
К О Р О Т К І В І С Т К И 
Понеділок, S лютого 1973 

АМЕРИКАНСЬКІ БАНКИ підвищили 
'відсоток за позички з шести до шести й однієї четвертини. 
Нюйоркський Френклін Нешеяел Банк та три інші пові-
домнли ііро це минулої п'ятниці. Але урядова Комісія 
інтересів і дивіденд уже звернулася до тих банків з про-
ханнлм подати точні відомості про їхні прибутки й пояс-
яитя, чому вони вдались до підвищення позичкових рат. 
Велакі банки пркншо стримуються від таких заходів. 

, ІГОСАДНИКИ ОДИНАДЦЯТИ МІСТ зібралися в Ню 
фбрїеу й, були гістьми Джона Ліндзі. Разом із ним вони 
обмірковували проблеми американських міст і спільні за-
ходн, скеровані на те, щоб федеральний уряд не зменшу-
вав для вях економічної допомоги. Разом із Дж. Ліндзі 
Вона, зробили прогулянку по Мангеттену автобусом. 

СТ^ИТОВДга ДЕПАРТАМЕНТ ЗДОРОВ'Я в н ю 
ДЖЕРЗІ наказав зачинити 5 ресторанів і харчівень за не-
"ГІГТЄНІЧНЙН ;стан. У Нюарку зачинила „Енн ресторан", ін-
дні подібні підприємства зачинено в Елізабеті, Перт Амбої, 
^ршен Ситі їй Бурлінгтоні. Стейтова комісія покарала гро-
шовнми карами ще чотири інших торгівців харчами за не-
Дотримання чистоти. 
^т УПРАВЛІННЯ В СПРАВАХ АЕРОНАВТИКИ у Ва-
'іпннґтоні, 'НАСА, повідомило, що в 1975 році відбудеться 
спільний по лет американських і соввтських астронавтів та 
космонавтів, по три особи від кожної сторони. Спочатку 
ібуде запуі^енйй в космос „Союз", а через 7 годин — аме-
тжканськйй „Алоллд". Над Землею вони зустрінуться 
і зчепляться, а потім розійдуться і приземляться кожний 
у своїй країні. Спроба запланована головно з метою ря-
тункової акції, коли б команда ЗСА чи СССР зазнала 
труднощів ^ майбутніх полетах і ЇЇ пробувала б рятувати 
інша стЬрЗяа. 

ГОЛОВА АСОЦІЯЦП ИЮИОРКСЬКОІ ПОЛІЦІЇ 
МекЮрнен домагається, щоб поліцаї дістали автоматичну 
зброю, удосконалені радіоапаратн та опанцнрені авто-
нобілі Цю ̂ вимогу він висуває після кількох бандитських 

'нападів'на ^поліцаїв, коли в них стріляли без ніяких прн-
.чнн злочинці. Припускають, що це були члени так зв. 
Чорної Пантери, ВОЙОВНИЧОЇ негритянської організації. 

ПАІЇА ПАВЛО УІ ПРИЗНАЧИВ 30 нових карднна-
лів, з того тільки 8 італійців. Між призначеними є три 
американці'та один поляк, Болсслав Комінек, архиєпископ 
7 ВроцЛЙВІ.^З новопризначеннми — кардинальська курія 
має "те.тф'І^Ю членів, але з них тільки 116 є здатними за 
своїм віком обрати нового Папу: за розпорядженням Папи 
кардинала вище 80 років життя такого права не мають. 

БРИ^ІЙСВЙН ПРЕМ'ЄР ЕДВАРД П Т ВЕРНУВСЯ 
д^”Лоі^і?ну з Аііврвки. Він перевів a-HBSJPTJLSS^"y Я.Т9" 
дна^на^і^зЙЖ^президевтов Иіксонои у Кемпі ДеЙвіда. 
ТіредадЙСг Ніколи вернувся з Кемпу Денвіда до Вашннг-
тону спаІЙІяЗїЬно для того, щоб попрощатися з бритійським 
тірем'єрок„ ; 
' у сдолнці пштчної ГРЛННДП БЕЛФАСТІ 

ПРИЙШЛО В мігаулу суботу вечером до справжньої ву-
личиої битви між терористами - підпільниками й бритій-
ськимн вояками. 6 терористів вбито, 17 осіб було ранених. 
Число жертв томошяьої громадянської війни зросло до 

В ЮГОСЛАВП СУДИТИМУТЬ фільмового режисера 
ДусанВ Макавесва за те, що він назвав сталіністами серб-
Ських воєнних партизанів у фільмі, в якому політичні мо-
ж н т а пйреШшані з порнографічними. Сербська ветеран-
Cbkft екранізація вимагає заборону висвітлювати той 
фільм в ЧЮ?ославІї й експортувати його за кордон. Його 
токазуЯа^и тва міжнародному фестивалі в Міляао. 

f ? З А Й Д Й Я НІМЕЧЧИНА ВЖИВАЄ заходів проти ма-
садйго р и п л и в у Д0лярів. Державний банк закупив коло 
одного бЬпШона долярів по ціні 1 доляр — 3.15 нім. м., 
тпобй тфо^еідїяти спекуляції. 
д-; ЙРрДУКЦІЯ ЛЕГКОГО ПРОМИСЛУ В СССР ЗРОС-

Д)И -v минулому ^році тільки на 2 відс. всупереч заповіді 
Леоніда Брежнєва, що совєтські крамниці будуть „залиті" 

ггковедн предметами. 
ЗАХ'їДІЦ НАФТОВІ КОМПАНП ДПППЛИ до порозу-

тгіїпЦз урядом в Лівії, який загрозив націоналізацісю, себ-
ЧЬ' удержавленням всіх нафтових концесій. Західні компа-
Нт̂ "".які 'маюті концесії на експлуатацію тамошніх джерел 
Яафги, 'іпа^едйли Лівії 25 відс. уділів, погодившись переда-
та дальших 50 відсотків за 10 років. 

Помер яроф. Зеноя Зелений, видатний 
Педагог і громадський діяч 

Торонто,. - У п'ятницю 
З лк^гогб Д. р. ранком тут 
пойвр ltH Т1-му році життя 
8Іі;бмнАL український педа-

Ї' )Г, вяЯоІвйяк молоді і гро-
а^ськай ^іяч" проф. Зенон 

Зелений, довголітній голова 
ОбЧ^аияя Українських Пе-
- д а л ^ І О н а д я ^ОУПК). На-
-роджеяіа(Й1901 p., Покійний 
був; учасяцкоя Визвольних 
Змагань потім учителем гім-
назй Уі^баЬвІ, під час.Дру-
jftfi бвівдрї війни референ-
TOM;–,щкідьнях справ і згодом 
молоді г цра Українському 
Ц^нтралІному Комітеті у 
Львові Д , . організатором та 
виховннком українського ю-
нацтва. На еміграції вчив у 
таборові гімназії в Берхтес-
гадері. ^ и б у а ш и 1948 року 
вкл)очнфж^. в педагогічну 
Працю н ^ турені Торонта й 
Йаа^а^,;)їя(кладаюча водао-
час із t p a математику в ка-
нйдськнх піколах. Перу його 
яалеясять вадава 1965 року 
кяйжка іг., в. „Українське 
юнацтво в-'вирі світової вій-
нй'Л ГГокіЙянй осиротив дру-
жин^ MHRHO та доньку Оль-
гу: '^ГохриМ! сл. п. проф. 3. 
І З й я ^ ^ вадбувся у понеді-
jioK. 5 Лютого ц. р. у TopoH– 

ПОМЕРЛА Ст. П. ЄВГЕНІЯ 
З ШАНЧУКШ ЛЕВИЦЬКА 

Ню Иорк. - В неділю 4 
лютого ц. р. тут померла пі-
сля довгої недуги сл. п, Єв-
генія з Іванчуків Левнцька. 
Панахида буде відправлена 
у вівторок б лютого о год. 
8-ій веч. в Похоронному за-
веденні П. Яреми. Похорон 
Відбудеться В с е р е д у 7 ЛЮТО-
го о год. 9-ій ранку з noxo– 
ронного заведення до Церк-
ви св. Юра і звідти на Ук-
раїнський П р а в о с лаяний 
Цвинтар у Вавнд Бруку. 

СЕМЕН ГЕРАСИМЕИКО 
ПОМЕР У ФІЛЯДЕЛЬФП 

В, суботу, 3-го лютого, тут 
помер на 61-ому році життя 
б л п . Семен Гераснменко. 
Парастас відправиться в се-
реду, 7-го лютого ц.р. в ук-
раїяській православній церк-
ві св. Покрови при 12-ій вул. 
і Oakland Road о год. 7:30 
веч. Похорон відбудеться в 
четвер, 8-го лютого ц.р. о 
год. 9-ій ранку з церкви св. 
Покрови на Український 
Православний Цвинтар у 
Бавад Бруку, Н.Дж. 

УКРАЇНЦІ ТОРОНТА ВІДЗНАЧИЛИ 
10-РІЧЧЯ СЕНАТОРСТВА ПАВЛА 

ЮЗИНА Вашингтон, 
іроголошено, що асистент t 
ірезндента Ніксона для 
крайово! безпеки, Генрі Kic– 

ВШДжер, переведе 5 днів у 
втолиці Комуністичного Ки-
їгаю на „конкретних консуль-! 
Ь'ацілх". Це буде вже четвер-! 
іга л черги подорож Кіесін-
Вжера до Пекіну: він відбув і 
іггрого засекречену подорож 
туДн з Пакістану в липні 
u97l року, після того у жовт-: 

і 1971 р. поїхав тут для під- і 
^говн подорожі президента ! 

-Ніксона і разом з Ніксоном : 
ІЗув у Пекіні у червні мнну-1 
ІІОГО року. ТеперІШНЯ ПОДО- ; 
Ьож Кіссінджера до Пекіну і 
?іередбаченн на 15 до 19 лю-; 
froro ц.р., а полетить він ту- і 
Іди а Ганою, де буде від 10 j 

Сенатор Павло Юзик 

Торонто. — Понад 500 
осіб, представників Церков, 
організацій, радіо і преси 
згромадилося тут вечером З 
ЛЮТОГССУ тюсйрпах ШЯШІ- 'ПвлЯЙГ'ТЯ гість' з Ю ґ о с л а й й - ^ в а т и С я паралельно з x""Aviu^jr, ,щлл,іу^фд ' 4 и м " f v ' . , клнкутіання.м амернканс 
щеннях готелю „Чотири ПО-
ри року",щоб відзначити де-
сятнріччя від дня яазначен-
ня проф. д-ра Павла Юзи-
ка членом Сенату, вищої за-
конодатяої палати канадсь-
кого Парляменту. Крім чнс-
ленно зібраних представни-
ків української громади, на 
залі були речники етнічних 
груп: німецької, італійської, 
естонської, чехо - словацької, 
польської.Серед почесних го-
стей був губернатор провін-
цДІ Онтаріо, Росе МекДо-
нальд, представник федера-
льного уряду міністер Стен-
лі Гайдаш, представник про-
вінційного онтарійського у-
ряду Іван Яремно, викону-
ючнй обов'язки посадника 
Торонта, алдермен Рід Скат 
в товаристві членів міської 
ради Василя Бойчука та 
Джорджа Вена, сенатори Р. 
Белайл та А. Гроссарт, по-
садник міста Порт Гоп В. 

Ладнка. Українську Католн-
цьку Церкву репрезентува-
ли єпископ Ізидор Борець-
кий, голова Торонтської о 

архиспископ Гаврнїл БукаТ 
ко. Українську громаду в 3-
СА репрезентував головний 
предсідник Українського На-
родного Союзу та екзекутнв-
ний віце-президент УККА 
Йосип Лисогір. Серед почес-
них гостей був також кол. 
міністер федерального уряду 
Михайло Сгар-Старчевськнй. 
Бенкетом, який почався о 
год. 8 вечера, проводив го-
лова Відділу КУК в Торон-
ті, інж. Б. Макскмець. Ціла 
святкова імпреза була по-
думана в той спосіб, щоб на-
світлити всебічно діяльність 
сенатора Павла Юзика як 
громадянина, науковця, се-
натора і як речника та обо-
ронця концепції багатокуль-
турности Канади. Про сена-
тора як громадянина гово-
рив Лев Коссар, екзекутив-
ний директор Ради Канадсь-
кого Народного Мистецтва. 

ҐЗакінгення на crop. 4-ій) 

прикордонній 
Ввіузі між Південним B'cma– 
мом і Камбоджею. За непе-

вевіреннми газетними віст-
;камн Північний В'єтнам трн-
jian американських полоне-

. них на Китайській території 
Недалеко свого кордону, при 
чому стоіюжп складалась з. 
в”стнамськнх комуністів !'tiei;t та 
лонені були переконані, що 
вони знаходяться на терито-
рії Північного В'єтнаму. Зві-
льнення полонених буде від-

від-
кликуванням американських 
військ із В'єтнаму. Воно від-
буваспля прнспішеним тем-
пом. Щоденно відлітають 

Верховний Архиєпископ Кир Йосиф 
візьме участь в Евхаристійному Конгресі 

в Австралії 
Філядельфія. — 3 Това-

риства за патріярхальннй 
устрій Помісної Української 
Католицької Церкви інфор-
мують, що первоісрарх цієї 
Церкви, її Верховний Архн-
спископ Блажеяніший Йо-
сиф Сліпий, після зустрічі з 
Папою Павлом УІ минулого 
тижня, одержав ватикансь-
кий пашпорт та згоду на у-
часть в Міжнародному Ев-
харистійному Конгресі, який 

відбудеться в Мельборні в 
Австралії в днях від 18 до 
25-го лютого ц. р. З тих 
джерел інформують, що всі 
Владики УКЦерквн в Кана-
ді з Митрополитом Максн-
мом Германюком уже на 
початку цього тижня виїж-
джають до Австралії, щоб 
взяти участь у цьому Конґ-
ресі. В цій хвилині ще не-
має повідомлень про плянп 
щодо цього Конгресу Вла-
дик УКЦ в ЗСА. 

