невиспаній голові Сашка все ще бриніли Жоржині 

лопа : „Бкопрес, міжнародний експрес". — Що це мо
же значити'.' 

Ех, випив він учора тих кілька зайвих чарок, наслу
хався фантастичних вигадок про Жоржа, а тепер і йому 
.амему верзеться Бог-зна що. Напевно нічого нідзвичай– 
лого не сталося. Може дійсно з тієї протекції дістав Жорж 
несподівано „командировку" за кордон і мусів нашвидку 
зиїхати. а Женя певно пішла відпровадити. Можливо на– 
віть. що пані Гуревичева не знає, не хотіли її турбувати 
з таке велике свято. А Женя. як повернеться, то певно 
їі усе розкаже. Можливо, що повернеться ще скоріше, як 

пані Гуревичева з церкви, бож до Лаври далеко та й Слу
жба Божа в такс свято довга-предовга. Він зараз же туди 
виправиться і за годину все буде з'ясовано. 

І добросердечний Сашко поспішив, на двірець. Швид
ко вибіг на плятформу і першого зустрічного залізнични
ка спитав про міжнародний експрес. Побачивши заклопо
таного студента, залізничник заспокой?: - „Ще встиг
нете, ще 20 ХВИЛИН до від'їзду". 

Нікого із знайомих Сашко ніде не побачив, ні на плят– 
формі, ні в почекальні, ні в буфеті. Перейшов узДовж ці
лого експресу, але ніде нікого подібного до Жоржа не зу
стрів. Переходячи повз експрес, звернув увагу на посиль
ного, що приніс розкішн s- кошик з квітами і поставив 
його на вікні в купе 1-ої клясн. 

— „От, багачі Дуріють, — подумав собі, - такни ко
шик на Хрещатику коштує великі гроші, а завтра піде 
він на смітник". Хотів був уже відійти, аж угледів зда
леку поставу свого професора. Швидко відійшов набік, 
не бажаючи з ним вітатись, але цікаво було знати, що 
він тут робить. Може і Жорж десь тут з ним. Став осто
ронь за чиїмись широкими плечима і пильно стежив. Дійс
но, майже безпосередньо за професором з'явився Жорж 
з дамами, і всі вони попрямували просто до купе 1-ої кля– 
си. Ж о р ж виступав так легко та елегантно, тримався так 
вільно і самопевно, ні5и завжди їздив лиш в 1-ій кляті. 
За хвильку в вікні серед квітів з 'явилася голівка профе
сорової доньки з щасливою усмішкою, а за нею гарна, 
певна постава Жоржа. ПроєЬесор з жінкою стояли на пе
роні проти вікна і видимо пишалися тією добре підібраною 
парою. 

„Значить, це все правда, що казали вчора товариш. 
— подумав Сашко. — Але як же' це можливо, що вдомг–. 
у Жоржа про це нічого не знали? Чи це все зроблено таь 
по-великопанськи? Чи Жорж їх переконав, що так маї 
бути, що це необхідно задля його щастя, і вони у своїй 
покорі тішаться здалеку його успіхом?" 

'Поплентався Сашко додому та все собі дорікав, що 
не зумів навчитись здоровій, нормальнії! орієнтації на світ 
та на людей, що все ідеалізує і навіть не зрозумів такого 
Жоржа, ` який– властиво є кар'єрист з ніг до голови.. Тіль– 
ки наблизившись до свого помешкання, прнзадумався над 
тим, що мас сказати тим нещасним жіикам? Чи мас мов– 
чати? 

Прибуток з чиншу за 1971 
p. : другий поверх (150.00 (, 
дол. місячно) - ' 1.800.00 
дол„ третій поверх (140.00 
дол. місячно) — 1,680.00 
дол. Разом прибуток з чин
шу — 3,48000 дол. Релятив
ні витрати (2-ий і 3-ій повер
хи) - 1,730.00 дол. Різниця 
- 1,750.00 дол. 

Ця різниця, тобто загаль
на сума чиншу, поменшена 

. < -` 
загальною сумою витрат, я– 
кі відносяться до тієї части
ни будинку, що є для ви– 
найму, не є остаточною су
мою, яка враз з іншими 
прибутками підлягає опо
даткуванню. Від цієї суми 
1,750.00 дол. ще треба від
тягнути амортизацію тих 
двох поверхів, з яких одер
жано чинш. 

Коли пані Гуревичева пішла до церкву, Женя вирі
шила й собі піти до затишного скверу поб^ізу. де саме 
цвіли жасмінн, щоб натішитись свіжим, росистим ранком. 

Женя з малих літ захоплювалась книжками. Може 
тому, що життя її вдома було таке одноманітне і бідне на 
враження. Спочатку то були картинки, але дуже скоро 
вона самотужки навчилась читати і ковтала книжку за 
книжкою. Було в домі книжок дуже'багато, бо в міру того, 
як на панському дворі виростав Валя, всі дитячі книжки, 
здебільшого дуже багато ілюстровані, передавались для 
малого Гуревича. і Женя мала з того радість та користь. 
Пізніше до того прийшли шкільні підручники, а ще піз
ніше, в гімназії Женя почала захоплюватисяс романами. 
І тепер для неї не було більшої приємности. як читати 
добрий роман. Не маючи своїх особистих романтичних пе
реживань, вона з цікавістю слухала оповідання своїх то
варишок, а також товаришів на ці теми і зачитувалась 
мемуарами та родинними хроніками. 

От і в цей гарний, святочний ранок вона поспішала з 
цікавою книжкою на свос знайоме місце в далекому кутку 
скверу, радіючи, що буде читати цілий день досхочу, а 
при тому насолоджуватися весняною красою. 

Не встигла Женя прочитати кількох сторінок, коли 
побачила, що до неї поспинає Жорж. Була мило здивова
на. Також здивувалась, що він мас в руках свою малу 
елегантну валізку. Подумала: , Дїевно збирається до ко
гось на дачу". 

і (Дал і буде) . ` 7 



СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 25-го ЛЮТОГО 1972 

Г(Жтшші виступи Українського Оііерного Ансамблю 
Мю Порк. 

Ню Иорк - 26 иереямя 1972 p.. Чикаю - 6-го травня. 
Дітройт — 7-го травня, Burn емтон — 31-го травня 

НЮ ИОРК, Н. И. 
Неділя. 26 БЕРЕЗНЯ 1972 p., год. 4-та по пол. 
Заля Fashion Industries US, 325 W. Z4 St., JjtsW York City 

виконує комічну оперу па 3 дії 

ЗАПОРОЖЕЦЬ ЗА ДУНАЄМ 
Муз. С. Г. Артемовського 

Виконавці: Г. Карась Л. Рейиаровнч, Львівська 
опера, Одарка Г. Андреадіс, „Колон" Буенос Аярес 
Оп.. Оксана - М. Кокольська, Ситі Опера, НЛ„ Андрій 
- В . Чаплиік-ькин, Темпел Унів. оп. к. Філ., Султан — 
О.' Голоаацькшї, соліст Оперного Ансамблю, Імам - В. 
Ьаршшнч, соліст хору „Прометей", філ., Селіх-Аґа - Т. 
Федорович, арт. Харк. Драм. Театру. Оркестра з членів 
Львівської Оперн та Абсольвентів УТЛІ. Хор Оперн. 

