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КОРОТКІ ВІСТКИ 
ЧДКШІ ДРУГ01 ЗАЛОГИ „СКАПЛЕВУ" закінчили 

тфиготування до свого по лету в космос і тепер віцлочк-
вають a rjocTOHi, Тексас. Астронавти Ален Л. Він, Овен 
К. Ґаррютт і Джек Р. Лусма мають вилетіти до космічної 
лабораторії „Скайлеб" 28-го липня ц. р. та мають nepe– 
бути на а,Скайлеб" 56 днів. Тепер астронавти живуть у 
відокремлених трейлерах, щоб не бути нараженими на 
будь-яку інфекційну недугу. 

В НВДЕЛЮ, 22 ЛИПНЯ, В ГАВАНІ відбулася napa– 
да Для відзначення 20-річчя комуністичної революції під 
проводок, -фіделя Кастра. Під час паради, яка мала пе-
реважно Елітарний характер, можна було побачити най-
новішу зброю, яку Куба одержала від СовстськОго Союзу, 
включно з новими танками, ракетами, артилерією та лі-
таками таму „МІГ". Міністер оборони Раул Кастро, брат 
Фіделя, в .офіційній промові сказав, що в зв'язку з „від-
пруженням", яке настало між Совстським Союзом та Аме-
рпкою, кубинська революція змінила свій наголос. Відте-
пер, сказав Раул Кастро, Куба головну увагу буде звер-
тати на-економічну, дипломатичну та ідеологічну бороть-
бу, а не на мілітарну боротьбу. Але характер паради ста-
вив ці заяви міністра оборони під сумнів. 

ЛЕНАРД ВУДКАК, ПРЕЗИДЕНТ СПІЛКИ ОБ.'ЄД-
ІШШХ,АВТОМОБІЛЬІШХ РОБІТНИКІВ, в суботу, 21-го 
липня, заявив, що він надіється, що цього року справа 
робітничих контрактів буде полагоджена без страйків. 
Спілка автомобільних робітників минулого тижня ,posno– 
чала переговори з трьома головними продуцентами аме-
рнкаяськнх авт, а саме, з ,,Дженерал Моторе", „Форд" і 
„Краііслер". Ця спілка, яка охоплює близько 800,000 ро-
бітвнкій, а цьогорічних переговорах головну увагу звер-
тае на поліпшення умовин праці, а не на підвищення 
платень. 

ОПИТУВАННЯ ПЕРЕВЕДЕНЕ ІНСТИТУТОМ ГАЛ-
ЛУПА виказало, що близько 75 відсотків американців пе-? 
реконані в причетності президента Ніксона то Вотергейт-
ськоі афери, а 24 відсотки думас, що він повинен бути 
усунений з посту президента. Найновіше опитування було 
переведене після свідчення Джона Діна перед сенатською 
комісією, але перед свідченням Джона Мічелла. Це опнту-
вання показує, що популярність, президента Ніксона впа-
ла іце нижче, бо в подібнім опитуванні тому місяць, тіль-
кя 18 відсотків опитуваних думало, що він повинен бути 
усунений:'а посту президента. 

ДО ПЛЯНЕТИ МАРС ЛЕТИТЬ совєтський безпі-
лотннй -космічний корабель. Подорож в район плянети 
Марс триватиме шість місяців. Совстські вчені сподівають-
сй вствярвнти на Марсі інструменти для дослідження пля-
негн. Інформуючи про запуск космічного корабля, ТАСС 
не подав ніяких точніших інформація. 

' В ТУРЕ'ЇЧИГО'”В^ЕЧТО^ 
виборча кампанія до парляменту. Вибори заповіджені на 
14 жовтня 'і вважаються чималим іспитом для демократич-
ної системи а Туреччині, враховуючи вимоги військових 
кіл, які допровадили в 1971 році до резиґнації прем'єра 
Демірела га, введення воєнного стану. За час від 1971 
року а країні відбулися суди над понад 3,000 особами, 
обвинуваченими у „підривній діяльності". 

КАНАДСЬКА ЛІБЕРАЛЬНА ПАРТІЯ ПІД ПРОВО-
ДОМ 1FGPA ТРУ ДО може мати власну „вотергейтську 
аферу" у зв'язку з тим, що-опозиційні партії розкрили, 
що у виборчій кампанії Ліберальна партія користувалася 
значними дотаціями великих міжнародних компаніях з го-
ловннмл кватирами в ЗСА, як П Т . Опозиційні партії ви-
магають, 'іцоб всі партії подали до публічного відома спи-
скн жертводавців. 

ПРЩЩ НОРОДОМ СГГАНУК ПРИБУВ у відвідини 
до ИівиНярї Кореї. В інтерв'ю з Північнокорейською Цен-
траяьибю. ОЕЇресовою Агенцією Сіганук заявив, що очо-
люваиий цим уряд а екзнлі не погодиться на" ніякі аме-
риканські чи східньоевропенські (тобто совстські) npono– 
знції, на основі яких дійшло б до погодження між ним 
тах теперішнім урядом Камбоджі. 