Тисяча осіб були на Вечернии,ях 
„Червоної Калини' 

Ню Иорк. — За щорічним 
традиційним звичаєм в субо-
ту 3 лютого ц. р. відбулися 
тут в одній із балевих заль 
„Ню Иорк Гілтон"-готелю 
Вечерниці „Червоної Кали-
ни", що їх центральИоЮ ат-
ракцісю була презентація 
дебютанток. Від Ділового 
Комітету привітав приявннх 
п. Иоахім Вишневецькин, пі-
сля якого д-р Володимир Га-
лан, як голова Дирекції Ви-
давничої кооперативи „Чер-
вона Калина" і голова Об'є-
двання б., вояків українців, 
виголосив коротке слоЬо до 
дебютанток. Було їх у "цьому 

' 

році 19. Представляла їх та 
їхніх ескортів пані Іванна 
Ганкевич. Всі дебютантки -
це були панночки або ще в 
середній школі, або на по-
чатку університетських сту-
дій. Хоровід вивів з ними п. 
Юрій Лопатинський. Грала 
оркестре ,,Амор", співав 
Франко, Матюк. Між прияв-
ними були генерал А. Ва-
ліський і остання з живих 
жінок, членів Легіону Укра-
їнськах Січових Стріляців, 
пані Ганна Ратнч, які саме 
кінчають 80 рік життя. Ор-
кестра відіграла на їх честь 
,,Мтгогая літа". 

Генрі Кіссінджер відвідає Ганой 
і Пекін 

Офіційної до 13 лютого. Кіссінджер за-
явив сам, що має замір nepe– 
вірити, чи Північний В'єтнам 
має дійсно бажання перейти 
з епохи перманентної війни 
до епохи мирного співжиття 
з зовншнім світом. З Білого 
Дому заперечено, наче б Kic– 
сінджер пляїгував стрінутися 
в Пекіні з князем Нородомом 
Сіянуком, який очолює ко-
муністичний екзильний уряд 
Камбоджі. - На Далекому 
Сході знаходиться також ві-
це-презндент Спіро ЕҐНЮ. 
Відвідавши Південний В'ст-
нам, Камбоджу, Лаос, Таі 
— він мав відвідати ще Сін-
гапур, Маляйзію, Індонезію 
і Філіппіни. На Філіппінах 
матиме розмову з тамошнім 
президентом Фердинандом 
Маркосом. 

І Перші американські полонені у В'єтнамі 
будуть звільнені у цьому тижні 

І Сапгон -- Вже у цьому 
Ь ж я і буде звільнена перша 
ррупа американських війсь-
^овнків. що їх ВЧтгконг три-
:лпе в свому 
ІЖУИҐЛІІ у 

шість транспортних літаків з 
Південного В'єтнаму, кож-
ннй по 400 американських 
вояків. Американське коман-
дуваякя подало до відома, 

таборі -во^вредіщо впродовж 60 днів від п і д -
писання Паризького пакту 
про закінчення війни всі 
американські вояки будуть 
вивезені з. В'єтнаму. Тим ча-
соаі у Сайгоні почали уря-
дуватн обидві Комісії: Між-
народна, яка складається з 
представників Канади, Індо-
незії, Польїці і Мадярщини. 

Військова Комісія, яка 
складається з високих вій-
ськовнків. представників 3-
СА, Південного В'єтнаму, 
Північного В'єтнаму і В'ст-
конгу^„Хоча ще не настав 
повіти сіЮПЇЙ ' У" В'єтнамі, 
проте проходять там уже 
тільки незначні льокальні 
сутички. 

Ігор Налинеи,ь засуджений на дев'ять 
років ув'язнення 

Ню Иорк (Пресова служ-1 на шість років ув'язнення і 
ба ЗП УГВР). - Як відомо три роки заслання. Під час 
вже з попередніх повідом, понесу утворилось драма-

. . тпчае становище, коли кіль-лень в чтіраінській пресі, в ' J ^^ к.чрічна дочка К а л и нщв 
листопаді м. р. відбувся У Дзвіик;. набгалася переда-
Львові суд над поетом ІГО- ти матері квіти, але, на до-
рем Калннцем. За тодішні- ручення суддів і прокурора 
ми інформаціями Калшгця Бо,:чк.ч, охорона вирвала s 
засудили на три або п'ять рук дитини квіти і кинула 
років ув'язнення і три роки їх на землю. Дзвінка nepe– 
заслаиня. Тепер наспіти буває під опікою рідні Ка-
вісгкн про те, що насправді j лишив, подібно як і дг.)річ-
Калпнцеві присудили де-; НИЦ син Надії Світличної, 
в'ять років позбавлення во-' що була заарештована ще в 
лі і три роки заслання. Tpe–' січні м, j) і досі перебуває 
ба пригадати, що поперед- і у слідстві та її чоловіка Да-
ньо, себто в липні м. р. 'дру-(нила Шумука, якого мнну-
жнна Калинця Ірина Cracis– f лото року засудили на де-
Калннець була засуджена і сять ооків в'язниці. 

Комісія прав Людини СКВУ намітила 
плян заходів в обороні переслідуваних 

Торонто. - 3 лютого тут 
відбулося, у погодженні з 
президентом СКВУ мгром 
Антоном Мельником, надзвн-
чайне засідання Екзекутнви 
Комісії Прав Людини Секре-
таріяту Світового Конгресу 
Вільних Українців у зв'язку 
з поновним фактом порушен. 
ня тих прав в Україні, запро-
торенням до пенхіятричного 
закладу на необмежений час 
відомого науковця і дисиден-

та Леоніда Плюща. Сенатор 
Павло Юзик. голова Комісії, 
поінформував про пороблені 
заходи на міяашродному фо. 
румі, а також запропонував 
ряд дальших заходів у нші-
ближчому часі. Поданий ним 
плян діяльности був схвале-
1ІК1І. 

Про оіеремі почини і про 
висліди заходів Комісія ін-
формі'ватнме українське гро-
мадянство. 

Президент підтримує плян контролі зброї 
Вашингтон. Збройний 

напад на сенатора Джона 
Стенніса, у внеліді чого йо-
го важко поранено, помовко 
активізував питання конт-
ролІ зброї в ЗСА. Ця справа 
вже від довшого часу диску-
тується в американській пре-
сі і була вже предметом роз-
гляду конгресових комісій. 
Сенатська юридична комісія 
має в себе в цін справі за-
конопроект сенатора Груш-
ки. Виступаючи на пресовій 
конференції 31 січня презн-

дент Ніксон висловився за 
тим, щоб відповідні законо-
давчі чинники знайшли як-
найскоріше належну форму-
лу і щоб Конгрес схвалив за-
кон, на основі якого продаж 
і користування вогнепаль-
ною зброєю були б коятрольо 
вані. На думку Президента, 
йдеться про такий закон, я-
кнй і”можлнвив би ,,відібра-
ти зброю з рук злочинців, 
а одночасно не нарушував 
би права інших мати зброю 
для власних цілей легаль-
ннм шляхом". 

Дир. Евстахій Гомоткж, учасник 
Визвольних Змагань, видатний союзовий 

і громадський діяч, помер у Гартфорді 

З урядів СССР і РСФСР усунули двох 
українців В. Мац,невича і С. Шевченка, 
Д. Полянського перевели на підрядне 

становище 
Москва - Згідно з пові- j ріжжі в сім'ї ситьського af– 

Гартфорд, Конн. Мину-
лої суботи, 3-го лютого, тут 
у вечірніх годинах помер на 
78-ому році життя колишній 
активний учасник Українсь-
ких Визвольних Змагань, 
провідний громадсько - су-
спільний і кооперативний 
діяч в краю і опісля на скн-
тальщині в Еврош. а від ро-
ків один з найвидатніших 
громадських і, зокрема, со-
юзових діячів, від десяти ро-
ків член Клюбу Заслужених 
Союзовців, св п. директор 
Евстахій Гомотюк. Від 1952 
до 1954 pp. і опісля від 1961 
аж до занедужання в 1972-му 
році був секретарем 277-го 
Відділу УНСоюзу, делегатом 
на Конвенції. Св.и. дир. Ев-
стахій Гомотюк народився 
4-го січня 1897-го року в Гу-
сятнні в Західнії! Україні. 
Крім середньої освіти та пра-
вничих студій, мав ще окре-
му кооперативну освіту. В 
роках 1914 до 1920 був актив-
ним учасником Українських 
Визвольних Змагань в рядах 
Українських Січових Стріль-
ців, Січових Стрільців та Ук-
раїиської Галицької Армії. 
Між двома світовими війна-
ми був видатним працівнн-
ком в українській кооперації, 
а після приїзду до Америки 
вже в березні 1948-го року 
вступив в члени Українсько-
го Народного Союзу та був 
один із найвидатніших його 

домленням ТАСС'у, опублі-
ковашш у сопєтських цент-
ральяях, газетах 3 лютого ц. 
р,. в Раді Міністрів СССР і 
в уряді РСФСР проведено 
чистку на становищах міні-
стрів, відповідальних за сіль-
ське господарство. У всесо-
юзному уряді звільняли із 
становища дотеперішнього 
міністра сільського господар-
ства СССР Володимира Мац-
кевича і призначили на но-
го місце дотеперішнього пер-
шого заступника прем'єра 
СССР Дмитра Полянського. 
Звільнено В. Мацкевича із 
зазначенням, що його nepe– 
ведено на інше ближче не-
вйзначене становище. Водно, 
час із цим із.Ради Міністрів 
Російської Совстської Феде-
ративної Соціялістичної Pec– 
публікн усунули Сергія Шев-
ченка, ГОЛОВІ' сільськогоспо-
дарського департаменту 
РСФСР для продажу сільсь-
когосподарського виряду і 
харчових припасів, із ствер-
джекням, що його звільнено 
за „порушення державної 
дисципліни". Проведену чн-
стку пов'язують у колах за-
кордонних кореспондентів із 
затяжною кризою в совстсь-
кому сільському господар-
стві, яка загострилася особ-
лнво ж 1972 року, спричиню-
ючн яких 20 мли. метр, тонн 
недобору в минулорічному 
урожаї. Дотеперішній міні, 
стер сільського господарства 

Св. п. дир. Евстахій Гомоткж 

працівників, бувши рівноча-
сно членом управ та актив-
ннм працівником у місцевих 
Відділах Українського Кон-
гресового Комітету Америки 
та Організацій Визвольного 
Фронту. Осиротив дружину 
Вільгельміну, сина Олекеан. 
дра та дочку Ірину і ближчу 
та дальшу родину і велику 
громаду, зокрема союзову, 
серед якої мав багато при-
ятелів та втішався великою 
пошаною. Панахида за спо-
кій його душі заповіджена на 
вівторок, 6-го лютого, о год. 
7-ій вечора в похоронному 
заведенні Талярського при 
382 Maple Avenue в Гартфор. 
ді, а похорон в середу, 7-го 
лютого о год. 9-ій ранку з ук-
раїнської католицької церк-
ви при Ведерфідд евеню 8 
Гартфорді. 

ронома, закінчив Харківсь-
КИЙ 34ЮТЄХНІЧІШЙ Іяствтзгь 
1932 р. і в 193Я-ІМ1 та ЇВІЗ-
1946 pp. був директором цьо-
го ж Інспггуту, з 1946 р. за-
ступником міністра І згодом 
міністром тваринництва Ук-
раїнської ССР і в 1947-1950 
pp. заступником міністра і 
згодом міністром сільського 
господарства УССР і з 1950 
р. першим заступником пре-
м єра УССР. З 1953 p., за 
Хрущова, став спершу за-
ступником міністра і згодом 
МІНІСТРОМ СІЛЬСЬКОГО ГОСЛО-
дарства СССР. Членом КПСС 
став 1939 р. і членом ЦК 
КПСС з 1956 року. Усунений 
із посту першого заступника 
прем'єра СССР Дмитро По-
лянськнй, також українець, 
народжений у Слов'яносерб. 
ському на Доігбасі 1917 p., 
закінчив в 1939 р. Харків, 
ський Сільськогосподарський 
Івститут і потім вчився у ВИ-
одій партійній школі прв 
ЦК КПСС У 1949-1957 pp. 
працював на різних станови-
щах на Криму і на Кубані і 
згодом, у березні 1958 року, 
був ирігзначенкй на голову 
Ради Міністрів РСФСР і зго-
дом першого ласт, прем'єра 
СССР. На цих постах вій ві-
дав головно сільськогоспо-
дарською політикою РСФСР. 
Про Сергія В. Шевченка 
ближчих відомостей немає. 
Коли судити із прізвище, то 
він також українець. На ОС-

Володнмир Володимирович І нові повідомлення ТАСС'у 
Мацкевич, українець з роду, 1 здогадуються, що С. Шев-
народженяп 1909 р. на Заио- ! ченка постав.чять під суд. 

Совєтський режим розгортає ма-сову 
пропагандивну кампанію в Україні 

Київ. — За повідомленням 
РАТАУ з 28 січня, „Цент-
ральннй комітет К1І Укра-
їнн направив в усі області 
республіки пропаґанднетсь. 
кі групи, до складу яких у-
війшли наукові працівники 
та викладачі суспільних на-
ук вузів міста Києва". Зав-
данням цього ,,піюпаган-

днетського походу" Є, як 
І повідомляє РАТАУ, переве-
'сти „прі^паганду і вивченая 
! теоретичних положень і ПО-
Глітичних висновків, npaxTH– 
; чннх завдань, викладених, у 
! доповіді генерального секре-
таря ЦК КПСС Л. L Вреж-
нсва „Про п'ятдесятиріччя 

І Союзу Радянських Соціялі-
1 стичних Республік". 

Дальше зменшення безробіття в ЗСА 
Вашингтон. — За даними 1 мувався на поземі 6Гг. ІІо-

Департаменту праці, відсо- кращання на відтинку праці 
ток безробітіиих в ЗСА у мі-1 почалося з загальним підне-
сяці січні знизився до 5г-к,1сенням у господарстві. У 
тобто досягнув найнижчого і своєму звідомленні про стан 
рівня від липня 1970 року, і національної економіки, що 
Відсоток блробітннх у груд-1 його президент Ніксон nepe– 
ні був 5.19с, а 8 січні. 1972 і дав Конгресові, Президент 
року - ^ 9 ^ . УпрбйоаЦс J заповів обннжения відсотка 
1971 року lfeli відсоток; втрн- безробітнвх до 4.5^о. 
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Потрібна координац ія зуеиль 
Ніхто не буде сперечатися з думкою, що події а СССР 

та порушування совєтськнм режимом основних прав лю-
д^утт вимагають відповідної І широко - закроєної та сис-
тематичної протиакції, яка, з одного боку, мусить спира-
тмся на справній організації, а з другого — на докладно-
му вивчанні ситуації на відтинку прав людини в СССР, 
зокрема в Україні. На жаль, ЦІ обидва аспекти акції обо-
ронн прав людини в Україні у нас не завжди беруться 
до уваги. Факти порушування прав людини викликають 
спонтанну реакцію в окремих людей та організацій, які 
Ініціюють творення різних: комітетів, починається виси-
лання протестаційних листів, меморандумів тощо, і на цьо-
му часто активність завмирає аж до часу одержання во-
вої вістки про арешти, суди, заслання. Такого роду cuou– 
танна реакція заслуговує на відзначення, бо вона засвід-
чус, що в нас с живим заінтересування долею наших бра-
тів в Україні, але це не вичерпує і не вирішує проблеми. 