Танки СУЛІА ,Зерховниді", Н.И. Музичний кер. 
проф. О. Стратичук. Режисер: Т. Федорович: Танки: О. 
Гелза. Декорації Оперного Ансамблю. Концертмайстри: 
Т. Левнцькнй, В. Босий. Козаки, козачки, женці, слуги 
султана, турецька варта. 

Передпродажа квитків в крамницях: Арка, Еко, Сур
ма, та в день вистави від 3-ої год. при касі театру. 

ї ї 

т СКЛАДАТИ ГРОІШ 
9 ЧИ ПОЗИЧАТИ 
9 НАЙКОРИСНІШЕ 

Федеральній Кредитовій Кооперативі 

САМОПОМІЧ" в НЮ ЙОРКУ 
ПОЗИЧКИ НА НИЗЬКІ ВІДСОТКИ 
ДО СПЛАТИ В ДОГІДНИХ РАТАХ. 

Банкові годішн: кожного дня крім понеділка від 
год. 10 до 3:00. У. п'ятницю також від год. 
5 до 8:00 вечора. 

А д р е с а : 
SELF RELIANCE (NY.) FEDERAL CREDIT UNION 
98 Second Avenue New York, N.Y. 10003 

Tel.: (212) GR 3-7310 

Аиатпль Дорошенко 
голова 

Михайло Ольшакський 
секретар 

В Чикаго відбудеться з'їзд учителів 
українознавства 

Окружний Комітет УНС в Чикаго, Ілл. 
повідомляє, що 

в п'ятницю, 3-го березня 1972 року 
о год. 7-4Й веч. 

в залі УН Союзу 
нрн 841 Н. Вестерн в Чикаго, Ілл. 

— відбудуться — 

ЗАГАЛЬНІ РІЧНІ ЗБОРИ 
ОКРУЖНОГО КОМІТЕТУ 

УНСОЮЗУ 
в яких обов'язково повинні взяти участь члени Окруж

ної Управи, конвенційні делегати і представники 
слідуючих Відділів: 

17, 22, 33, 35, 51, 106, 114, 125, 131, 139, 157, 176, 
220, 221, 243, 252, 259, 301, 379, 399, 423, 425, 452, 
472, 499, 80 — Калумет Ситі, 100 — Ґеррі, Індія– 
нац 103 — Мілвоки, 107 — Гемонд, Індіяна, Ш 
- Джоліст, Ілл., 136 — Палатайн, Ілл. , 250 — 
Рокфорд, Ілл., 190 — Шорія, 385 - - Гарвей, Ілл., 

395 — Арлінґтон, Ілл . 
ПРОГРАМА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 

1. Відкриття 
2. Вибір президії 
3. Приняття протоколу з попередніх загальних зборів 
4. Звіт управи і контрольної комісії 
5. Запити і дискусія над звітами 
6. У ділення абсолюторії управі і кактрольїші комісії 
7. Звіт иомінядійної комісі 
8. Вибір управи і контрольної комісії 
9. Внески і запити 

10. Закриття зборів 
ЗА ОКРУЖНУ УПРАВУ ОКРУЖНОГО 

КОМІТЕТУ УНС: 

З рамени ..Об'єднання У– 
краінських Педагогів ЗСА" , 
Українська Учительська 
Громада в Чикаго, влашто
вує з'їзд-конференцію учи
телів українознавства 11-го 
березня 1972 р. 

15:го січня ц. р. відбуло
ся засідання Управи Учи
тельської Громади в Чикаго, 
в присутності містоголовн 
„Об'єднання Українських 
Педагогів ЗСА" , інсп. Ю. 
Назаревич. Намічено плян 
конференції і створено Ко
мітет. Запляновано панель з 
молодих учителів, а саме: 
котрі мають закінчені „Ви
щі Педагогічні Курси Укра
їнознавства, і учителі котрі 
покінчили студії, а не вчать, 
тепер. Ціль з'їзду-конферен– 
ції с запізнати, приєднати і 
заохотити молодих учителів 
з проблематикою україноз 

навства„ найважливіше -
зактнвізувати їх. 

Тому, Українська Учитель
ська Громада в Чикаго, з 
головою мґр-ом М. 
ком. звертається до україн
ського громадянства піддер
жати цей з'їзд і взяти числе
нну участь. Кожний свідо
мий українець повинен ма
ти на цілі плекання україн
ської мови, продовжувати у– 
країнські традиції і вихову
вати молоде покоління на 
майбутнє. Тут роля учителя 
українознавства с важлива 
й необхідна, для тих цілей. 
Тому, ще раз Українська У– 
чительська Громада в Чика
го, звертасться до громадян
ства, а головно до молодих 
учителів, і підкреслює важ
ливість цієї конференції З'ЇЗ
ДУ. 

Н. Л. Хойнацька 

святочний KjgpjgsPT у даШШ 
Для 

з дня 
Понкерс, Н. И. -

відзначення 80-річчя 
народження Верховного Ар– 
хнєпископа Української Ка
толицької Церкви Кардина
ла Иосифа та Дня Помісно– 

Губча– І сти УКЦеркви. заходами 
Комітету в Йонкерсі відбу
деться 27-го лютого святко
вий концерт в Українському 
Народному Домі- при 301 
Палісайд евню, о 4-й г. дня. 
Імпрезу розпочне коротким 

Бюлетень „Церковний Вісник" перейшов 
на журнал-двотижневик 

Чикаго. — „Із цим числом 
вступаємо у 5-ий рік вида
вання нашого двотижневи
ка „Церковний Вісник", ска
зано у вістці „Від Редакції" 
в тому журналі, що з малого 
форматом парафіяльного 
бюлетеню перемінився впро
довж кількох років у релі
гійний журнал, що його чи
тають не тільки парафіяни 
св. Володимира й Ольги, але 
й широкі круги" . . . У чис
лі ,Дерковного Вісника" з 
9-го січня ц. р. повідомлено, 

що журнал буде виходити 
раз на два тижні та що „вся 
рація існування парафії св. 
Володимира й Ольги поля
гає на вдержанні українсь
кої духовости". Дотеперіш
ній головний редактор ,Дер– 
ковного Вісника" д-р Василь 
Маркусь від'їхав на деякий 
час до Риму, де викладати
ме політичні науки в Універ
ситеті Льойола та в Україн
ському Католицькому Уні
верситеті ім. Папи Климен– 
та, але далі дописуватиме 
до цього видання. 

Декілька інформацій про „Медикер" 
початком цього року шпиталі, з хворого вирахо– 

словом голова Комітету nop. 
Лев'Футала,' промову виго
лосить д-р Роман ^Осінчук. 
Крім виступів молоді Плас
ту й СУМА з Ионкерсу, в 
мистецькій частині візьмуть 
участь оперовий співак О– 
сип Стецура і хор при церк
ві св. Івана Хрестителя в 
Нюарку під диригуванням 
Михайла Добоша, при фор– 
тетгіяні панна Д Синіла і 

Роман Стецура. 