Під час пленарної сесії Секретаріяту СКВУ на засі-
данні Комісії Прав Людини Секретаріяту обмірковувано 
цю проблему і схвалено рішення, щоб у всіх країнах на-
шого поселення при центральних репрезентаціях були 
створені крайові комісії прав людини, які координували б 
працю на цьому відтинку. Ці комісії мають співпрацювати 
і узгіднювати свою діяльність в системі Комісії Прав Лю-
дини СКВУ. Очевидно, немає ніяких перешкод для того, 
щоб у цю систему включилися діючі тут і там комітети 
оборони прав людини, які с або місцевого характеру, аби 
пов'язані з якоюсь нашою організацією. 

Розпорошена діяльність унеможливлює цілеспрямова-
не і справді ефективне використання всіх можливостей і 
наявних у нас засобів, і тому вважаємо, що найвища по-
ра на відтинку акції в обороні прав української людини 
перейти до систематичної, планової діяльностя, спертої на 
еорганізованому секторі нашого громадянського життя в 
усіх країнах нашого поселення з його координаційною 
надбудовою - Світовим Конгресом Вільних Українців. 

Акція оборони прав людини нелегка справа, вра-
ковуючи великі розбіжності між теорією і практикою. Во-
ка тим важча у нашому випадку, бо ми масно справу 
з великою світовою потугою, а наша акція недвознач-
но спрямована проти її політики. З цього факту треба зро-
бнтн належні висновки, якщо хочемо у нашій оборонній 
акції розраховувати на успіх. 

Мюнхен. — 24 січня в Ні-
мецько - Українському То-
варистві в Мюнхені мав до-
повідь д-р Борне Левицький, 
автор книжок про ситуацію 
в СССР. Деякі його праці 
видано, окрім німецької мо-
ви, іншими мовами. 

” В. Левицький у своєму ре-
фераті дав короткий огляд, 

як „шлях до світової культу 

В дискусії після доповіді 
д-ра Левнцького взяв слово 
проф. Панас Феденко. Він 
назвав конфронтацію текс-
тіа із писань Леніна з резо-
люціями компартії зайвою, 
бо по суті то „конфронтація 
лицемірства'з дійсністю", що 

як дійшло до проголошеная настала наслідком Леніново-
Совєтського Союзу в Москві го лицемірства. Проф. Фе-
30 грудня 19І2 року. Він j дейко ствердив, що Ленін 

Кнтайеько-ікоіи;теькіи1і сфінкс 
Новини про непевний мир чи перемир'я у В'єтнамі. 

про вибух тисячолітнього вулкану в холодній Ісландії, про 
надиво теп.ту і довго безсніжну зиму в Америці та подіб-
ні „не дають" світовій пресі Звернути увагу на інші ра-
йони земної кулі. Там покищо немає ніяких подій, але во-
вн безумовно підготовляються. - Мова про совстеько - KH-
тайський кордон, який тягнеться впродовж .понад 3 000 
миль. 

ЦК КПСС наполегливо добивається тепер скликання 
в Европі Конференції у справі не так роззброєння, як 
зменшення кількости військ у Ввропі. Крім того, з наказу 
СССР Східня Німеччина почала Добиватися міжнародного 
визнання її, як ..держави", а не одного із сателттів СССР. 
Все це скероване на те, щоб через „державну", а насправ-
ді колоніальну Східню Німеччину зміцнити позиції Moc– 
квн в Центральній Евроиі і щоб мати змогу вивести кіль-
ка десятків чи й сотень тисяч вояків совєтської армії із 
Центральної і Східньої Европи. Тоді доведеться і амери-
канцям та ін. виводити також свої війська з Европи. З то-
го буде Москві подвійна користь: сили НАТО, яке й не 
думає ні на кого наступати, значно змаліють, а СССР 
значно побільшить свої сили . . . на совстеько - китайсько" 
му кордоні. За даними західніх розвідок, Совєтськяй Со-
юз уже стягнув і гримас на кордоні з Китаєм кругло один 
мільйон свого війська. На прикордонні змобілізована мо-
лодь і навіть діти, які в ,розвідчих загонах" мають слідку-
ватй. чи не переходить комуно - китайський шпигун на 
„священну совстську територію". Щоб показати, що чер-
вона Москва не збирається віддавати йому земель, загар-
баних царем шляхом накиненого в i860 р. договору, Bep– 
ховний Совст СССР постановив перейменувати навіть кн-
тайські назви міст у ПриморТ, біля Владивостоку, на міста 
з російськими назвами. І вже перейменували 9 міст, у то-
му й Сучан, де живе біля 50 000 населення, і який зветь-
ся відтепер „Партізанск", а м. Тетюхе зветься вже ,Лаль-
нсгорск", і т. д. 

Світ радіє перемир'ям у В'єтнамі. Але „комунізм" оз-
начас слово ..війна". 

згадав про суперечку між 
смертельно недужим Леяі-
ним та генеральним секре-
тарем партії Сталіним у 
справі конституції СССР. 
Сталін хотів формально прн-
еднатн „національні совстсь-
кі республіки" — Україну, 
Білорусь, Закавказькі pecny– 
бліки (Азербайджан, Вірме-
нію, Грузію) до Росії. Ленін 
уважав це за невигідне для 
світової революції: иш мрі-
яв про „Союз совстських ре-
спублік Европи й Азії", а 
далі й про „світову совєтсь-
ку державу". 

Щоб не лякати інших на-
родів російським імперіяліз-
мом, Ленін домагався, щоб 
кожна неросійська ,,COBCT– 
ська республіка" мала фор-
мальне право на відокрем-
лення від Совєтського Сою-
зу. Він у своїх передсмерт-
них листах протестував про-
тн російських комуністичних 
бюрократів, я кі г нобнлн 
культурний розвиток неро-
сійських народів. Ленін ра-
див дати неросійським pec– 
публікам право порядкува-
ти всіми справами на їх те-
риторії, а Москві забезпечи-
ти тільки керування закор-
донною політикою та війсь-
ко.ч. 

З того пляну нічого не 
вийшло: після смерти Лені-
на Сталін і його партійці 
поглибили централізацію в 
СССР до крайніх меж і по-
чали похід проти неросійсь-
ких народів, щоб здійснити 
„злиття мов і націй" через 
русифікацію в школі, в ад-
міністрації, в науці, в пресі 
і т. д. 

В. Левицький подав бага-
то матеріалу із совєтської 
статистики про днскриміна-
цію, відсування „націона-
лів" із урядових установ і 
впливових посад у всіх „на-
цюнальних республіках" і 
про успіхи „зближення на-
родів'' через помосковлення. 
Він зазначив, однак, що цей 
РОСІЙСЬКИЙ ШОВІНІЗМ ВНКЛИ-
кас протести поневолених 
народів, і Москва не має ін-
шого способу задушити 
прямування н є р осійських 
націй, як тільки терором: 
юриста Лук'яненка, що пос-
тавив (теоретичні!) питання 
про право України на від-
окремлення від Росії, засу-
джеяо на смерть (пізніше 
кару змінено на 15 років 
неволі), хоч право на відо-
кремлення записано в кон-
ституції СССР. 

З доручення Б. Левицько-
го два студенти прочитали 
уривки із писань Леніна 
про права народів СССР на 
незалежність і цитати із ре-
золюцій Совєтської Компар-
тії, в яких пишеться про ро-
сійський народ, як ,.передо-
ву націю", „старшого бра-
та", а про російську мову — 

І ТАМ ТЕЖ УХИЛИ 

ніколи не був прихильником 
самостійносте народів царсь-
кої Росії і ще перед револю-
цісю 1917 р. писав до вір-
менського большевнка: „Ми 
проти відокремлення". 

Щоб не допустити народів 
Росії до державної незалеж-
ности, — казав проф. Феден-
ко, — Ленін був неприми-
ренннм ворогом самостійних 
соціалістичних партій неро-
сійських народів царської 
імперії. У 1914 році він пн-
сав, що діяльність Украївсь-
кої Соціял - Демократичної 
Партії його „глибоко обу-
рюс". Ленін домагався, щоб 
усі неросійські СОЦІАЛІСТИЧНІ 
парти належали до російсь-
кої соціял - демократичної, 
де, само собою, верховоди-
ли б російські централісти. 

Проф. Феденко зазначив, 
що Ленін проповідував 
„злиття націй і мов". Він 
дуже тішився, що за царсь-
кого режиму в Україні від-
бувалася „асиміляція" укра-
їнців з росіянами. Він нази-
вав цей процес ,,nporpecHB– 
ннм", хоч знав, що під цар-
ською владою не було в Ук-
раїні ні одної української 
школи, не було української 
преси, навіть українська 
проповідь у церкві була за-
боронена. Отже, кому була 
на користь ця „прогресивна 
асиміляція"? Само собою, 
„великій російській мові"... 
Ленін, -— казав проф. Фе-
ДЄНКО, — ЩЄ 1 9 1 3 р . ВИСЛС-
вив бажання, щоб кожний 
підданий царської імперії 
міг навчатися „великої ро-
сійської мови". Тепер це са-
ме проповідують І ЗДІЙСИЮ-
ють Брежнєв і товариство. 

Проф. Феденко згадав 
причину шаленого наступу 
московського шовінізму ?ЛІ 
колоніалізму на неросійські 
народи: в Азії виросла ко-
муністнчна держава - Кн-
тай. Китайці домагаються, 
щоб Москва відступила Кн-
таєві частину територій СС-
СР в Азії, які свого часу за-
хопила царська Росія. Вожді 
КПСС, щоб зміцнити свою 
силу, пробують створити с-
диний ,,совєтськнй народ' з 
єдиною російською мовою. 
Тому вони прискорюють ру-
енфікацію і колонізацію 
неросійських республік ро-
сійським елементом. Про ро-
з м і р и МОСКОВСЬКОЇ К0ЛОНІЛЯ-
ції свідчать факти. Напрнк-
лад, у столиці Латвії - Ри-
зі - російнька людність маї; 
тепер більшість, у Львові 
майже те саме. 

Проф. Феденко пригадав.! 
що не можна трактувати по-
важно фраз Леніна про пра-
ва народів СССР на відо-
кремлення та про їх дійсну 
автономію в самому Совстсь-
кому Союзі. Аджеж Ленін, 
коли радив розширити пра-
ва союзних республік, що 

Совстська Центральна А-
зія є для Москви полем екс-
пернментів для досліджег'ія 
проблем національного пи-
тання. Наради, конференції, 
наукові семінари влаштову-
ються в тих справах у різ-
ннх „республіках" Цент-
ральиої Азії, а з доповідями 
на них приїжджають спеція-
лісти з!усіх частин CGCP, о-
чевидно між ними також і 
спеціяліети у цих питаннях 
з України. Всі вони повча-
ють, переконують, .діляться 
своїм досвідом" із „братніми 
народами" Казахстану, Кир-
гизії. Турменії. та Таджикіт 
стану. Радять їм, як стати 
єдиним, совстським народом. 

Але не конче виходить 
так, як бажають „старші 
брати" з Москви. Доказом 
цього може Фути стаття, на-
друковаиа у газеті „Советс-
кая Кнргизяя" а 7 грудня 
1972 р. п. з. „З б є рігатн і 
скріплювати велике братерс-
тво. Про серйозні помилки 
в освітлюванні історії держа-
ви і права Киргизької РСР". 
Авторами статті є Д . Мала-
басв, доктор історичних на-
ук, і М. Джуназаков , кан-
дидат філософічних наук. 

У вступі до статті автори, 
вихваляючи ленінську наці-
ональну політику та всі 
„блага'', що їх принесла СС-
СР, а Киргизії зокрема, пн-
шуть: 

„За роки совєтської влади 
сопєтська Киргизія, у поту-
жному союзі братніх респуб-
лік, досягла величезних ус-
піхів. Нині вона є квітучою 
ІХЇС публікою з великою про-
мислоиіетю, б а гатогалузе-
вим сільським господарст-
ном та в и с окорозвинеяою 
наукою і культурою. Гранді-
озні політичні й соціяльно-
економічні успіхи І ДОСЯГ-
нення в культурному будів-
янцтві республіки знаходять 
щораз більше відображення 

могло ослабити централіза-
п ю правління, писав, що це 
,, роздрібнен н я буде достат-
ньо паралізоване авторите-
том партії". А кожний знає, 
;цо комуністична партія 
найбільш з централізована в 
світі організація, там - слі-
пий послух. 

У 1919 р. Ленін послав в 
Україну на посаду „прем'є-
ра"! Християна Раковського, 
румунського комуніста, хоч( 
той пручався, не хотів, бо 
ніколи на жив в Україні, не 
знав історії і звичаїв укра-
їнських. Але скорився ДИС-
цнпліні і поїхав в Україну. 
Про цей „авторитет партіГ' 
згадує колишній французь-
кий міністер де Монзі, який 
учився з Раковським в уні-
верситеті Монпельс. У 1926 
році, коли ці колеги зустрі-
лися в Парижі і де Монзі 
спитав Раковського, як він 
попав у большевицьку пар-
тію і чому виконує сліпо на-
кази Москви, хоч з ними не 

у працях учених суспільст-
вознавців. В останніх роках 
видано низку праць з історії'!: 
Киргизької РСР та компар-
тії Киргизії і на актуальні 
проблеми суспільних наук. 

„Уміти з наукових та пар-
тійннх позицій аналізувати 
конкретні обставини, cyc– 
пільні відносний у всій' їх 
складності та протиріччях і 
робити правильні висновки 
- такого, єдиноправильного 
підходу до явищ ядаття 
вчить марксизм - ленінізм. 
Тому партія, надаючи cep– 
йозного значення науково-
му і об'єктивному ОСВІТЛЄН-
ню історії' вашої багатойа-
ціональної держави, боро-
лась і бореться з усякими 
.спробами його спотворення. 
Останнім часом на сторін-
ках партійної преси піддано 
справедливій критиці enpo– 
би поодиноких авторів оці-
нювати з неклясових пози-
ЦІЙ ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ COBCT-
ського народу і применшу-
ватв значення його соціялі-
стнчвих досягнень. 

, Л а жаль, у деяких публі-. 
націях поодиноких учених 
нашої республіки, ігиорусть-
ся вимоги партійно - клясо-
вого і конкретно -.історично-
го підходу до явищ суспіль-
ного життя, що спричиняв 
викривлення історичних фа-
ктїв і великі теоретичні та 
політичні помилки. 

„Серйозні теоретичні й ПО-
літичні помилки були допу-
щені у статті професора К. 
Нурбекова „В. L Ленін і 
право націй на політичне са-
мовизначення", надрукова-
ній у Збірнику Киргизького 
Державного у н і верентету 
(1970 p.). У тій статті mrraa– 
ня політичного самовизна-
чення націй розглядається 
не з клясово - партійних по-
знцій, а абстрактно і об'ск-
тивістично. Візьмемо для 
п р и к л а д у наступне 
ствердження, зроблене у 
статті: „Може трапитись і 
трапляється, що видвигнене 
представниками тої чи тої 
нації домагання відлучитись 
суперечить загальним інте-
ресам боротьби за демокра-
тію і соціалізм. Буває та--
кож, що домагання політнч-
ного самовизначення буде 
суперечити інтересам нації, 
в імені якої таке домагання 
вндвигаеться. Навіть у цьо-
му випадку ніхто не має 
права насильно вмішуватись 
у внутрішнє життя і силою 
„виправляти" його помилки. 
Бож марксисти повинні до-
биватись виправлення поми-
лок шляхом роз'яснювання і 
переконування" (ст. 15). 

„Тут а б с олютизується 
право націй на самовнзна-
чення, відривається націо-
нально - визвольний аспект 
цього питання від соціяльно-
клясового аспекту. Автор 
повністю замовчує, що пра-
во націй на самовизначення 
у кожному конкретному ви-
падку вирішується з точки 
зору інтересів робітничої 
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Мета наших дитячих світ-
личок — зберегти украінсь-
ку дитину для української 
спільноти. Між українськи-
мн дітьми є багато таких, що 
не знають української мови, 
і тому виникла проблема, як 
працювати з ними, щоб їх 
не втратити. 

Виховний реферат при 
Централі. СУА зорганізував 
кілька світличок для Дітей, 
яві не; знають української 
мови. Пані Віра Андрушків 
- це перша фахова ВЧИ-
телька у світличці, зоргані-
зованій у Детройті. Світлич-
ка п-і Віри зразкова і пра-
ця її незвичайно успішна. 
Все навчання відбувається 
тут українською мовою. 

Пані Віра ділиться з на-
мн своїм знанням і досвідом, 
в солідно, по-фаховому оп-
рацьованих лекціях, яких 
покищо є тільки п'ять, але 
сподіваємося, що в майбут-
ньому буде більше. Кожна 
лекція мас ясно означену 
тему, мету й список матері-
ялів, потрібних, щоб її пе-
ревести. Перша лекція 
вчить, як познайомитися з 
дітьми (по-українськи), а 
чотири дальші вчать дітей 
про воду, звуки, кольори. 
Як бачимо, лекції з початку 
ведуться під життєво-прак-
тичним аспектом, рівночасно 

згоджується, Р а к овськнй кляси, трудящих мас і бо-
віДповїв, що дисципліна в j ротьби за демократію і соці-
компартії є „perinde ас ca–! ялізм. 
daver" (така, як труп). Ві-
домо, що мертва людина не 
має волі і трупові можна на-
дати кожне положення. 

viator 

„Неправильні міркування 
й тлумачення поодиноких 
питань є також у його стат-
ті „Рівна серед рівних" 
(„Литературньїй К н р гиз-
стан" ч. 4, 1972). В ній про-

(28) 
Заверипгп роботу над словником рим української мови, 

капітальною працею, що дістала високу оцінку провідних 
українських мовознавців (Р. Добрушина. В. Григорісва та 
ія.), друкував в обласних і республіканських газетах стат-
гі про мову, вірші, гуморески, переклади. За договором із 
8-еом ..Дніпро" підготовив переклад сонетів Шекспіра і за-
кінчував переклал роману англійської письменниці Ш. 
Бронте .,Джен Ейр". У літературній праці Караванському 
постійно допомагала дружина. 

В листопаді 1965 року Караванського вдруге заареш-
тувалн за написання двох статтей про антиленінську мов-
ну політику на Україні і звернення д о керівників компартії 
ПольїШ і Чехословаччинн в справі політичних арештів на 
Україні в 1965 році. 

Не маючи формальних підстав для засудження, до 
Караванського застосували „указ", який дає право npo– 
куратурі без суду повертати в ув'язнення раніше звіль-
нених в'язнів з 25-річнкм терміном, якщо буде вирішено, 
що вони „не перевиховалися". С Караванського було по-
слано без суду досиджувати майже 9 років ув'язнення. 

Відтоді стало відоме ім'я дружини С. Караванського 
Ніни Строкатої. Вона активно включилася в кампанію 
захисту осіб, переслідуваних за переконання. Н. Строка-
тн ознайомила громадськість з літературним, публіцистяч-
ftftu і науковим доробком чоловіка, з обставинами його 
жового ув'язнення. Виступала також яа захист інших 
Йвсправйдливо репресованих (наприклад, історика і пу-
в і і и с т а Валентина Мороза). 

У 1969 році на С. Караванського, що перебував тоді 
у Володямнрській в'язниці, була заведена нова „справа" 
за написання в ув'язненні кількох статтей, зокрема статті 
про трагедію Катинського лісу, де в 1941 році було влаш-
товано масовий розстріл польських офіцерів військовопо-
лонених. 

На суді, що проходив прямо в тюрмі і закінчився 
збільшенням загального терміну ув'язнення Каравансь-
кого до 33-ох років, Н. Строката виступала як свідок, 
захищала свого чоловіка і звинувачувала організаторів 
жорстокого суду над ним. У відповідь на це до Одеського 
медінституту була надіслана окрема ухвала суду, в якій 
Н. Строкату звинувачено в тому, що вона не доклала 
зусиль до перевиховання чоловіка і підтримувала його. 
На засіданні ректорату інституту, де розглядали її enpa– 
ву, Н. Строката говорила про моральний обов'язок захн-
щатн інтереси свого чоловіка і про аморальність вимог 
відмовитися від нього і публічно його засуджувати. Прн 
цьому вона проводила аналогії з переслідуванням дру-
жтгн політв'язнів у сталінські часи. Дальші заходи проти 
К. Строкатої були відстрочені через епідемію холери, в 
ліквідації якої вона брала найактивнішу участь. 

Однак, на початку 1971 року напади яа Н. Строкату 
знову посилилися. В Одеській обласній газеті з'явилась 
у березні стаття, в якій анонімний автор І. Петренко (під 
цим псевдо друкувалися й раніше напади на С. Kapa– 
ванського) звинуватив Н. Строкату в тому, що вона не пор-
вала із засудженим ворогом і підтримує контакти із його 
однодумцями. Стаття закінчувалась прямою загрозою ре-
пресій, якщо Строката не змінить своєї поведінки. 

У травні 1971 року на засіданні Вченої ради інсти-
tyr ле її. Строката знову обстоювала свої погляди і мо-
ральне право захищати свого чоловіка, її викинуто із ін-
ституту (офіційне (рормулюваняя: „за власним бажан-
ИЯМ"). 

Внаслідок цькувань (анонімні листи, виклики на до-
пити і „бесіди" її знайомих тощо) і неможливості знайти 

роботу за фахом Н. Строката наприкінці літа 1971 року 
змушена була виїхати з України в Нальчик ((Кабарднно-
Балкарія), де влаштувалася викладачем у медтехнікумі. 

Заарештували Н. Строкату працівники Одеського К-
Д Б 8-го грудня в дорозі з Нальчика до Одеси, куди во-
на їхала, щоб закінчити оформлення обміну квартири і 
відправити до Нальчика особисті речі. Того ж дня зроб-
лено обшук в її одеській квартирі. Забрано два вірші С. 
Караванського (одіш називається „Нащадкам БеріТ", 
другий „Літо у Львові"), якусь стару книжку з етногра-
(рІІ і видану в 1966 році книжку сонетів Шекспіра з дар-
чим написом перекладача Д. Паламарчука, в якому Н. 
Строкату названо декабристкою. Робили обшук також у 
Нальчику, в новій квартирі Н. Строкатої, де жив у цей 
час із родиною колишній політв'язень Ю. Шухевич, і в 
Одесі в матроса .морського порту Л. Тимчука ( у останньо-
го нічого не вилучено). 

Справу Н. Строкатої веде слідчий відділ Одеського У-
КДБ, слідчий - Р^бак. їй пред'явлено звинувачення за 
ст. 62 КК УРЧ^,(,днтирадянська пропаганда і агітація"). 
Формальний привід для арешту ще не повідомили. Але є 
всі підстави вважати, що таким приводом стали якісь свід-
чения арештованого 9 липня 1971 року Олекси Притики, 
хоч справжні причини арешту Н. Строкатої ні в кого не 
викликають сумніву. Вже за кілька тижнів до її арешту 
із близьких до КДБ кіл доходили дані про можливий 
арешт Н. Строкатої за те, що вона нікому не дає забути 
про „справу1' С. Караваиського і підтримує зв'язки з „пі-
дозрілн.мн" особами в Москві, Києві, Львові та ін., зокрема 
із Комітетом захисту прав людини в Москві. 

Крім Н. Строкатої за показами О. Притики в Одесі 
заарештований також 9 листопада літератор Олекса Різ-
ників, в ряду осіб зроблено обшуки. Вважають, що слід-
яі органи слроауіоть організувати групову справу, вяко-
риставши свідчення О. Притики, який, за словами допи-
таних осіб, дає всі потрібні слідству покази, часом навіть 

бивається виразна тенденція 
розглядати в і д окремлено 
положення Киргизької РСР. 

„Дивним виглядає і така 
„остерігаюча" заява т. Hyp– 
бекова. Він відмічає, що ко-
жяа „насильна" зміна зафі-
ксованих т е р иторіяльиих 
кордонів республіки розгля-
дасться як „анексія", визна-
сться „агресивним актом'', 
..порушенням принципу ca– 
моозначення націй". 

„Ми живемо у ЄДИНІЙ дру-
жній сім'ї народів, яка тво-
рить.Союз Радянських Coin– 
іяляяичиих' Республік. - На 
базі суспільної власности на 
засоби виробництва, спіль-
ности економічного, соцІяль-
но - політичного і культур-
цого життя,. маркснстсько-
ленінської ідеології, інтере-
сів і комуністичних ідеалів 
робітничої кляси в вашій 
країні постала нова історнч-
на спільнота людей — ра-
дянський народ, якому прн-
таманні такі знамениті ри-
си, як відданість справі ко-
мунізму, соціялістнчняй пат-
тріотизм і інтернаціоналізм, 
непримиренність до експлу-
атації й гніту, національних 
та расових упереджень і 
класова солідарність з тру-
дящими всіх країн. Говори-
ти про будь - ЯКІ МОЖЛИВОС-
ті ,,аґресіГ', „анексії" й ,^a– 
сильства", про зміну кордо-
нів республік Радянського 
Союзу це просто НІСЄНІТНН-. 
ця. 

„Помилкові твердження є 
також і в інших працях К. 
Нурбекова, У к н и ж ках 
„Постання киргизької націо-
нальної д є р ж авностьі" 
(1964, ст. 84), „Історія дер-
жави і права Киргизької Р-
СР" (частина Л, 1970, ст, 
31-32) питання спроби ство-
рення Чорної области у 
складі Туркестанської ДР-
СР розглядаються як вияв 
волі киргизького народу і 
прагнення трудящих ство-
рити самостійну держав-
ність. Аналогічне стаиовн-
ще у згаданому питанні зай-

СЗакШення на стдр. S-jfr) 

традицію: ВЄЛНКДЄВІ, крл-
шайкя, паска, п и ^ к и , га-
ївки... ЗФЙ"--' 

З допомогою 3 s j f 5 i иази-
ваиия предметтв^^раїись-
кий дитячий cnofvgQt пова-
жно зрагачуєть^я^ЕІ легко 
заиршлйеться ^ ^ і а м ' я т і . 
Лекції почадаоотьеЗ^ід лег-
кнх життьових т^іС?а далі 
переходять до "тем^ щораз 
більше скомплікованих. Для 
маленьких дітей, які пДлко-
вито не зйвлоть української 
мови, вони Всі ж тяжкі вже 
від самого початку!' одніаче 
під майстерним проводом у-
чнтельки діти асе; помалу 
сприймають і заскок?ють. 

Уся робота вчительки спн-
расться на методі; Берліца, 
з додатком найбільше nony– 
лярної тепер методи зорово-
духової. Берліц радить нав-
чати рідної,мови,-.користую-
чись постійним говоренням 
нею до дитини,' а- зорово-
слухова метода гастосовус 
до того всі можливі рухи, мі-
міку, конкретні предмети, 0-
бразочки, гри, вірші Й ПІС-
ні, гутірки й слухання роз-
повідей. Отже, всі ці еле-
менти вплітають^гІФ про-
граму кожної Jijfcw і -я̂ Н 
майстерно сполучімося , що 
від початку Л:лМрт .ми 
завважуємо . посцйцй Й - рух 
різного іїарактеру; і^івноча-
енб бачимо й відчуваємо, я " 
над усім тим рухом^дом^вув 
тема і ,меті л е м й ^ ЧСвста 
повторювання с л ^ ^ і фраз, 
називаний предме^а^ і слу-
хання усілякого вііфі звуків 
служать незвичаДіа^ успіш-
ннм засобом для ?бфачеїшя 
мови. , І ^ ' Т 

При кожній леяції пода-
на бібліографія, , t"^fi l вни-
телькн можуть -фсуто ско-
ристатн. ?еирмен^евані, їйд-
ручиики дуже практичні і 
можуть багато допомогти. 

Лекції Віри Андрушків 
не тільки дійні для ̂ ведення 
світличок, що мають дітей, 
які не знають української 
мови. ВонИ дуже' корисні, 
прямо незаетупні для дітей 
у світличках у йіці коло 
трьох рочків. v " 

Програма лекцій побудо-
вана так, що, слідкуючи за 
кожною з них, легко працю-
вати й доходити ffi означе-
ної. мети. Тому, лшр немає 
проблеми з мовою ,̂ бо діти 
нас розуміють, праця у CBJT– 
личці справді дуже цікава, 
і вчителька не відчуває вто-
ми. . 1 '. . '.., 

Усім вчителькам Дитячих 
Світличок радимо, докладно 
перестудіювати лекції Віри 
Андрушків. j–,':'' , 

Від Редакції: Аязстазія 
Смеречянська, 'Довголітня 
вчителька ДИТЯЧОЇ: 'Світліїч-
кн, що В від 1965 року про-
вадить 47-ий ВІДДТ^РХЗУА. у 
Рочестері, Н. И., по Приїзді 
до Америки закінчила тут 
педагогічні студіС 'здобувши 
диплом магістра. Навчає в 
американській с'е р є двій 
школі. Активна громадська 
працівниця., KpiMjpTA npa– 
цюс в Пласті. Очолює Про-
грамову комісію Крайового 
Осередку Дошішуія ЗСА. 