У 1967 році, коли тдгото– 
влялось затоплення „Кахов
ського моря", могилу знаме–, 
ннтого кошового отамана 
Запорізького війська Івана 
Сірка довелося перенес-тд із 
затоплюваного району до 
села Капулівки. Домовину 
відчинила наукова комісія, 
череп отамана Сірка тоді пе
редали до лабораторії пляс– 

"1 
т 

-пічної аятропологічної pij 
конструкції Щ ^йклухи-Мвї 
хлая. Дещодавно, інформзда 
вали московські ,,Ьвестія”-в 
17 лютого, до історичної^ 
Музею ім. акад. Яворннцьк^ 
то в Д^ідропдатіювському 
прийшов портрет, коше 
Івана Сірка t -
раси його обличчю яа oepde 
ві вивчення черепа. Про даО 
льшу додю черепа ве скаї 
зало. ,-.д 

іЛ 
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„Медикер" не оплачує перші 
68 долярів за рахунками від 
лікарів, лікарів-шпиталів і 
т.д. Кожний заасекурований 
повинен заплатити сам ту 
суму, з власних фондів. Ра
ніше така сума, що не підля. 
гала оплаті „Медикеру", 
становила 50 дол., потім 60 
дол.. а в цьому році — 68 
долярів. Раніше після пере
бування перших 60 днів у 

вували за кожний дальїшш 
день по 15 долярів, а тепер 
по 17 долярів. Тільки до 31 
березня можуть ще зареєст
руватись на обслугу в „Ме
дикер" особи, які народили
ся між 2 жовтня 1903 і 1-им 
жовтня 1904. Хто пропустить ' 
цю дату з народжених у тих 
роках, вже не зможе зареє
струватись і потрапити під 
опіку „Медикер". 

Американський клюб організував 
концерт української пісні 

Ст. Пол, Мінн. — Газета 
„Ст. Пол Піонір Пресе" з 9-
го січня 1972 р. надрукува
ла рецензійний відгук свого 
редакційного співробітника 
Джона Гурві під Наг. „Шу– 
берт Клюб презентував ма
ловідому слов'янську музи
ку". На концерті „виступали 
мнетці Оксана Бринь — соп
рано, якій блискуче ахомпа– 
ніював Ричард Згодава, і 
молода піяністка Елізабет 
Волф", котра виконала Со
нату Брамса. Рецензент ха
рактеризував Оксану Бринь, 
як добре вишколену співач
ку - солістку, з голосом ши
рокого діяпазону, добре нею 
контрольованим. Вона вико
нувала на тому концерті пі
сні українські, польські, че
ські й російські, і всі мова
ми оригіналів. „Із своєї рід
ної України Оксана Бринь 
вибрала чотири пісні, у я– 
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ГОЛОВНА УПРАВА СУМА 
— влаштовує — 

з рамені Конференції Центральних Українських Молодечих 
і Студентських Організацій 

ЧЕРГОВУ 

МАНІФЕСТАЦІЮ 
В ОБОРОНІ АРЕШТОВАНИХ В УКРАЇНІ 

в суботу, 26-го лютого 1972 року, год. 4-7-ма по пол. 
Гамершилд Плаза (47 вул. і 1-ша еве.) в Ню йорку 

ЗАКЛИКАЄМО ДО УЧАСТИ ВСЕ УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО 
ТА МОЛОДЬ ПЛАСТУ, СУМА, ОДУМ, ТУСМ, ЗАРЕВО і СУСТА. 

ких відчутна багата народна 
культура", сказано в рецен
зії. Солістка Оксана Бринь 
виконала арію Галі з опери 
„Назар Стодоля" та пісні 
Грудина, Штогаренка і „Со
ловей" Кос-Анатольського. 
Дж. Гарві зазначив, що в 
,.СоловТ' вона дуже добре 
проспівала кольоратурні па
сажі. Співачка О. Бринь не
забаром виступить з концер
том у Ню Иорку. 

ФІЛЬМ „ІДУ ДО ТЕБЕ" 
За сценарієм поета І. Дра

ча в Києві поставлено півто
рагодинний кінофільм „Іду 
до тефе" — про життя і тво
рчість Лесі Українки, режи
сер М. Мащенко, музика В. 
Губи, головну рруїю грає 
акторка Алла Демидова. 
„Картина захоплює і вра
жає зливою думок, почуттів, 
спостережень", писала „Ку
льтура і Життя" л 17 люто
го. Критика вважас невда
лою гру актриси. Що вико
нує ролю Ольги Кобнлянсь– 
кої, також замало розкритий 
образ матері Лесі Українки 
письменниці Олени Пчілкн. 

З великим жалем і смутком повідомляємо членство Українського 
Народного Союзу та Українське Громадянство, 

що в середу, JJS-го лютого 1972-го року ненадійно 
відійшов у вічність на 58-му році життя 

св. п. 
ПЕТРО ГШЦЦЛО 
Головний касир Українського Народного Союзу, касир Українського 
Конгресового Комітету Америки, член Президентського Крайового Ко
мітету Осередку Добровільної Акції, виконуючий обов'язки голови 
Української Республіканської Федерації, провідний член багатьох аме

риканських і українських установ, заслужений громадський діяч. 
ПАНАХИДИ: у четвер, 24-го лютого, о год. 8-ій вечора в похоронному 

заведенні Литвина і Литвина при 801 Спріш'філд евеню в Ірвінґ– 
тоні, Н. Дж. ; 
у п'ятницю і суботу 25 і 26-го лютого о год. 7:30 в похоронному 
заведенні Rozdlisky Faneral Home, Western Avenue A 50th Street, 
Chicago, III. 

ПОХОРОН: у понеділок, 28-го лютого 1972, о год. 9-ій рано з церкви 
Різдва Пресв. Діви Марії, 4949 Pauline Avenue, Chicago, ill. 

Опечаленій Дружині Стефалії, Дочці Іванні та Синові Норманові і всій 
ближчій і дальшій Родині висловлюємо глибоке співчуття. 

головний ЕКЗЕКУТИВНИЙ КОМІТЕТ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

Замість квітів на могилу 
бл. п. МАРІЇ КОҐУТЯК 

20.00 долярів 
на Фонд ..ЦеріДіа в Потребі" 

складають 
Оксана і Роман ТРЕДГНЬОВ( ЬКІ 

Замість квітів на могилу мого Незабутнього Вуйка 
ред. ОМЕЛЯНА Р Е М О К А 

складаю 20.00 доларів 
на „Церкву в Потребі". 

Володимир ЧАРСЬКІШ З Родиною 
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ОГОЛОШЕННЯ 

ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД ОГБИТУ (Ч)УМХГПШТ І ОКОЛИЦЬ 

В суботу, 11-го березня 1972 року, в 8-ій грдоні вечора 
відбудеться в імпозантній палі 

LYMAN HALL при Southern Connecticut College в NEW HAVEN, Conn. 