'Просимо всіх заштересо-
ваних дошкільним питанням 

дошкільним вихованням 
нам свої ,завваги й 

і 
подати 
писати до нас на адресу: 

ОІеііа Юутпуаруп, 2680 
Neibel Avenue, Hamtramck, 
Ш12. 

Анастазія Смеречнпська 

безглузді або завідомо наюіепиицьхі. Дружині О. Притики 
слідчий заявив, що П чоловіка стдитимуть в лютому 1972 
року. ^ ' 

П. С. Обидва матеріали були офіційно послані в Одесь-
кий обласний суд. 

Г Р О М А Д С Ь К И Й К О М І Т Е Т ЗАХИСТУ 
. - - - t , ^ 

Анатолій Лупнніс 

Налрикивді травня 1971 року в Києві б у й фаарешто-
ваннй Анатолі^^ЛУПИШС. Про нього відомо тіке': родом 
Зчпід Києва, ^ е р щ е був заареттований і засуджений на-
приківці 50-их чи на початку 60-ИХ років за гілйтичним 
звинувачення^. У таборі його світогляд став цілком ук-
раїяськнм. Активно протестував проти знущань над в'яз-
нямв. Оголосив голодівку протесту,' домагаючися nepe– 
гляду справи і демократизації життя В СРСІ?І ГолОдівка 
ірнаала майже два роки ( ! ! ! ) . Увесь цей чар Дуряноса 
тримали в лікарні і штучно годували. ^лод івку'припн-
нив тільки у зв'язку з закінченням терміну ув?язнення; 
Внаслідок голодівкй став інвалідом. . TZ'"ft 

(Продовжевви вудв) 

. . 



і літературою; любить малю-
вати, пийте коротенькі,вірші 
українською Й1 англійською 
мовами, дописує .до журналу 
„Юнаки І „(йудашг^ ?vajfc 
зентус журная ^Донак^';:' 

Катруся Гарасимгук, 

студентки 12-ої кляся. Закін-
чила Рі^ну Школу УНО, те-
пер продовжує навчання ук-
раїнської-йовн в 12-ій класі 
Гамберсаид Коліджісйтс. Є 
членом хору філії УНО, жі-
ночоїхГхдру і тріо „Калина" 
в Торонті:"Виконує функції 
кореспонденційної секретар-
кн відділу МУНО і зокрема 
присвячує ' багато уваги 
справам' молоді. Закінчила 
7-му клясу гри на фортепія-
ні і продовжує науку. Ціка-
виться малярством і плянув 
продовжувати студії маляр-
ства на, університеті, а також 
студіювати історію і мови. 
Репрезентує тижневик „Но-
вий Шлях". 

Мар'яна ПаМенко, 

Оля -Загребельна, 
студентка Торонтського уяі? 
верситету,. студіює природо-
знавство Д-мови. Думає про-
довжувати студії м атематн-
ки. Одержує стипендію. За-
кінчила Курси Українознав-
ства ім. Г. Сковороди з від-
значенням. Закінчила 10-ту 
клясу гри на Зюртепіяні і 
виграла стипендію. Грає та-
кож на скрипці. Член Укра-
їнського Студентського Клю-
бу, належить до Комітету 
оборони політичних в'язнів в 
Україні „Визвольте їх". Про-
ваднть радіопередачу укра-
їнського студентства на 
станції ЧШ. Є внховницею 
роя пластових новачок і за-
кінчнла різні виховні курси, 
в тому ft Школу Булавннх. 
Була писарем і внховницею 
на унівських і пластових та-
борах. Щкавиться музикою нал „Жіночий Світ". 

: Леся Сергійрук, 
студіює і с т о ^ І к ) ; г ^ ; 3 ^ ї н д а 
ськоЦу уніве^снзіеті, закінчп-
ла Курси Українознавства І 
при філії УНО, Зазсійз^ Tfe– 
ровто, і четвертий рік учнте-
лює в українській школі при 
УНО - Захід. Н а л е ж н а яр 
Пласту, нал^еаяяр. до ЦУЦЯі 
де , є культурно-освітніМ per. 
ферентом. Була внховгощею 
на літній оеелГУНОу грає; на 
фортепіяні, цікавиться ма-
лярством. Репрезентує жур- j 

-- .. ,, 
шя ІЩШ г кадндат юриди-
^аюс^^аук P. TyjM-yrifc?xoB. 
У^ЙвоІй іфаці . . О н о в л е н н я 
й розвиток суверенної дер-

,жавн киргизького народу" 
^ : Д Й 5 в , стоц. 33-33) tfnpo– 
ба створення відокремленої 

' 1ф офлаіс?и так. само роз-
ьса як „суверенна 

воля" киргизької нації 
„Йк відомо, пропозиція 

створити Горну область, бу-
ла вндвигнена буржуазними 
націоналістами і суперечила 
інтересам вьсго киргизького 
народу. Ця спроба була 
спрямована на штучний тки 
діл ' киргизького народу, бо 
у Горну область, згідно з 
пропозицією б у р жуазяих 
націоналістів, мала увійти 
тільки північна частина 
К ^ г в а й г а - решта Я тврнто-
рії залишилася б поза ме-
жамн такого утвору. 
. і ̂ пропозиції буржуазних 
націоналістів утворити ГОр-
ну область були відкинені 
ЦК:РКП?б) І урядом Турнем 
ргаисіЛої ;AJPCJP; Як тай, лф 
не відповідали інтересам 
кнргизького народу. їніці я -
торів , намагання етворити 
ГоїЛу область, спотворити 
національну політику партії 
в Киргизії, в той самий чає 
відкликано з їхніх постів, а 
потім виключено з партії. 
Партійні організації і тру-
дящі піддержали постанови 
.ШС:РКЙСв)' про т^в?пнненяа 
тих націоналістичних внхва-
ток, Всупереч тій історвчйШ 
правді Щ т НурбекіЬв f !̂ rp– 
гувбеков п^^в^уіоігь - вва-
жІтн тірчупозяцію' прр СЙІ6-
ревня' ї^орної ооластв' аа; ab– 
яв волі киргизького народу 
і прагнення коргнзькнх тру-
дящих створити самостійну 
національяу державність. А 
тимчасоМ ' нравальна клясо-
во - політична оцінка нашо-
HamcTRtsHOt иуті спроби ство-
ренвя ГорноГ областн, була 
зроблена у тактом творах як 
,ДсггорІяГ t Киргизької РСР", 
-„Нарнаі- teropi! т^мунісгяч' 
Щ партії ;KHprH3̂ r' і в ннз-
Щ м^огУівфічвих ДОСЛІ-
джень,;^ ї^:; 

ДУ 1 внсліді введення' .'З 
життя, кенійської націоігаль-
ної по^Й^:царті! кирйааі.-
кЯ̂ і народ йройіврв.усі.^орі-
ми совєтської національної 
державностн. Спочатку тру-

(дязці киргизи були 6б'сдня-
ні. в радянську автономну 

J о^ает^”^ретв^ре^у '.згойом 
в автономну ^п^бліку.г;. ^ 

Ч,Й?а підставі конституції 
ePC^^чiЬ^вaлtяoT у̂ І836 рс̂  
ці, Киргизія стала суверен 
ною, рівноправною респуб^ 
лікою. Вивчення закономір-

БВЛЬМИШАЖЮШШ ІИЕПІКАНЦЯМ 
І ГЛЯДАЧАМ ТЕЛЕВІЗІЇ 

в ЧІПСАҐО, ілл. и околиці до відозиі 
у СПКГЦЯЛЬШ TEJllaHnHEmAf41 -: t 
ГОДИНИ УКРАЇНСЬКИХ МЕЛОДШ 
РОСИБАЯН МАРИНОВИЧА. в ЧИКАГО. Ілл. ; 

,у виконанні МИСТЕЦЬКИХ СИЛ .ЧИКАГО' 
з^РУСЛА 26 W O U - T V в ЧИКАГО, Іллгг 

НЕДІЛЯ, 11 БЕРЕЗНЯ 1978 р^ год. 1-ша іВЯрад. 
ПРИОВЯЧЕНД Т. ІПЕВ^ШіКОВІ 

НЕДІЛЯ, 29-го КВІТНЯ 1973р., год. 3:30 попол. 
УКРАЇНСЬКА В0ШКОДНЯ 

ПРОГРАЗМЕА 
Веруш під урату, що ці апеціяльаі телепередачі с не ко-
мероі^ні і що від фінансових кожлниостея залежатиме 
успіх цнх передач, просимо свої пожертви на покриття 

і коштів програм пересісраіги аа, 'адресу:' t '' ' ' ' 
UKKAE4TAN MEUMWT HOUR 

P.O. Зох. 2257 ^vaeWngtMO, DX^ ^0013 
За що Вам вже згори щире спасибі — 

РОМАН ЛІЛРІГНОВИЧ, ісеї 
програм 

ностея цього видатного істо-J к о ф вчення. 

серйозній: крагаці-на ресду-
бліканському партійному а-
ктнві, якай розглядав зав 
даная партійних організації 
у справі зміцнення ідейно-
воліткчноГ poooja у зв-'язку 
із 50-річчям створення СС 

„Випущення у світ вгорі 
згаданих праць -із серйозни-
МИ ТеОреТЛЧНИМИ І ИОЛІТНЧ-
ними помилками було МОЖ-
ливе, в першу чергу, tOMy 
що їх автори виявилися сла-
бо озброєними марксистсь' 
ко - ленінською М6ТЛДОЛОГІ-
сю. Алаліза статтей, опублі-

1 кованих т. Нурбековнм, по-
казус, що, не зважаючи на 
висрке вчене знання і служ-
бове становіпце, яке зобов'я-
зус до '^аЛітб дечого,' здм 
виявив б^зтурботніеть у Шг 
НОШеННІ ДО СВОГО ІДЄЙНО-ПО-
літичного росту, не присвя 
тав у потрібній мірі праці 
для глибокого вивчення 
фундаментальних з а с а д 
марксизму - Ленінізму в пи-
таннях : суспільного розвнт-
Sy" ваагалі; а у справах те-
Ьрії держави і права зокре-
ма. Цим, у головній мірі, мо-
жна пояснити його недоста-
ч^ пнртІЙйо - політичного 
підходу До явищ еуспідьно-
го Життя та його численні 
помилкові твердження У 
справах, за виклад яких він 
узявся. Велика відповідаль-
ність у цій 'справі спадає та-
кож на наукові колективи і 

І керівників видавництв, які 
НЄ ВИЯВИЛИ ВИСОКОЇ ВИМОГЛИ-
вости до праць, переданих 
їм для публікації й випусти 
Яи Ьс у світ. 

„Опрацьовані В. Леніним 
методологічні прйнця'пн шд 
ходу до суспільних явищ 
особливо актуальні в tene– 
ріигній час. Усі відступе від 
тих принципів, в остаточно-
му наслідку, ведуть до сгют-
ворених зображень характе-
ру історичних подій і ПОЛІ-
тичних 'Явищ минулого й те-
перішньлго. 

„Обов'язок учених - сус^ 
пільствознавців полягас в 
в томУ, щоб, керуючись у -
чениям ііарксизму - ленініз-
му, науково виявляти й по-
хазуватя Аелич успіхів і 

йь нашого народу''.. 
обговорювання зга-

Даних угорі справ на pecny– 
б л ^ ц с ь к о м у п а р тійному 
аі^гві :І' .;'^titt пбяви цісі 
M e i f r i y ,,Ckmcrcwofl KHpta– 
зи4'1 говорить fftff З і себе. 

jЗгіднд: І з . .одчхда - лрвктн-
кокь . професора Нурбекова 
крнтикутоть йбіпо квмпатріо-
тя, ;які ту^уютьля; 'про чис-
тоту марксистсько - ленінсь-

ричного процесу і досягнень 
нашого народу на тону 
шляху с одним h найважлн-
й ш в х завдань учених - су-
спі?гьствовнавців. ХІомплко-
ве становище, зайняте Т т-
Нурбекавіш і Тургунбеко-
вим у вгорі згаданих питан-
нах не помагає справі нау-
кОвого опрацювання історц j 
теорії розвитку національ-
ної державностн і івтерваці-
онального виховання трудя-
щих. 

,ДІІ І ЇМ ПОДІбНІ ПОМИЛКО' 
ві твердження були піддані 

Д у ж е показове прн цьому 
те, що професора Кг^нтику-
ктгь і повчають особи із 
нижчими науковими ступня-
ми. ^ к р ^ т и к а ніяк не nepe– 
крйус, але її внстачнть на 
щ, щоб витягнути КОНСЄК-
венції супрртн' професора 
Нурбекова та інпгах і прн-
мусити їх каятись. 

Але одне й друге не ЗМІ-
яить факту, ихо і у совстсь-
кій Центральній Азії кому-
ністи мають клопіт з націо-
нальним питанням. 

(аби) 
” j Я5 

25-лїття священичо-іиістної діяльностн 

Курнтнба, 'Парана. - Th– 1 го пише також передові стат-
жневик „Хлібороб" в числі 
39 з 1972 Р- помістив на про-
довження розповідь про ді-

щих міст та навіть поза кор-

ті, (рейлетонн, нариси тощо. 
Як журналіст, відомий під 
псевдонімом Василь Вужен-
ко та, як сказано в „Хлібо 

яльність о. Василя Зінька, J робі", ,^к не помиляємося, 
ЧСВВ, в Бразилії; з нагоди 
й о г о 25"-pp СВЯЩЄНИЧО-МІСІЙ-
ної праці в тій країні. Отець 
Василь, Зінько, крім душпа-
стирськоТ праці в Пруденто-
полі, часто виїздить і до ін-

то й Кум Наум", відомий із 
своїх дотепних пресових зау-
ваг і легкої критики недо-
тягнень. у житті громади. 
Отець Василь Зінько напи-
сав і видав „Вуквар'' для ук-
раїнськнх шкіл у Бразилії, 

дони Бразилії, як українські а ігакож повісті, новелі, опо-

Відзначення Січневих роковин 
8 

7 : ^ . ^ Я - о ' " в. Волошава 
І. Палагін 

В. f aiMeva 
Д .рЄ .Уузьма 
Л. Шздуя 
ї ЦііДУН 

ГС. ГалаДда 
І-Я. Чаякоісьжа 

М-Почваок 
t Музігва ' 
SL Музика 
0- Волошнікянгі 

Й. Кучерська 

й. Шуль 

Посадник Вриджпбрту підписує птрЬіаіямацію Дня Укра-
їнської Незалежности. На фото (злім): Стефан Пелещук, 
Анна Гомін, о. Ярослав Шуст, посадник Й. А . Панузіо, 

Василь Пелещук, Ірка Романів, Мирослав Столів. 

Брнджпорт, Конн. — Ста-
ранням місцевого Відділу 
УККА делегація представнн-
ків українських організацій, 
очолена головою Відділу Ми-
рославом Стаховим, була 16 
січня ц.р. в посадника міста 
Н. А. Панузія під час підпн-
суванням ним проклямації 
Дня Української Незалежно-
сти. 

У понеділок 22-го січня, 
коло ратуші, побіч амери-
канського, повівав синьо-
жовтий український прапор. 

21-го січня в УНДомі від-
булася академія, яку відкрив 
голова місцевого Відділу 
УККА Мирослав Стахїв. 
Проклямації губернатора та 
посадника Вриджпорту від-
читав пластун Стефан Пеле-
щук. Реферат виголосив д-р 
Роман Хруцький, подаючи 
факти і значення Січневих 

Актів. У мистецькій частині 
виступав квартет СУМА 
„Жайворонки" з Внллиман-
тнку, Конн., під орудою Лесі 
Здирко, який відспівав аме-
рнканський гими та кілька 
українських пісень. Декля-
мувала пластуяка Оксана 
Тромза. Танцювальна група 
наймолодших „Дніпро", під 
проводом Ірини Романів, вн-
конала танок „Рушничок". 
Місцевий хор під провддом 
Михайла Заяця відспівав Дві 
пісні. 

На закінчення програми 
культурио-освітній референт 
місцевого Відділу УККА Ва-
силь Пелещук склав щиру 
подяку всім виконавцям ім-
прези і всім тим, хто причн-
кився для відзначення слав-
них роковин. Співом „Ще не 
вмерла Україна" закінчено 
свято. В. Пелещук 

У Трентоні відзначили Січневі роковиніг 
Старанням Відділу УККА 

представники української 
j громади Трентону 16-го січ-

ия взяли участь з представ-
никамн інших громад стенту 
в зустрічі з г^-бернатором 
гію Джерзі Вілліямом Т. 
Кенгіллом, а 19-го січня — 
з посадником Трентону Ар-
туїюм Голандером. Делега-
цію очолювали: о. Богдан 
Желехівський, иарох україн-
Ської православної церкви сз. 

^Лройці; о. Володимир Ppa– 
бець, парох української ка-
толицької церкви св. Иоса-
фата; о. Микола Галета, па-
jpox української православ-
Кої церкви св. Юрія Пере-
можця; Михайло Дзюбас, го-
лова Відділу УККА в Трен-
тоні. В складі делегації бу-
Ли: Михайло Кузів, пред-
ставннк ООЧСУ; Іван Пара-
ка, голова української пра-
вославної громади св. Юрія 

Шереможця, Тамара Веремі-
енко, Віра Струк. Іван Фат, 
Голова Філії ОДУМ'у та юна-
цтво ОДУМ. Від Осередку 

СУМА були присутні Іван 
Яскір, Михайло А. Дзюбас, 
Вол. Кльоц; від Пласту — 
Віра Михития і Остап Корч-
марик; від ІІІколи Україно-
знавства прн парафії ім. св. 
Юрія Переможця — Миро-
слава Струк, Леся Веремісн-
ко і Валя Щурук. 

В присутності делегації 
підписано губернатором та 
посадником проклямаці), я-
кимн проголошено 22-ге січ-
ня Днем Української Неза-
лежности. 

У неділю 21-го січня в ран-
ніх тх^дянах, в українських 
тіеркваз(і, нідслужеКо Б6гослу-
женяя в наміренні українсь-
кого народу, а в год. 12:30 В 
церковній З8"11' са- Юрія Пе-
реможЦд відбувся святочний 
апель молоді. Програму вн-
коналнчлени молодечих ор-
ганізацій. 

22-го січня на міськім бу-
динку повівав, побіч зоряно-
го американського - укра-
їнський синьо-жовтий -npa– 
цор. 

М. Дзюбас 

Югославія рішуче заперечує здогади 
на Заході про її просоветський курс 

Београд Вже нід дов-
шого часу в американській 
та іншій західній пресі по-
Охирювалися вістки, мовляв, 
Югославія плянуе ревізію 
своєї дотеперішньої політики 
у відношенні до СССР і що 
югославські державні і пар-
тінні чинники с схильні ПО-
аернутн Югославію на про-
совєтські позиції. Останніми 
днями югославська преса 
розпочала досить гостру кам-
панію проти того роду здо-
гадів, вказуючи на те. що на-
магаяня Тіта скріпити авто-
ритет Ліґи Комуністів Юґо-
славії не можна утотожню-
вати з просоветським кур-
сом; У всіх статтях підкрес-
люсться, що Югославія пра-
гнр продовжувати свою доте-
перішню політику невтраль-
ности і'в ніякому випадку не 
Може бути мови про поворот 

в Югославії „режиму сталш-
еького типу". Мало того, 
югославські воєнні ветерани 
винесли постанову, вимагаю-
чи суду над директором 
фільму „Містерії організму" 
Дусаном Макавесвнм, який 
мав заявити врозмові з за-
хідаьонімецькнм кореспон-
дентом, що югославські ве-
тераяи „дуже прагнуть пово-
роту до сталіністського nepi– 
оду". Югославська протест-
на акція не обмежується 
тільки до пресових статтей, 
але, як інформують з Beo– 
г”раду, провідні політичні 
югославські діячі висловили 
своє невдоволення із стано-
ашца американської і захід-
ньої преси щодо'Югославії'і 
її ставлення до СОС? дипло-
матнчним представникам ок-
ремих західніх країн в ЮгЬ-
славії. 

ФОНД ftAtMOl ПОТРЕБИ ЛИСТА, Ч ІП 

с. яНВБі' 
2. Чума 
Щ. Чагайхо 

Є. Гарайда 
Копач 

A. Слуш 
М. Дв,Джінаро 
X. Яворсьхий 
0. ПІдлуська 
И. Лясогтр 
B. Стефаиишип 
1. Огсфаяштш 
Р Дякилевкч 
М. Коїцегур 
А. Іведвідь 
А. Марш 
ML Дуік 

Сума ороголошгннх чеків: 5 2ТЗ.Т9 
РкіаїКп врогодошемо: 30.1ЙМ6 
Р А З О М : . „ . Л - - JMl t te 

Б. Катерояіеіс 

Йочиймс 
Мелмопіух ..: 
СвшкІв ' ч: -
Ч?утків , '' . 
Волчук 
Вояаук 
Волчук 
Плсецькнй 
Волошин ' 

я Волошак . 
М- Волоишя 
Д Павляяшн 

ФОНД НАГЛОЇ ПОТРЕБИ, ЛИСТА Ч. 1І9 
Г. тараненко 
с. кьцабааа 
С. Отрок 
Н. крйсвськан 

М. Короаняк 
П. Коровиак 
И- гуйак 
К. Любехз 
В. Леськів 
її Мялаіяко 
В. Малашко 

ькай 

A. Дудар С. 
М. Дквів 7. 
П. Филвагв К. 
t Кузь А . 
Н. Оррал В. 
М- Яків І. 
Ю. Яків Я 
К- Крровайчук І. 
Д-р Д .Фаріон М 
М. І. Фаріон U 
B. Дсмко І 
О. Яхно О 
С Сакман А 
К Лучка А 
В. Верескж А. 
П. Сояк 

Сума проголопгеннл чеків: 
Раяіпк проголошено 

Тарнко 
Рубель 

Соколовськай 
Якабеліс '; 
ПачовськяЙ 
Сохоціюій 
Підгірний 
Тарасюк 
Мацток 

Угорчак 
Шлемко 
Конотооськнй 
Коваль ; 
Коваль ч ' 

ЬіАїШ 
Р А З О М : . . . . аіДІДІ! 

ФОНД НАГЛО! ПОТРЕБИ, ЛИСТА. Ч 1S0 

Луців 
таран 
Вовк 
Вовк 
Вовк .' ' -

М. Собеико 
A. ЗК^чМарський 
Ж. "ШрШ 
Ж!РуоЧлі;'' 
М. ЖеталоаКч 
С. Даііяаевяч 
С. далнлеаяч 
Я Воднарський 
м.: уйнуї : 

B. Палідвор 
с . РеоЧю 

B. ІІекот 
Г Мороп 
И. КорчКк. д-р 
ҐІ. Чмнр 
C. Сухоцькай 
м .еухопькмв 
М .Сухоцьмій 
о. П, Греськіп 
Н. Кочеркевіп 
Л. Приддтксьнч 
В. Віронт 
Cf. Нагачівець 
М. Шумськнй 
і.. ДейЧаківськнй 

Сука вроголотешіх чеків: 
Радіше проголошено: 
Р А З О И: 

В Келебай 
А Федррук 
Г. Андрю 
B. Нестброввч 
Ю. Гараснміа 
Ф. Штик 
Д. Манало 
М Мельййковач 
t t Петраіук -' 
Г. Якнмеяко 
М. Атамаячук 
Е. Алошок 
C. Гайрал 
А. Масней 
Т. Масиви 

ФОНД НАГЛОЇ ПОТРЕБИ, ЛИСТА Ч. ИІ 
Д-р Лука Луціа 
М. Д,.Сееїкіа 
І. РГ^ОГЄГТ 
B. Чіяіль 
М Галій 
г. Прадяик 
П. Шмагала 
C. НАв^рув. 
м. ttnonttyt– ; 
О -Куройндькня 
І. Куровітнькйй 
Я ЙяЯКйгі 

І 

tl. Лицак M. 
В. Прокогшк А 
І. Діщак В. 

Мартісшнн І 
ГоЛьда Ф-

В. ГоЛьда С. 
А В;и!дровський Ф. 
М. ФрИЧ Ц 
І. Кааанівсгккй І 
І. МорнавськиЙ О. 
А. Чернавська "Е. 
А. Чернавська С. 
К. ВовдаренКо Я. 
X. к^ен і 
П Лїмвр П. 
t КаІІм 

С̂ жа врогологоеїшх чеків . . . 
Ракове ^фотолоіпеио: 
ФИЇЇфШ : - - - - - - - ІЇІ 

Довбув 
Калакш 

Стст 
Кобзей 

В:ЛьфорД 
Гасях 
КозаК 
Лрвжа. 

Головна ' 
Марич -
Kya,t^ 

БОЙйар 

;-: 

У^еРЕІШ'ИГО ДЖИРвІ ПОДОРОЖЧАЛО полоні Щ 
2 центи за 1 гальон, який коштує тепер і дол, 8'-tyQffim 
а в деяк^бс' кг^ікидах Ще ^дорожче.' У цьому етейіт,'^а ^ 
суадніому. Нюйоркському збільшується нестача р^Кргоі 
ралнва ^ДлК члталіования оудннків. У багатьох игнійсЦОе, 
вих домах власники підвйпт^тоть ціни. ноклнкаючисУ^ка 
кошти опалу, які зростають. 4-t л 1 

ввя 

6л. n. Марії Паньнівсьної 

Д-ра ВАСИЛЯ ШИМАНОВА 

дальші ШДИДАТКЙ Щ Щ ^ 
УКРАЇНСЬКОЇ П РЕС И В КАНАДІ 



. в-гв ЛКУЮГО шь 

„Український прапор на Місяці" Українець здобув ЧШнЬнйт юніорів 
в шахах Еврош 

В турнірі за шахове мнс-
тецтво Европл серед юніо-
рів, що відбувся в часі від 
18-го' грудня 1972 До 5-го 
січня 1973 в голяндському 
місті Гронінген, перше місце 
здобув студент Львівського 
Університету, шаховий май-
стер Олег Романнцшн. Зма-
гаючися в найвиїцій фіналь-
ній групі (а були ще дві вя-
жчі групи) проти репрезен-
тантів дев'ятьох европейсь-

кнх. держав, Ромашшши пе-
реміг в сімох зустрічах, од-
иу партію зремісував і одну 
програв, осягнувши кінце-
внй висаді іуг НУг. Цей по-
ваясний успіх українського 
Шахіста надав йому титул 
міжнародного шахового май-
стра. Олег Романшпин с сн-
ном відомого львівського ша-
хкгга з передвоєнних часів. 

ЯЧЧ.'-',Я J.l?L f М И 

Ялинка 83-го Відділу СУД 

„Астронавти" Аскольд (зліва) та Ольгик Рихтицькі 
д^' та їхня сестригка ігзіркап — Роксоляна. 

:f „Аж до Місяця прямуєм" і 
^У руках ми всі несемо наші 
РІдні прапори, щоб і там усі 
Пізнались, що України ми 
сния." Співаючи цей марш, 
маленькі зореплавці із Са-
Дрчку Казок у Чикаго, вбра-
ні у срібні строї та шоломи. 
Поклали на „Місяці" синьо-
Лцшті прапори. Це відбулося 
майже одночасно з покла-
денням американського пра-
ДЬра на справжнім Місяці 

ці, золоте сонечко, зореплав-
ці, марсіяни з кумедними 
шапками і антенами. Також 
була відьма, жива ракета та 
безліч малих та великих зі-
рок. Мов, чнслячи хвилини 
відлету ракет в космос, пе-
редшкільна кляса п-і Л. 
В'юн, при Школі Україно-
чнавства св. Володимира вн-
ступила зі своїм знанням но-
мерів. До цієї багатої про-
грамки, вже третій рік, під 

(Apollo 17). Мрія? Може, але і ряд, інженери Михайло Бой-
длл дітей, які прибули на 1 ко та Петро Олексюк, бавили 
12-ту Костюмівку 29-го Від-' дітей магічними штуками, 
ділу Союзу Українок Амери-1 комічними епізодами та про-
ки в Чикаго 3-го грудня, це j вадили дітей у грах. Цього 
була здійснена мрія. Під року височезний, зелений 
Звуки оркестри „Трубадур" і капелюх пана Олексюка та 
дівчатка-зорі танцювали по 1 Г:ого великий, червоний ніс 
„небі" та своїм блиском по-
казувалн дорогу до Місяця 
зореплавцям. На „Місяці" 
зореплавців стрінули україн-
СЬкі діти, а саме Сяня Дика 
"рі Юрій Цепинський. Вбрані 
В срібні та білі стилізовані 
еїрої — ці віртуози україн-
еького танку чарували всю 
;дубліку. Цю програмку ви-
мрвано до цьогорічної теми 
^Ракетою у всесвіт". 
^ З о л о т и й місяць та дві зо-
Моті ракета стояли біля сце-
МИ, а срібні зорі і менші ко-

іі ракети висіли із стелі. 
праця виховної рефе-

Усі Рихтицької та П 
ромітету: пань М. Боднарук, 
^Олексій та К. Івасишин. 
^ Д і т н прибули на забаву у 
Щроях, пристосованих до за-
fcini Була зоряна ніч, міся-

розсмішували то перестраши 
ли наших малят. Забавою 
провадили п-і Д. Дика та п-і 
І. Олексюк, садівничий світ-
лнчкн, яка нароховуе коло 
55 дітей і провадиться тричі 
на тиждень. 