ВЕЛИЧАВИЙ 
КОНЦЕРТ УКРАЇНСЬКИХ ТАНЦІВ і ПІСЕНЬ 

в К О Н Ц Е Р Т І В І З Ь М У Т Ь УЧАСТЬ: ' 

1. Танцювальний Ансамбль , З Е С Е Л К А " з Ню Гейвен, Конн., РОМАН 
СТРОЦЬКЇГП, інструктор, ВАСИЛЬ ҐША, керівник ^ 

2. Дівочий Хор „СВШАН ЗІЛЛЯ" з Irvington, N. J., БОРИС САДОВ– 
СЬКГОЇ, диригент. 

Н В КОНЦЕРТІ ВИСТУПАТИМУТЬ ВИКЛЮЧНО МОЛОДІ с и л и . 
И Просимо всіх взяти \-часть у цій імтгрезі. 
З д і л о в и й КОМІТЕТ 
И IXXIXIITTTTTrrXXTIXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXIXIXXXXJbJ 

УІЗДШІСЬКА B O I ^ I A A J k ^ i E ^ у ЬША 
з г.ікбокаМ жялем повідомляс 

що 21-го лютого 1972 року покер 

ОМЕЛЯН РЕВЮК 
члол Комісії для вігвчегсил Історії украін)сисоі Іміграції 
в Америці, ялси Фундації Академії. колкгаяШ гЬМШІШй 

редактор „Свойодп" 1. відомий укрвійсмшн 
амереканськни дігч. 

Дрі”!ііпгІ Покійного п. Емі-гії і езтові Оме.-
висловлюємо глибокі співчуття. 

УПРАВА УВАЯ у США 

І 
Замість квітів ва могялу 

ил. її. 
IVfAPU-AHHlI з ТУСТАНОВСЬКИХ МАРКІВ 

склада4:мо на Л^рзіву в ПотрвіИ": 
: і - , . і . f , ' , . . . . 

Микола Н1ГЧАЛ 
Лев, Орися і Марія МАРКІВ 
Олексалдер КУЛШППІ 
Ростиелаоа ЬЧ)ГАЧБВСЬКА 
Віра ГУСАК 
Богдан КОТИС 
Роман КРУПКА 
ЗРИОВІЯ 1 Мирослав КУЛИїПГЧ 
о. Макар 4 Гала ШІХАШПВ 
Оіена ЧОРЯШІ 
мгр. - СіУИалГ ВОЛЛЯСЬКИП 
д-р Ярослава ГРАБОВИЧ' 
Я-р ОгЧЬаШ ҐІВОТ3 ' 
Марія КАРІШВИЧ 
Микаїа ІП5РХАЧ 

S25.O0 
20.00 
W.0O 
1040 

S3 
АЬМ 
ІЬЯЬ 
іЬм 
1 ft,tjto 
am ьм ВяЛ 
5.00 
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в 
Субота, 18 березня 1972 p., год. 6 ввечорі 
Заля Української Православної Катедри 

св. Покрови 
21931 EVERGREEN, SOUTHFffiLD, MICH. 

(Між 8 і 9 Милею) 

ЮВІЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ 
для відзначення 70-ліття 

ЕДВАРДА КОЗАКА 
в Детройті 

Привітання Ювіллтові можна висилати на адре– 
ггу: 
The Е. Kozak Commfttee 
23301 Harding, Oak Park, Mich. 48237 
Хто бажав би взяти участь у бенкеті, може висла
ти замовлення на квитки та чек до 8 березня на 
ту саму адресу. Квитки будуть вислані дапгпйо 
(15 дол. вад яодрузкжя,– 10 двл^яід особи, 7.50 дол. 
від -студента)/ г- - b`su iftsft --. - г ^-

itt̀  i^wstwj-t ' - ` 
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ese ПІ 1Ч..Ч ,'ІЯ I 
ЄВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 25-re ЛЮТОГО-ДОК. 

ІИНІІШІЦЩІ 

: ч / : 

M .8Л ` 

?- КОРОТКІ ВІСТКИ -
Четвер, 2J лютого 1972 

І В АМЕРИЦІ 
ЧЖНАТОР-ДЕМОКРАТ А. РШІКОФФ СКРІГГИКУ– 

V A B пропозицію сенатських провідників Скотта і Фул– 
ррайта, щоб примусово перевозити учнів до шкіл тільки 
WMi Де в виразна сегрегація, підтримувана місцевою вла
дою. Сенатор Рібікофф сказав, що таке рішення „є ніби 
Цротн примусового транспортування, але насправді шко
ди Його не закінчить". Він закликав повернутись до його 
ДАВНІШОЇ пропозиції — дати 10 років часу шкільництву, 
також у метрополітальному районі, щоб воно само покін
чило з проявами расової сегрегації, 
і Н А З'ЇЗДІ АМЕРИКАНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ 
НАРТП, що відбувається в Вруклині, Н. И., вирішено пе– 
Йейменуватн ту партію на „Комуністичну партію ЗСА". 
Нову назву прийнято для того, щоб, мовляв, не виявляти 
^^Єдинодержавного шовінізму" в назві „американська", 
А) така назва належить усім жителям Західньої півкулі. 

КОМІСІЯ ПАЛАТИ РЕПРЕЗЕНТАНТІВ у справах 
внутрішньої безпеки ЗСА запросила професорів, знавців 
гірава, з Єйлського Університету і з Університету Нотр– 
ф а м для консультації. Комісія вважає, що прийшов час 
взагалі зліквідувати Раду для боротьби з підривною ді
яльністю в ЗСА, і для цього закликала з консультативною 
метою професорів. 
Т ЗАКІНЧИВСЯ 134-ДЕННИП СТРАЙК портових ван

тажників на Західньому побережжі країни. Новий конт
ракт був схвалений 70Гг голосів. Розвантажувати й на
вантажувати кораблі почали у всіх 24 портах на Захо– 
Щ ЗСА. 
4 П'ЯТЬОХ ЛЮБИТЕЛІВ РИБОЛОВЛІ ЗНАЙДЕНО 
яа маленькому острівці серед покритого льодом озера 
Чамплейн після великої снігової бурі. Вони заблудили 
серед густого снігопаду й були змушені заночувати в 
ша,трі– Вез вогню й харчів група могла б легко замерз– 
шущ, КОЛИ б Н вчасно не знайшли рятівники. Серед тих 
рибалок була Х5-річна дівчина і 9-річний хлопчина. Всі 
води, хоч дуже перемерзли, вже прибули до Ст. Олбенс, 
^їермонт. 

" У САН ДІЄТО, КАЛІФОРНІЯ, ПОМЕРЛА на 65 році 
життя науковець - фізик Марія Гемперт Меср, яка в 1963 
роді одержала Нобелівську нагороду в ділянці фізики. 
Покійна була другою жінкою у всьому світі, після Марії 
Жолк) Кюрі, яка одержала нагороду Нобеля в тій ділян
ці науки. 