Батьки робили знімки і 
блимали світла з їхніх фото-
апаратів, які утривалювалн 
в пам'яті танки, строї та ці-
каві гри. Численна участь ді-
тей і батьків, задоволена діт-
вора, розкуплений буфет та 
прекрасно убрана заля на за-
баві „Ракетою у Всесвіт", за-
певннла всіх членкинь, що 
такі культурні імпрези є по-
трібні і що їхня 12-річна вн-
ховна праця не проходить 
безслідно. 

Пресова Референтна 
29-го Відділу СУ А 

Традиційна ялинка-днтя-
ча вишивана забава, яку 83-
нй Відділ СУ А організуо 
вже восьмий рік з черги, 
відбулася в неділю 14-го січ-
ня в школі св. Юра в Ню 
Иорку, о год. 2:30 по Полуд-
ні. У склад програми нходн-
ли виступ лялькового теат-
ру 83-го Відділу та дитяча 
сценка,—пов'язані в одну 
цілість. Вітаючи гостей, На" 
дія Савчук, голова Відділу, 
зазначила, що сценка, яка 
в собі поєднує майже всі га-
лузі мистецтва, с для Відді-
лу найкращим засобом nepe– 
дання дітворі звичаїв, зваче-
ння та настрою українських 
різдвяних свят. 

Задзвонив дзвінок і на 
залі між публікою появила-
ся білесенька, пухкесенька 
сніжинка Роксодяни Лучеч-
ко. Вона зразу ввела усвіт 
уяви і казки, який відкрився 
на маленькій сцені лялько-
вого театру. Зима, зайчик і 
снігурочки прикрасили я-
линку для двох зірок-7-СЄСТ-
ричок, які по довгій розлуці 
зійшлися. Одна з зірок роз-
повіла що вона мусить зно-
ву поспішати, щоб на Свят 
Вечір принести світло, тепло 
і радість дітям в Україні Іи-
сценізація зворушливо ігря-
гадувала дітворі, що саме в 
різдвяний час вони повинні 
пам'ятати про Україну. Ді -
ЙОВІ О С О б И — Л Я Л Ь К И , ВИГОТО-
влені з уявою і великою J-
вагою до деталів, захопили 
маленьких глядачів. Діти 
наблизилися зі залі до сце-
ни і піднявши вгору голівки 
безпереривно й зосереджено 
слідили за дією. Декорації 
молоденької студентки МНС-
тецтва, Оксани Савчук, да-
вали зимове тло казці, а 
клясична музика і коляди 
поглиблювали . святочний 
настрій. „. -

S УКРАЇНЦІ ТОРОНТА ВІДЗНАЧИЛИ 
10-ПЧЧЯ СЕНАТОРСТТВА ПАВЛА 1 

Ьг. 
ЮЗИКА 

дЬсадемічяу кар'єру і досяг-
ірцімі і на відтинку науки се-
Йв,тора Юзиха н а с віт лив 
jspcxp. Константин Біда, ди-
Зрктор Славістичного депар-
jjpJteHTy Оттавського універ-
іісгету. Сильветку Павла Ю-
Свка як сенатора накреслив 
ж теплих словах його близь-
р в в співробітник з Сенату, 
Сенатор Р. Белайл. Голов-

точкою на бенкеті був 
міністра для справ 

ітокультурностн з Кана-
1, Д-ра Стенлея Гайдаша, я-

не тільки вітав сенато 
Юзнка з річницею, але 

жо розповів про цілу 
ЧЮНцепцію ба гаток ультур-
ДрСТИ і про те, яку ролю п 
^Взвитку цієї концепції В1ДІ-

Бласне сенатор Павло 
Теплі привітання пе-

сенаторові Юзнкові 
іик міста Торонта. 

Рід Скат. пред" 
провінційного уря-

ІвІНІстер Іван Яремно, а 
ітор А. Гросарт вітав ю-

іята від голови Сенату 
Мартіив, та лідера 

офіційної к О я с є р вативної 
)знції я Сенаті сенатора 

Від УККА, УНСоюзу 
українців в ЗСА сенато 
Юзика вітав віце-презн-

Иосип Дисогір. Оособ-
зворушливнм був при-

від міста Садбури, що 
передав від імені noca– 

Дж. Фебро п. П. Ку-
Вручивши одночасно 
І'ятний золотий МЄДЙ-
від міста. Пропам'ят-

золотий медальйон та 
Від імені Комітету 

^р^Ту^ж Канади в Торон-

(Закінгення зі crop. 1-ої) 
ті передав сенаторові Юзи-
кові, заступник президента 
Відділу д-р Осип Бойко, ор-
ганізатор цілої імпрези, а 
д-р П. Глібович передав ве-
лику книгу прісвітів та по-
бажань. Заключну ігривітв-
льну промову сказав губер-
натор Онтаріо Росе МекДо-
нальд. сам колишній сена-
тор, який одночасно поді-
лився з присутніми своїми 
враженнями про працю се-
натора Юзика. Промову Гу-
бернатора, переплітану шот-
ляядським гумором, тепло і 
оваційно прийняли всі при-
сутні. Бенкет включав та-
кож і мистецьку частину у 
виконанні відомого квартету 
„Верховина" під мистецьким 
керівництвом п-і Олени Глі-
бовнч. Дякуючи оргаяізато-
рам і всім присутнім за вша-
нування його діяльности се-
натор Юзик у свойому слові 
підкреслив, ІДО він тільки 
сповняв свій обов'язок члена 
української спільноти та гро-
мадянина Канади. За ввесь 
час сво :̂ї праці, казав вія, „я 
хотів виправдати покладені 
на мене надії і сподівання. Я 
гордий, що належу до yxpa– 
інеького народу і щасливий, 
що можу для нього працю-
вати". Сенатор Юзик підкре-
слив також, що він багато 
завдячує вихованню, яке він 
дістав у родинному домі, а 
також Церкві та українсь-
ким організаціям, в першій 
мірі Українському Націона-
льному Об'єднанню, в рям-
ках якого він був активний 

ЯК ПРОВІДНИК МОЛОДІ. У CBOC-

Ляльковяй театр—це; за 
дум Ольги Гаєцокої, яка на: 
тільки провадить ансамбль, 
але проектує і виготовляє 
ляльки Та пише п'єси, яких 
віршованим зразком с саме 
показана сценка „Ялинка 
двох зірок", Пані: Марта 
Данилюк, Натадія ЗІумв, 
Надія Савчук та д^'ятиліт-
ній Олег Данилюк допомог' 
лн у підготові і переі^едвиві 
нсценізації. Пав Роман Та-

( 0 . 1 L ) 

оформленням а п. Микола 
КрумШИН , СПОРУДИВ СПЄЦІ-
яльну рухому сцену для 
лялькового театру. 

По перерві діти членкинь 
Відділу, а саме: Леся Д у ; 

ма в ролі Ялинки, Мартуся 
Івашків, Уляся Кекіш, Дар-
ця Гекза та Таня Оберншин 
в ролях свічечок, вивели 
сценку Вільшенка „Ялинка 
і чотири свічечки". Тан-
цюючи довкола Ялинки сві-
чечки розповіли про прихід 
Ісуса на землю. Розповідь 
закінчилася вертепом у вн-
конанні лялькового театру 
та походом дітей із Світлнч-
ки в гуцульських строях з 
колядою і з дарами для Бо-
жої Дитини. Пані: Наталія 
Дума, Марта Данилюк, Да-
рія Ґенза та Евгеяія Вацик 
підготовили для .Дітей до 
виступу, Пані Оксана Сгу-
енк виконала декорації, а 
матері пошили строї юним 
артистам. . 

Відтак зачалася забава. 
Діти, гід проводом ДаріІ 
Гензн танцювали, співали, 
гралися. Вони раз -по-раз 
бігли в куток залі, де під 
ялинкою можна було пола-
сувати тістечками й ropixa– 
ми. Велику радість, зокре-
ма для найменших, справля-
лн випечені з тіста, прнчепу-
рені цукерками хатки. Біл ь-
шість дітей прийшла у ви-
пшваних одягах і старші 
Могли подивляти вигадли-
вість матерей, які зуміли о-
ригінально прнмішггн ви-
шивку'До дитячого вбрання. 
Пані: Стефанія Савчук, Лю-
ба Мнхайлевич та Ліда За-
кревська гостили присутніх 
добірних буфетом, а пані: 
Аяна Сафіян і Віра Шпон-
так приймали вступ. Пані: 
Орися Саляк та Евгенія 1-
вашків зайнялися розіграми 
двох образів та вишиваною 
альбому. Г 1 ' ' 

; 11й^деіп!кть тостей-^304 
присутніх, радість дітвори та 
за^волеяіся батіків свідчи-
лн про великий успіх імпре-
зн, ІХе повинно бути вннаго-
родою всім члеякам Відділу, 
а зокрема ДЛЯ п-і Лесі Крум-
шир яка ' з допомогою п-і 
ііарії Соробей зорганізувала 
імпрезу та відповідала за Q1 

переведеняя. 

сцькнй зайнявся 
'':'^'i"li,iiiit 

му житті, заявив Сенатор, „я 
керувався засадою, про яку 
говорив найбільший поеТ-Зй-
хідяьої України: ,,коїкний 
ний думай; що на тобі мілі-
он і в стан стоїть, що за долю 
міліонів мусиш дати тй- од-
віт". В такому дуй, заяев-
нив сенатор Юзик,' иЙг ду-
мас продовжувати свою пра-
цю для добра українського 
народу і Канади, На,залі , 
крім дружини Сенатора, --pb-
ні Марії, були також його 
три дочки та син, а тй-
кож члени дальшої родини, 
які разом з уеімн присутні-
ми були свідками і співуча-
сниками подяки і пошани, 
яку зложила у к р а ї н с ь к а 
громада Торонта одинокому 
у світі сенаторові ykpaSs^ 
кого роду під сучасну бору.' 

ЖІ яаі Журнал , .Україна" ^ . 2 
(січень 1973 р.) опублікував 
статтю ,Мя — Деревські",. я-
ка кидає чимало світла на 
те, як виховують сиріт у 
підсовстських умовах.В стат-
ті розповідається про O^ek– 
сандру Аврамовиу Деревсь-
ку, яка виховала 48 сиріт. 0 -
дин з її вихованців, Венія-
мин Омелянович, викладач 
технікуму на Львівщині, ро-
зповідає таке про своє вихо-
вання: 

„Ким би ми сталИ,, якби 
не наша мати? Я часто за-
даго собі це запитання. Звн-
чайяо, держава виховала б 
нас, кожен здобув би профе-
сію. Але я про що інше. Ми, 
сироти, знайшли матір. Во-
на повернула нам віру в 
справедливість, навчила н а с 
людяности. Я не знаю, якої 

Л. 

П біль-
шість з нас не знає. Радян 
ські ми, Деревські Ось чо-
му навчала Нас мати до ос-
танніх своїх Днів, У нас poc– 
ЛЦ росіянку українці, євреї, 
чувалгі, мордвннн, узбек, ні-
мець, молдаванин. . . І всі ми 
були для неї однакові. На-
хха. мати була людиною ін-
тернашаиального світогля-
іду, ,і нас виховувала інтер-
HaqioHajdCTaira". 

^ к би не було, а журна-
лові „Україна" . виховання 
4S справді „радянських лю-
іЩк' 'дуЯсб сподобалося, а в 
першій мірі твердження, 
йовляв, аш не знаємо, якої 
мн нвдіднальностн. Виста-
чить, ґцо „радянські ми". 

ШАі 11 і" 

Евягггзавяя , , і , JL. 
жУКРАШСЬКІШ ДЕНЬ" 

- У ЕДМОНТОНІ 
Едмонтон. — Уранці 22-го 

січня посадник міста Едмон-
тоиу Айвор Дент вивісив у-
країнський прапор перед ра-
тушею, проголосивши перед 
тим 22 січня „Українським 
Днем". У суботу 21 січня в 
залі культурного центру св. 
Васнлія відбулася святкова 
академія, на якій головну 
Промову мав виголосити по-
со л до Албертської Легісляту 
рн Юліян Козак, а в концер-
товій частиш мали внступа-
ти хор „Дніпро", співачка 
Аина Дейвядз, ансамбль 
,^Мережім та ія. 

твааШшятШшвятшагвааааяш 
Ч. ІЗ. 

РОСІЙСЬКИЙ БРАК 
ДЛЯ УКРАЇНИ 

Завод Орсельмащ на Запо-
ріжжі випускав різні сільсь-
ко-господарські машини,. о-
собливо ж автоматизовані 
кормоздавці для тваршшнць-
ких фарм. „Продукція заво-
ду користується великою по-
пулярністю, особливо тепер, 
коли харчі для тварин на ва-
гу золота", — сказано в 
„Комсомольской правде" з 
4-го січня ц.р. Але машини 
того заводу не працюють, бо 
немас , ,шарикопідпшпликів'' 
— кульковальців, які приси-
лають із Росії, з Куйбишея-
ського заводу. Вже не при-
слали 16 000 кульковальців, 
а в дирекції заводу Орсель-
наші в Оріхові „зростає го-
ра листів і телеграм"... 

ЗБОРИ 
і ВІДДІЛІВ 

УНСоюзу 

МУЗЕЙ ПРОСТО НЕБА 

Перший в Україні Музей 
народної архітектури й по-
буту створюється на околиці 
міста Переяслаз-Хиельннць-
кого. Вів призначений голов-
но для поширеного закор. 
донного, туризму, про що 
свідчать все нові „гостиннп-
ці? 4к Дорогі готелі. Музей 
створюється від - відкритим 
яебо^,,.ка площі' в 28 гекта-
фІВ. ВІЯ ЯВЛЯ̂ е СОбОЮ ВІДТВ0-
рення давнього українсько^ 
го села. Вже звезені туди де-
кілька старовинних вітряків 
різної форми, є хати бонда-
ря, гиичаря, ткача, різні го-
сяодарські давні забудови 
Wttj^. .Київська преса пові-
домл^ла, що в минулому ро-
р Муівй відвідали біля 
150000 та?яч людей, в тому 
ї йакбрдоішах туристів. 

СУБОТА, 
10-го Л Ю Т О Г О 197S р. 

ДЖЕРЗІ СІГП, Н. Дж. МІСЯЧ-
ні збори В-ва св. І. зррестн-
теля 270 ВІдД. о год. 7-4Й 
веч. в УНДомі. Проситься 
вярівнятя вкладки. Управа 
ва 1973 p.: Ф. Жарськнй. 
предс., А. Огрук, заст., С. 
Островський, фін. секр., Л. 
Зиман, заст., В. Карий, Т. 
Войко, Л. Ляхоцнса - К. Ко-
нісія. С. Островський, Ф. 
Жарськнй - орган, членів, 
яредставяикн до УККА 1 до 
Надгудсон. Округи УНС. — 
В. Вутковський, рек. секр. 

ЧИКАГО, Ілл. ЛИсячяі збори 
Вгва св. азі. Петра і Павла 
220 Відд. о год. 7-ій веч. при 
1915 West 5lBt Street, - Е. 
М. Блідий, секр. 

НЕДІЛЯМ 
U - г о Л Ю Т О Г О 1018 р . 

ДЕТРШЕГ. ІУНш. Мїсячні Збо-
рИ В^а св. t Хрестителя 
292 Щт- о год. 1:30 по пол. 
в УНДомі. - L Ващук, гол., 
П. федик, фін. секр. 

MON"ESSEJN, JES. Місячні збо-
рв 838 Вадд. о год. ИЙ по 
пол. в Укр. Залі на 2-ій вул., 
213 Скуамехір Аае. ДЇРР-
енться чл. прибути і вир4в-
КЯТЯ- акладки. - ї ї . Янков-
ськнй, преір.. М. Куль, секр. 

КЕМТШЕЛ, Огайо. Річні або-
ри Т-ва Сокіл 23,в Відд. о 
год. 2-4й по пол: а залі при 
КИ Гордон Аве. На поряд-
ху: звіти за минулий рік та 
вибір нової утгравн на 1973 
і справа залі. Проситься чл. 
прибути. - О. Темник, се-
кретар. 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, Па. Річні за-
гальні збори Т-ва Мир 324 
Відд. о год. 7:30 веч. в до-
кі УКр. Громади при 23-ій 
і Браті вул. Проситься чл. 
обов'язково прибути. — Уп-
права, 

КЛІВЛЕНД, Огайо. Місячні 
збори Тгва Сокіл 336 Відд. 
в церковній заді св. Иоса-
фата, S720 Стейт Рд. Упра-
ва -заліппилася та сама, що 
І пояерднього роху. Про-
ситься чл. вирівняти ВХЛВД-
кя. — В. ПЬсагло, предс., 
Гр. Кісіль, секр. 

ГАИТРАМК, Mho. Місячні 
збори Т-ва М. ГПапткевнча, 
94 Відд. о год. 2-ій по пол. 
в Укр. Дем. Юпобі при 2376 
гршвяґ аул. Новий секре-
тар п. Р. Татарський буде 
збирати вкладки. - М. М. 
Бориськевич, рек. секр.. 

О ЩШаятШ ^ткіщ^ р в а в и ^ авмвавввв ПОРТ 
ВІСТІ З „ТРИЗУБ А т 

Спортова Рада УСО „Три-
зуб" вирішила не розграва-
ти змагань з УСК-ом, внзна-
чених ва 24-го грудня м. р. 
з огляду на Навечер'я Різд-
ва Христового. Про це caoe– 
часно повідомлено Лігу ДА-
ФВ-у і Управу УСК-у. Досі 
ще немає вирішення відн ос -
но цих змагань. У суботу 13-
го січня у Пойт Плейнс, Н. 
И. відбулася перша рунда 
сімкового Турніру з участю 
40 дружин Ліги ДАФБ-у. 

Дружина „Тризуба" виг-
рала змагання проти „Блу 
Стар" внелідом 2:2 і 3:0 кор-
нерів . Секретар Екзекутивн 
СРУСО „Тризуб" Михайло 
Юрчак б заразом менадже-
ром першої дружини „Три-
зуба". 

Юньйорн „Тризуба" posir– 
рали свої чергові змагання 
проти сильно! дружини Ляй-
кавз, програючи 0:2 (0:0) , 
хоча.гра була зовсім рівно-
рядна. - .^І- . 

Тренер дружини юньйо-
рів і учнів С КОЛИШНІЙ ВЙЗ-
начний змагун „Тризуба", 
п. Ілай. 

Дружина учнів „Тризу-
ба" 13-го січня ц. р. внгра-
ла змагання проти „Джер-
меи - Ганґеріснс" у відно-
шенню 5:4, а 19-го січня ц. р. 
перемогла в змаганнях ва 
чашу минулорічного першу-
на у цій конкуренції німець-
Ку Д р у ж и н у „ФеНІКС" у ВІД' 
ношенню 4:1 на їхньому 
грищі. „ 

У залях готелю „ Адель-
фія" у Філадельфії відбув-
ся від 13-14 січня ц, р. ВЄЛИ-
кий шаховий турнір при у-
часті понад 100 шахістів. У 
ньому теж брали участь ша-
хістн „Тризуба", а саме: п.п. 
С. Нопаківськші, Б. Бачин-
ськиЙ і Луцишин, а з Честе-
ру п. Бловарович із сином, 
п. Б. Бачинськяй закінчив 
турнір у першій десятці, що 
в дуже гарним осягом. Ша-
ховнн турнір за шдивідуаль-
ну першість УСО „Тризуб" 
відбувається кожної п'ятнп-
ці в домівці Т-ва. Участь бе-
ре 15 шахістів — в цьому 
багато молодих. П. С. Нсва-

ківський ланковий шахів с 
провідником турніру, 

Сімковий турнір закінчила 
дружина „Тризуба" в пер-
шій десятці з двома внграни-
ми і двома програними та 
нагородою 160 дол. Тренін-
ги всіх команд копаного м'я-
ча відбуваються кожного 
вівтірка'і четверга при 16-ій 
і Вайоміиґ вул. 

М. С. 

^ Real Estate 4 
ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ 

АБО КУПИТИ 
БУДИНОК, БИЗНЕС, ЗЕМЛЮ 

звертайтеся до 
У К Р А Ї Н С Ь К О Ї Ф І Р М И 

G E M I N I R E A L E S T A T E ОО. 
98 - Second Атепов 

Him verk. N . Y . ivi.t vn-mum 

Різне 
Украісмсе Висилкове Бюро 

ROMAN PARGE SBWCE 
l t t 2nd Avenue, New YoAX!ity 

TeL: (212) 416-74Mlvv, 
В И С И Л А Є П А Л К І Ї 

а ОДШЧКИ і ХАРЧАМИ а 
УКРАЇНУ 1 до ОООРі'Ліаемо 
ва складі есе оотрЮвімЯОвЛв-
силки. Посаласмо також РЗТВ-
ЛЕВІ ЦЕРТИМКАТИ Г орий-
масмо ЛАЧКІІ до ПОЛЬЩІ 
(також іияииигі речі).. Уряд, 
годним: ВІД оояед. до ^вота 
ііЗО - 6:00 аеч. В неділю від 

10 до 2 по пол. 
ФОФоттттшФФФОФФФФФллл ФФЩФ щлт 

О HELP WANTED MALE В 

FACTORY HELP 
FOR FlRST SH1FT 
W1LL TRA1N FOR 

2nd SH1FT 
PLEASE APPLY AT 

F1NKEL 
OUTDOOR PRODUCTS 

Personnel Office 
141 Lanza Ave. Qarfleld, N J. 

(201) 772-7700 

F L A V O B A N D 
F R A G R A N C E P L A N T 

immediate opening: Flavor A 
fragrance production work-
era, material handlers, pottt– 
ers. Complete benefits. Pro– 
gresslve increases, an equal 
opportunity employer. Please 

call 201-887-6600 for 
aopontment. NOBDA ШС. 
140 Rt. 10, East Hanover, N J 

MACH1NE OPERATORS 
ft OPERATOR TRA1NEES 

We are a growing: Company 
in South P!ainfield, N. J. 
looking for qualified men 
for our extrusion dept We 
will pay ^2.90 per hour while 
training and 53.40 per hour 
starting wage after comple– 
tlon of our training program. 
We also need warehouse A 
utility workers. J2.60 per 

hour. Excellent benefits. 
Phone Mr. Z - 201-753-6066 

or apply in person 
S I L V A T R T M O O R P 

O F A M E R I C A 
140 South Avenue 

Sooth Plalnfleld, Njr. 

Запізнайте своїх вибагливих приятелю 
зі зразками сугасної мистецької творгостп 
України - подаруйте їм люксусовий альбом 

КНИЖКОВИЙ 
SHAK 

ШЕСТИДЕСЯТНИКІВ 
” Резюме англійською, еспанською, француза 

кою й німецькою мовами; 
'ш Цмцстців, ПО репродукцій одно- й багато 

кольорових; 
ш Щ сторінок, розмір 7ft х 7Н цалів. Ціна 15 

долярІв. Замовлення слати до: 
Svoboda, P;O. Box 849 , Jersey City, N.J. 07303. 

: 
З М І Н А АДРЕСИ 

Д О А Д Ш Н І С І ' Р А Д І І „СВОБОДИ" 
^1-83 GRAND STREET 
(P .O. Box 346) . 
JERSEY С П Т , N.J. 07303 

Д О Л У Ч У Ю 2 5 Ц И Г І І ' Ш - п р о ш у змінити 
ігою адресу: 

М М О И Г А А Д Р Я О А в у л М 
ЧИСЛО В Ц Щ Ш У (якщо член У Н С ) 
Ім'я і арія ній щ е : 
Адреса: :. . .:.:.-

Моя Н О В А А Д Р Е С А 
Ім'я 1 прізвище: 
АДрвШ: а : с . . . . . 

Zip Code 

ДО ВИВАЯМУ ; ^ ; 
К Р А М Н И Ц Я '"и-" 

в ПЛАСТОВОМУ ДОМІ 
прн 9-ій вул. і 2-ій евеню 

в Ню Иорку, Н. И^-2 
Дзвоіпггн яв тел. 8Р ^'ТЙМ 

між 12-3 год. по поіл. 
АдмпЛярвди 

В ШОІГОРЕ-
СЬКОМУ 
У Ш В Е Р С В Т Е П 
Т Е П Е Р 

ФОРМУЮТЬСЯ К Л Я С П 
АНГЛІЙСЬКОЇ м о в и . 

Низькі ціни курсів: деяві, 
вечорами і в оуботв. flay– 

- ка ва 2-9 год. ва тиждень, 
-.., 

Всі поземн — від гйдсїа-
вової до заавалсованнх — 
відкриті для кожного, хто 
хоче вчитися. .. ,' -

Щоб записатися ва курс 
в Університеті — 
телефонуйте тепер: "-о . 

598-3831 

або пишіть: "^Z' 

T H E A M E R I C A N ^ 
LANGUAGE TSSfHTtSTE 

1 Waehinjrton Square-North 
New York, N.Y. 10003 

^ 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 

УНСОЮЗУ! ^Л 

И Funeral Directors її 
-

Theodore W O U N M N J t o c 
Дч^^вгор -Zf?S 

Похоронного Заведеявм 
138 East ЧШ Street v 

HEW YOBS, N.Y. 18888 
TeL: GB5-14ST -

СХМЦДНА ОВСЛУЗЛь 
яіяшшт ш 

ПЕТРО ЯРЕМІ 
У К Р . П О Г Р Е Б г Ш К 
Заямаоться Похороваші 
в BRONX, BROOKLYN, 
NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована теішерату-

ра. Модерна хашгпця до 'І 
ужитку ДАРОМи-А 

РЕТЕН JABESBl 
129 EAST Ш STREfiT 

NEW YORK, N - Y ^ y 
ORegon 4 - 2 5 6 1 " 

"̂ S1NKOWSKY 
FUNERAL SERviCE 

8882 Boston B4.w . -'. 
NEW YORK, N.Y. 18488, 

TeL: 888-2478 ^ 1 
Директор ИОСИФ 

СЕНКОВСЬКИИ 
Завідує влаштуваняям, jBo– 
xopoidB в каплицях,' Воло-
жених т кожнім районі 
міста. Похорони по Ufad– 

ціпах. 
ННШНЙЯМІВМВ4 

НОВАЛЬЧИК 
FUNERAL НОМВ 

Completely - т : . 
АШ CONblTlONlSD 

Займається Похоропайя 
в стейті NEW JERSejf^ 

Ціия приступні для всіх. 
Обслуга чесна й найкраща, 
У випадку смутку в роднй, 
кличте, як а день, ТАКл̂  

в вочі v . t . . 

W!LUAM F. "5ffi-
RASLOWSKY, M a m ^ e t 

129 Grand Street' 
(cor. Warren St 

Jersey City, N.J. 
HEnderson 4 - 5 b ^ J t 

SE 
TAP3AH, 4, 6981. Тарзан перетоплює золото ва знаряддя 

Ти страшенне дивуєш нас, 
Тарзанеі Мн ніколи не ду-
малн, що золоті камені мож-
на' Тстн, коли вони зварені. 

Не на те, щоб їсти, Ах-Ю! 

Вогонь робить із золота на-
че юшку. "ҐолД ми зробимо 
добрі,реті І т ій ЗоійМЙ teto– 
кн. ПрйдіфЛаїЦ.! ., ., -- ” і 

Та -ірббь форжу ДО4 я. 

кнх потребусмо — щоб saci– 
яти там зерно! Урурці обі-
цяли нам принести якесь 
зерно, як прийдуть аааблн-
жчнм р а з о м . . . 

Але тепер, Ах-Ю, 
вам, як ви можете 
речі, яких потребувт^С^уї 
— з золота! 

- -
"три 

' 