'иНЮ ИОРК Т А И М С У ЧИСЛІ З НЕДІЛІ 20-го лю
того помилково повідомив, що в понеділок — День Ва– 
йщвггона, будуть дійсними недільні правила паркування. 
Насправді ж того дня були відкликані правила паркуван– 
цк на одній стороні вулиці, а всі інші залишалися в силі, 
як у звичайний будннй день. Бюро порушення правил 
царкувяння повідомило, що хто був покараний того по– 
^еділка — мас право на перегляд справи й одержання 
амщанеяої ним грошової кари. 

КАНАДА ВИЗНАЛА НОВУ ДЕРЖАВУ БЕНҐЛА– 
ІПаВ. Це вже 40-ва з черги країна у світі, що визнала 
колишню область Пакістану незалежною державою, хоча 
вона постала з допомогою індійської армії. 
Щ.Щ СТЕИТОВШ ТЮРМІ У ТРЕНТОНІ, Ню Джерзі, 
ВІЯЗЯІ зчинили між собою бійку, під час якої семеро осіб 
9ули поранені саморобними ножами. В'язничні сторожі 
розігнали в'язнів. Між пораненими є один із місцевих про
відників ,,мафії" Ентоні Руссо. 

ЩОБ Н Е ДОПУСТИТИ ДО ВЛАДИ РАДИКАЛА Г. 
Бука рама, військові кола в південноамериканській країні 
Еквадорі вчинили переворот. Військовики заарештували 
і потім вислали літаком у невідомому напрямку президен
та Еквадору Хозе Ібарру, який був уже дуже старим і 
ate абврався брати участь у нових президентських вибо
рах. В Еквадорі дуже часто стаються ..перевороти": за 
останні 23 роки там змінились 22 уряди, в більшості шля
хом переворотів. 

Іг/„Ч У СВІТІ 
-) 

У СТОЛИЦІ ПІВДЕННОЇ ІРЛЯНДП ДЕБЛІІП ареш
тували шефа штабу підпільно - революційної Ірляндської 
Ре^СЯублікаяської Армії, яка веде терористичну кампанію 
у Північній Ірляндії під гаслом з'єднання цілої Ірландії, 
ї яка перевела три дні тому бомбовий атентат проти вій
ськової харчівні в Британії, при чому згинуло 7 осіб. Той 
ванонолірованнй видатний терорист був „у цивілю" кім
натним малярем, за політичними поглядами — марксист. 
Арештували також трьох інших членів тієї організації. 
5 У ВСШ СОВСТСЬКШ ПРЕСІ ОПРИЛЮДНЕНО об– 
шнрннй заклик - наказ совстської верхівки про приготу
вання до відзначення 5Ч)-ігх роковин формального прого
лошення Советського Союзу, на ЗО грудня цього року. 
Одним із завдань того „всенародного святкування" є по– 
Казатк назверх, що в Совстському Союзі нема відосередніх 
ачпірацій окремих „самостійних" національних респуб
лік ООСР, дармащо советсьхі проводирі не заперечують, 

W ) в отих окремих республіках існують „націоналістичні 
ївовшісти" (тільки на Московщині ніби їх нема!). 

КОМУНІСТИЧНА СХІДНЯ НІМЕЧЧИНА ДОПУС– 
ТИТЬ в цьому році німців із Західнього Берліну до Схід– 
нього Берліну в квітні під час Великодня. Це перша така 

'„концесія" за останніх 6 років. Водночас у Східній Ні
меччині заповіджено ліквідацію решток приватного вироб
ництва та ремісництва, 

ЛОЛЩІЯ У СТОЛИЦІ ПІВДЕННОГО В'ЄТНАМУ 
ЗАБОРОНИЛА колишньому активному південно - в'єт
намському генералові Нґуенові Чань Ті висісти з літака, 
яким він прилетів з Сан Франсіско. Поліція наказала об
с л у з і того американського літака „Пан Амерікен 747" 
Івегайно відлетіти назад з отим генералом, як одиноким па– 

'^аікиром. Тим літаком мали відлетіти до Америки 200 
Американських вояків, але поліція перешкодила їм всіс– 
^ТЯТУДВ і вони мусілн підождати на наступний літак. Ге– 
лИвраЛ Нгуея Чань Ті виїхав до ЗСА 6 років тому, репре
сований з а участь у будднетських заворушеннях. Він бу– 
!яім-то не отримав був попередньої згоди президента Нгу– 
-jok Вака Tic на поворот. 

ПАКІСТАНСЬКИП ПРЕЗИДЕНТ ЗУЛЬФІКАР АЛІ 
rJpyfHCO ПРИЙНЯВ З вдоволенням заяву індійського пре– 
^М'ЧДО їндіри Ганді, що вона готова приступити до перего– 
-ворів із яям у справі закінчення індійсько - Пакистанської 
гворожнечі. Минулорічна коротка війна між тими держа– 
,вамн залишила нерозв'язаною проблему полонених, виз– 
Ю(аІПТі? самостійности Банґладешу, звільнення індійцями 

^аКІстанськсгі території в Кашмірі, воєнного відшкодуван– 
SfcM'fv Я. Бутто відповість офіційно Індірі Ганді як тільки 
'Президент Ніксон закінчить свою візиту в Пекіні. 

В ЕСПАНИ ОБПИВАЛИСЬ звалища землі під вплн– 
S0M зливних дощів біля вугільних шахт і засилали в гли– 

1,300 стіп під землею 27-ох вуглекопів. 22-ох вже вря– 
10, з а 5-ма Йде ще рятункова акція. 

ФІНСЬКИЙ УРЯД ЗАБОРОНИВ висвітлювати фільм, 
.'яяаджений на основі повісти Александра Солженіцина 

ШИН день в житті Івана Денисовича". Хоча Нікіта Хру– 

Ш ЗОЛИВ був на надрукування тісї повісти, вона за– 
, теперішніми володарями Кремлю, бо змальовує 
я совітського кацету за часів Сталіна. Фінський 

;в"хоче наразити собі Москву з приводу того філь– 

Іто ;̀h — - -

В ОБОРОНІ ПЕРЕСЛІДУВАНИХ 
І РЕПРЕСОВАНИХ БРАТІВ 

І СЕСТЕР В УКРАЇНІ 
(Закінченая зі crop. 1-ої) 

ках нашого організованого життя. Форми таких демон– 
страцій-протестів мусять бути, без сумніву, мирні та 
культурні, бо тільна таким чином можемо з'єднати при
хильність та піддержку американського народу. Такі де
монстрації підготовляють тепер в Ню Иорку та Вашинг
тоні жіночі та молодечі організації — Пласт, СУМА, 0 -
ДУМ. ,.ЗАРЕВО", ТУСМ, СУСТА і МУН. 

2) У місцевостях, де йемас советських вимінних деле– 
леґацій. мирні протести можна переводити під Ситі Го
лом, під редакціями місцевих часописів та телевізійних 
станцій, шрб притягнути увагу американського загалу 
на репресії в Україні. Д е це можливо, прохати, щоб по
садники міст прилучили саої голоси протесту офіціаль
ними підписами та печатками. 

3) Телевізійні станції — дуже ефективний форум, нА 
якому при вмілій і тактовній поведінці можна мати дос
туп до мільйонів американців, щоб представити їм си
туацію в Україні. Пригадуємо, що група українських 
студентів 28-го січня ц. р. успішно сконфронтувала росій
ського поета Євгенія Євтушенка на телевізійній про
грамі Дейвіда Фроста, про що писав навіть журнал 
„Лайф". 

4) Це саме стосується до американської преси, го
ловно поза великими центрами, яка може містите укра
їнські заяви, критику режиму в ООСР, якщо вони пи
сані в літературно-пристійннх формах. 

5) Інтервенції у сенаторів і конгресменів мусять бути 
систематичними та послідовними. Місцеві організації ма
ють обов'язок коктактуватися з своїми сенаторами і кон
гресменами/ щоб вони брали в оборону переслідуваних 
українців. Тепер, коли президент Ніксон плянус поїздку, 
до Москви, с надзвичайно добра нагода, щоб наші про
тести йшли масово до всіх американських законодавців 
з проханням пересилати їх Президентові 

ЗБІРКА НА „ОБОРОНУ 
РЕПРЕСОВАНИХ УКРАЇНЦІВ" 

Екзекутива Українського Конгресового Комітету А– 
мерики вирішила передати спеціяльний заклігк для ви
друкував н я в одному або й двох найбільших щоденників 
Америки, щоб змобілізувати американську публічну отгі– 
нію для оборони репресованих діячів української куль
тури в Україні. 

Тому закликаємо все українське громадянство Аме
рики складати негайно пожертви на ,,Фонд Оборони Ре
пресованих Українців"! 

Ця спеціяльна збірка не є частиною Українського 
Народного Фонду чи Фонду СИВУ, а Призначена вик
лючно на оборонну дію, щоб звернути світову оігінію на 
варварське безправ'я, практиковане Москвою в понево
леній Україні. 

Наші поневолені брати й сестри падають жертвами 
московсько-комуністичної тиранії, обороняючи віковічні 
права українського народу на свободу й державну не
залежність. 

Лін, що живемо в найбагатшій країні світу і розпо– 
ряджасмо більшими матеріальними добрами, як будь-
яка інша українська спільнота у вільному світі, мусимо 
здати свій національний іспит зрілости, складаючи щед
ро на цей фонд наглої потреби. 

Екзекутива УККА звертається до всіх Відділів УК
КА, співзвучних організацій та всього українського па
тріотичного громадянства з закликом скласти пожертви 
щедро на цей надзвичайно важливий фонд! 

Незабаром Канцелярія УККА вишле спеціяльний обі
жник з інструкціями, як переводити цю збірку в терені. 

При всіх збірках, пересиланих на ту ціль до УККА 
мас бути зазначено: ,,Фонд Оборони Репресованих Укра
їнців". 

Ми твердо віримо, що все наше громадянство зро
зуміє важливість цієї справи і виконає свій патріотич
ний обов'язок. 

ЕКЗЕКУТИВА 
УКРАЇНСЬКОГО КОНГРЕСОВОГО КМГГЕТУ 

АМЕРИКИ 
Ню Иорк, лютий 1Б72 року 

Індекс консумпи,ійних цін збільшився 
в січні на одну десяту відсотка 

Вашингтон. - Згідно з 
повідомленням Департамен
ту Праці індекс консумпцій– 
анх цін збільшився в січні 
Цього року на одну десяту 
сідсотка, зменшуючися ви
датно в порівнянні до груд
ня 1971 року, коли він вино^ 
енв 0.14 відсотка. У прого
лошеній у зв'язку із цим за
яві, Рада Коштів Прожитку 
назвала січневі висліди під
бадьорливими з огляду на 
те, що збільшення цін протя
гом двох місяців після їх за
морожений дуже поміркова
ні, не зважаючи на те, що 
була загроза їх раптового 
підвищення. В самому Ню 
Иорку індекс цін становив у 
січні три десятих відсотка, а 

після сезонового вирівняння 
п'ять десятих відсотка. Це 
найбільша з усіх підвншка 
Пін, починаючи від липня 
минулого року. Нюйоркське 
бюро статистики праці вва
жає, що причиною такого 
збільшеная є підвищення оп
лати за переїзд підземними 
залізницями й автобусами із 
ЗО до 35 центів, як також 
збільшення податків від ре
альностей. Водночас із цим 
повідомляють, що кількість 
незатрудяених у Нюнорксь– 
кому стейті збільшилася в 
січні ц.р. до 6.5 відсотка, до
сягаючи найвищого рівня за 
останніх дев'ять років. В са
мому Ню Иорку кількість 
безробітних винесла 5.7 від
сотка. 

Анджелу Дейвіс звільнили з в'язниці 
за кав цією 102500 дол. 

Пало Алто. Каліф. — Ан– 
джела Дейвіс, негритянська 
активістка-комуністка, обви
нувачена у сприянні до вбив
ства, після 16 місяців ув'яз
нення змогла вийти тимча
сово на свободу, за кавцісю 
в 102 500 доларів. Звичайно, 
підсудних, обвинувачених у 
вбивстві, або сприянні вбив
ству, не випускають на сво
боду ла жадних обставин. 
Але тепер у стейті Каліфор
нія була скасована смертна 
кара, і тому суддя Ричард 
Арнасон видав дозвіл на 
тимчасове звільнення під
судної, що до закону про 
скасування смертної кари в 
тому стейті було б не мож
ливе. А. Дейвіс обвесгуваче– 
на у вбивстві, бо зона, прине
сла в JSU;JO суду )вброто, в;д 

якої загинули чотири особи 
у тому й суддя, а також у 
спробі викрадання людей та 
в кримінальній конспірації, 
її випустили з тюрми увече
рі і вола від'їхала із сестрою 
та адвокатом у невідомому 
напрямку автом, під вигуки 
яких ста осіб — її прихиль
ників. Оборонець А. Дейвіс 
сказав, що гроші для кавції 
дала одна ,,кооператива" в 
Каліфорнії. В'язнична сторо
жа повідомила, що А. Дей
віс, довідавшись про її звіль
нення з камери, буда ..дуже 
Щаслива". На запитання ко
респондентів підсудна не за
бажала нічого сказати, але 
незабаром вона мас виступи
ти на пресовій конференції в 
місцевому. „Штабі оборони"-
Анджели Дейвіс'Y 

„Чорноморська Січ" —„Гун– 
rap ia v , Н. И. 4 :1 

Петерзон 11 лютого — У 
6-му вечорі футбольного сім– 
кового турніру Шейфера, 
ідо проходить в Арморі м. 
Петерзону, „Ч. Січ" здобула 
цінну 3-тю за порядком пе
ремогу, цим разом з відомим 
мадярським клюбом ,Д”ун– 
гарія" членом Оберліґн 
ДАФБ-бу, в складі якого 
виступають відомі футболь
ні „зірки": Мате, Шал ай, 
Цьйотка, Паль і ія. Не зва
жаючи на участь в .Д”ун– 
гврії" цих досвідчених фут
болістів, „Ч. Січ" вповні пе
реважала в цій зустрічі і 
здобула дві цінні точки, хо
ча вислід мігби бути знач
но вищий. Вже в 3-й хвили
ні м'яч із сильного стрілу 
Лужняка побував в сітці во
ріт , Jyiirapn" , що на щас
тя мадярів не помітив суд
дя Пітерзон, чим викликав 
голосну реакцію понад 1 5 0 0 
глядачів. Дві хвилини піа– 
ніше з чергового швидкого 
рейду, Маскевич з гарної 
подачі Вол. Каздоби, голо
вою відкрив конто воріт для 
„Ч. Січі" — 1:0. Перед за
кінченням половини вислід 
2:0 встановив Лужняк, який 
цим разом притомно закін
чив акцію Панькова-М. Фар– 
міґи. Образ гри не змінився 
і після перерви. „Січовики" 
тримали, ініціативу, а окремі 
небезпечні рейди Шалая– 
Цьйотки і Паля, енергійно 
і успішно ліквідували обо
ронці : Паньків-Касіяненко, 
штопер Каздоба і воротар 
Петро Лісевич. Чергові го
лі для „Ч. Січі" здобули: 
Лужняк з подачі Маскевича 
і М. Фарміґа з акції О. Фар– 
міги-Маскевнча. В кінцевій 
фазі змагань мадяри здобу
ли свого почесного голя зу
стрічі. Після тієї перемоги 
„Ч. Січ" закріпилася в пер

шій шістці, що після закін
чення турніру відбуде до
датковий ,,плей оф" за окре
му фінансову нагороду 
1.000 дол. Після тієї в-ї рун– 
ди розгривок, табелю очолю
ють Пассейк Італіян з відно
шенням 11:1 точок, Інтер– 
Джуліяна і „Рома" Петер
зон мають по 10:2, Елиза– 
бет СК 7:6, „Ч. Сії" і Греко– 
Амер. СК, Н. Я. по 6:6. 
Дальші місця займають: 1-
таліян Гарфільд - 5:7, Ге– 
ледон ФК — 4:8, „Гунгарі– 
я" , Н. И. — 3:9 і на остан
ньому місці Айріш-Амер. СК 
0:12. Склад „Ч. Січі": Лісе
вич, Касіяненко, Паньків, 
Вол. Каздоба, Лужняк, М. 
Фарміґа, Маскевич, Л. Віль– 
чак, О. О. Фарміґа, Бутенко. 
В наступну неділю, 20-го 
лютого „Ч. Січ" мас визна
чені змагання-фінал Ню 
Джерзі за аматорську Чашу 
ЗСА на виїзді в Трентоні з 
місцевою дружиною „Джер– 
мен-А.мерікен „Кікерс" , і На 
цю зустріч „Ч. Січ" поще в 
свому повному складі, вклю
чно із братами Іваном і Пет
ром Паливодами, які повер
нули назад до „Ч. Січі". 
Провід дружннн перебрали 
Михайло Паливода — мена– 
джер і тренер, В. Вільчак– 
помічник, П. Смук — секре
тар і Гриць Паливода — го
сподар, j 

Гаківка ` 

„Чорноморська Січ" - Мад– 
тен Лейк JT. К. 1:2 

Г^ 
1 Нюарк 13 лютого — У 

чергових мистецьких зма
ганнях, що цим разом ,,Ч. 
Січ" відбула із 1 дружиною, 
так зв. „Трі-Стейт Гакі Ліґ", 
наші гаківкарі' зазвали по
разки — 1:2. В цих змаган
нях „Ч. Січ" виступила в 
ослабленому складії причи
ною чого був нефЬртунния 

час зустрічі, що відбулася о 
год. 6-й рано. Одинокого 
голя Для „Ч. Січі" -здобув 
Лазар. 

О. Твардовськяй 

I F " 5 : ^ 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
УНСОЮЗУ 

Засновано 1920 р. Тел.: AL 4-8779; AL 4-87171 
НОТАРІАЛЬНЕ БЮРО 

„КОВБАСНІМ АГЕНЦІЯ"! 
New York, N.Y. 10009 286 Е. 10th Street 

БІЛЕТИ НА КОРАБЛІ І ЛІТАКИ ДО ВСІХ 
ЧАСТИН СВІТУ; 
ВСЯКІ ШІГРАЦІИНІ СПРАВИ; 
ВСІ РОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; 
ПОСЕРЕДНИЦТВО ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕЙ; 
ПАКУНКИ ДО ВСІХ КРАЇН ЕВРОПИ І АЗИ; 
МІЖНАРОДНІ ПОШТОВІ ПЕРЕКАЗИ 

ФЕДЕРАЛЬНІ І СТЕИТОШ ПОДАТКОВІ ЗВІТИ 

(Income Таж) 
І Віра КОВБАСТПОК-ШУ^ІЕПКб Азґгіи ІЦУМЕПКОІ 
ІВЩКРИТО: в КОЖНИЙ ДЕНЬ від 9:36 - в;0О веч. 

в ПОНЕДІЛОК - 6:30 -^ 7:00 веч. 
в СУБОТУ - 9 АО - ДО ІчЛ ГОД. два. 

СУБОТА 
26-го ЛЮТ0Г0' і972 р. 

ЕЛНЗАБЕТ, Н. Дж. Річні за
гальні збори Т-ва Запор. Січ 
234 В1дд.-о год. 7:30 веч. в 
УНДоагі; На порядку: звіт 
з діяльностн за миігулий 
рік та вибір управи на 1972. 
Після зборів - перекуска. 
—В. Головінськнй, предс, 
О. Яцусь, кас., І. Іваннк, се
кретар. 

СУБОТА, 
4-го БЕРЕЗНЯ 1972 р. 

БРУКЛНН, Н. И. Квартальні 
збори Т-ва Б. Хмельницько
го 158 Відд. о год. 7-ій веч. 
в УНДомі, 216 Гревд вул. 
Проситься вирівняти вклад
ки. Адреса фін. секретаря: 
Alexander Sanotsky, 203 Bed-

. ford Ave.. Brooklyn, N. Y. 
11211. Тел. 387-4198, - П. 
Польннй, предс, M. Кіт, рек. 
секр. 

НЕДІЛЯ, 
5-го БЕРЕЗНЯ 1972 р. 

БАЛОН, Н. Дж. Річігі загаль
ні збори Б-ва св. Арх. Мн– 
хаіла 213 Відд. в УНДомі, 
37 East 23rd St. Проситься 
чл. прибути. Є важні спра
ви, -г– ЛІ. Солонинка, пред., 
В. Козак, секр. -

НЮАРК, Н. Дж, РічіП збори 
УАСТ Чорном. а ч 21і-нй 
Відд. о год. 4:30 по пол. в 
домівці Т-ЇПІ, 680 Сонфорд 
Аве. На порядку: звіти за 
минулий рік і вибір управи 
на 1972. Проситься чл. при
бути. — Анна Твардовська, 
секр. 

ОЛГАГА, Неб. Річні загальні 
збори Т-ва Кармати 356-ий 
Відд. о год. 2-ій по пол. в 
приміщенні церковної домів
ки. На порядку: звіти Уп
рави та вибір нової на 1972 
рік. Проситься чл. прибути. 
— О. Проднвус, секр. 

НЕДІЛЯ, 
19-го БЕРЕЗНЯ 1972 р. 

ОМАГА^ Неб. Річні загальні 
збори Т-ва Згода 354 Відд. 
о год. 11 ранку, зараз по Св. 
Літургії в церковній залі 
при J6 Марта вул. На по
рядку: звіти Управи та Кон
трольної Комісії, і вибір но
вої на 197І2 р. Якщо на озна
чений час не явиться при
писана статутом кількість 
члшгів, збори відбудуться на 
годину пізніше і будуть 
правоенльні. — П. Труш 
предс-і В. Кульчак, кас., П. 
Ващишин, секр. 

Різке 
Українське Внсилкове Бюро 

ROMAN PARCEL .SERVICE 
141 2nd Avenue, New York City 
TeJ.: 476-74S0. - Вириласмо 
ПАЧКИ а ОДШЧЙҐІ ХАРЧА
МИ в УКРАЇНУ t ХО OCCP. 
Ріввож приймаємо .замовлен
ня .па мотоїщклі, холбдільни– 
ки, телевізори і маптини до 
пршшя. Уряд, год.: від иоиед. 
до оуб. 8:30 — 6:00 веч. В не

ділю, від 10 до і по пол. 
W W W ^ f f W ФОІО09ф0Л01Г Ф+ОФФч 

Розшуки 
ПОШУКУВАНІ АДРЕКЛІ 

СЛІДУЮЧИХ: 
1. Дмитро Сені о:: `\ S 
2. Петро Петроаськяа (брак 

пальців на руці) -
3. Володимир Одинак 
4. Іван ЛІ німі Л "-'"7" 
5. Михайло Гулевич 
6. Петро ? Катикаль -
7. Тігнко Кураї; - , - ( 
Адреса,того хто пгукас: 

Оіекяа Daniw ш і 
Sentier tin Grand Bouillon 75 
7200 Waemee — Ilalnaut 
Belgium 

^ Real Estate ^ 
ХОЧЕТЕ ПРО; 

АБО 
БУДИНОК, ВНЗНЕС, ЗЕМЛЮ 

звертайтеся, до 
УКРАШСЬКОЇЧ-(РМИ 

GEMINI REAL ESTATE tXX 
98 - Second Avenue 

New York, N.Y. TeL: 477-8400 

L СЙЇОЛШ 

У ЗЕЛЕНОМУ 
ПІДГ1РЛ: 

Ціна 2.00 долйря 
"SVOBODAV, 

81-83 Grand Street 
Двгиу City. N J . О7Я0И 

: e r o : ? : c z e : c : t g t - t t r t z t : 

JL ЛУЩВ 

МАРЦІЯН 
ШАШКЕВИЧ 

Щяа81.50 

НЕМА TO ЯК HA CO ЮЗІ В ЦІ ЗИМОЮ! 

Увага Лещетарі! Свіжий, великий сніжок на СОЮЗІВЦІ! 
НАЙКРАЩА НАГОДА ДЛЯ ЛЕЩЕТАРШІ 

Близько Союзівкн два лввдетарсіКі цеаіри Каталія в Елленвілі і МІяеваска, Кер– 
, гонксон. Тітьки 15 хвилин від Союзівкн — на Мнввасці. З'їзди для заавансованих 
— 1500 ft О Ваг та 500 f t J Ваг. Також вічні з'їзди при електричному освітленні — 

робленяя штучного снігу. 

Спеціальна знижка для гостей Союзівки. 
ТОМУ НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НАГОДИ. ОПДЛТЬ. 

ЗАМОВЛЯЙТЕ В Ж Е . 

СОЮЗГВКА - тел.: Kerhonkson (914) 626-5641 

СОЮЗШКА ВЩИРИТА ЦШИИ РШ 

1 НЕ Є ДОБРИМ БАТЬКО ТА: . МАТИ, ЯКІ НЕ ЗАБЕЗПЕЧАТЬ ДОСТАТНЬО^ СЕБЕ І СВОЇХ г 
Д І Т Е Й -
в УКРАЇНСЬКОМУ 
НАРОДНОЩ:, 
СОЮЗІ. ,. .л 
шд ^,:-

ЖИТТЬОВО^) 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УЖЕ З А В Т Й 
МОЖЕ 
ЗАЛЕЖАТИ 
ЇХ ВЛАСНА.^ 
ДОЛЯ ТА ДОЛЯ 
ЇХ ДІТЕИЬ? ; - ^ у Г . ' 

^=^I:^=^r^=^=г^r>=>=:a=:or 

|| Funeral Directors Ц 
ЛШш 

Theodore WOLINN^l,tofc 
Директор 

Похоронного 
133 East 7th 

NEW YORK, N^ 
Tel.: OR 5-1487 

СОЛІДНА ОБСЛУГА 
^ і i . i l i i j i . l i 

ПЕТРО mm 
ЯН 

УКР. ПОГРЕБНИК 
Займасться Похоронами 
в BRONX, BROOKJWN, 

NEW YORK і Ог^ОЛИЦЯХ 
Контрольована те”мп'орату– І 

pa. Модерна каплиця ДО 
ужитку ДАРОМ^ 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK;ffrY.r 

ORegon 4-2568 

5SC 

LYMNulWWlfll 
UKRAIN^t` 

FUNERAL DIRESfjORS 
АШ. СОКОТЩ)^ЯР 

Обслуга ЩИРА і J3BJCHA-
Our Services Are. AVeilabJe 
Anywhere in New .Jersey. 
801 Springfield"Aveirae 

IRVINGTON^ Nd. 
NEWARK, ̂ ф 
ESsex 5-55S5i 

м 
""К– 

ТАРЗАН, 4 . 6706. Tap зав вертається до Чулю 

.-S-?lS` TWAT TJE RCAtS M 
tkl IS.-7 TVS WXE TKKPN6- ( 
POSTS GUHIH4 7Xtc7 UWTii. 
HQs`S`JZZ`,`S WkTKOOReKS ' 
AWVEv7A;tZA4 ZSTJZSS ТМЮИН 

THS TlieETOPS"tDTSHULU. J -

. - ^^y\J-^—J^S 

) i^P'i?`^^'^v 
ЛкйЛЯмЛгяОкМ(В^–^ 'Уччйж 

SsStf чї5к4К^і 

ЗШ^^^ 
' `4^ j i ^ l b ^ 

рЛЙи 
^S j^^nr f 

3 l i 

Переконаний, що кабани 
триматимуть злочинців з фа
льшивої тортеввльнот '-стаян–' 
:цДІва дереваз^– аж. ноки ке; 

прйбудуі^ 9 Шибуіі спаду– 
нн, Тарзан вертається шля– 
vm ire Л Й Я І Д Я Г Д Ч ^ Я ^ 4 ^ 
Дні, 

Тарзан! Як ти дістав так 
багато крісів ? 
-̂ Тільки та– пістоля, Чулю, 

” і цей окоростріл мають ва– , 

бої. Злочинці віфоф”жннли 
всі інші, пробукхчн^рти ди
кі кабани! ' 

Ш -