До каси УККА вже 
на „Акцію 

Ню Йарк. — 3 канцелярії 
Українського Конгресового 
Комітету Америки інформу-
ють, що у відповідь на на-
д р у к о в а и - е в „Ню Йорк 
Таймсі" з. 17-го липня ціло-
сторіянове Звернення-лист 
до Американського Народу 
у зв'язку 3 відвідішамн в 3-
СА совсгвького верховоди 
Леоніда Брежнєва, до каси 
УККА спонтанно вплинуло 
до .2.445.00 дол. пожертв на 
покриття зв'язаних з цим 
проголошенням в и д а т ків, 
крім численних листів-відгу-
кш яв. це звернення. У ПО-
жіртвях даред веде, як зви-
чайно, ."Український Нврод-
ний Союз, який виаснґнував 
зі своєї каси на ту ціль 500 
дол., а дальших 400.00 скла-
лн його екзекутивні урядов-
ці, жертвуючи індівідуалЬ-
но по 60.00 дол., отже разом 
від УЦОоїозу та його урядов 
nfa вплинуло на цю „Акцію 
Bpa^NeaS" 900.00 дол. Від 
СУ1С ,Д?ровидшвя" вшгану-
лд в а . ^ ' ц і л ь 200.00 дол., а 
від ҐоайввоІ Управи ООЧСУ 
150.00 дол. Найбільшу інди'-
відуальиу пожертву в сумі 
250.00 дол. склав п. Йосиф 
Іванів а Рослій, Н. И. Крім 
названих, аюжертви на ,Дк-
цію Брежнєва" склали: по 
10Q.OO яфії Селянська Пар-
тія, Бміль і Ва^нтина tlpo– 
зеи .(аіікрииаіяді) ї в Володи 
мнр Задор^ццкий; хто 50.00 

вплинуло 32,446.00 
ежнєва" Бр( 

дол. пожертвували: проф. 
д-р Лев Добрянський, Йосип 
Лисогір, проф. Іван Телюк, 
сенатор Павло Юзик, Марія 
і д-р Володимир Душники, 
Володимир Сохан, д-р Яро-
слав Падох, мгр Уляна Дя-
чук, Антін Драган, проф. 
д-р Володимир Петршпин та 
Петро і Марія Турчин; по 
25.00 дол. пожертвували: 
мгр Іван Базарко, Ігнат Бі-
линський, Віктор Балабан, 
адв. Роберт Челос, Оксана і 
Петро Ашер, Теодор Мотор-
ний, адв. Володимир Стек; 
по 20.00 дол. пожертвували: 
Юрій Кап та Филимон Пі-
няз: 15.00 дол. пожертву-
вав Роман Данилевич, а по 
10.00 дол. склали: Марія Ов-
чинник, Зоріяна Клюфас, 
інж. Атанас Мілянич, Анд-
рій Залуцький, Ігор і Квітка 
Іваницькі, Осипа Грабовен-
ська, д-р Юрій Андрейко, 
д-р Володимир і Мелянія 
Кокорудз, П. Голіят, днр. 
Степан Спринський, Асоція-
ція Університетських Про-
фесорів, д-р Андрій Турчин, 
мгр Олег Мудрик, д-р Євген 
Стецьків, Вілліям Корбер та 
Українське Євангельське O– 
б'еднаняя. Інпгі склали мен-
ші пожертви. Збірка фондів 
на „Акцію Брежнєва" та по-
криття зв'язаних з нею 12,-
000.00 дол. видатків продов-
жусться і її кінцеві підсумки 
будуть свовчаснр проголо-
шені. 

ПРЕЗИДЕНТ НІНСОН ВІДМОВИВСЯ 
ПЕРЕДАТИ ІИАГНЕТОФОННІ ЗАПИСИ 

СЕНАТСЬКІЙ КОМІСІЇ 
Вашингтон. — У понеді-

лок, 2 3 - о липня, президент 
Ніксон відмовився передати 
магнетофонні записи про Вр-
тергейтську справу та інші 
Вотергейтські документи се-
натській комісії та спеціяль-
ному прокураторові Арчнбо-
лдові Коксові. Сенатська ко-
місія та спеціальний 'проку-
ратор, зразу після цієї від-
мови, переслали Президен-
тові формальні домагання 
(„Subpoenas") передати їм 
ці матеріали. Якщо прези-
деят Ніксон зігнорує ці фо-
рмальні домагання, то це 
може довести до конститу-
ційної конфронтації між 
Президентом і Конгресом. я-
ку зможе вирішити тільки 
Найвищий Суд ЗСА. Прези-
дент Ніксон базував свою 
відмову передати сенатській 
комісії та спеціальному npo– 
кураторові магнетофонні за-
пнсИ та інпгі президентські 
документи на констнтуцій-
нім принципі „розподілу вла 
ди" між окремими частина-
ми федерального уряду. На 
думку Білого Дому, переда-
ча цих магкетофонних стрі-
чок та документів порушу-
вала б цей „розподіл влади". 
У листі до сен. Сема Ервіна, 
предсідника сенатської комі-
сії, яка розглядає Вотерґей-
тську аферу, президент Нік-
:он також сказав, що він ра-
дий б.”в би навіть відмовн-
гися вад принципу „розподі-
лу влади", якщо б передача 
згаданих магнетофонних за-
лисів розв'язала б головні 
питання зв'язані з Вотерґей-
гською аферою. Але, писав 

зв'яжуть проблеми. Прези-
дент Ніксон заявив, що пе-
ред тим поки їх існування 
стало загально відомим фа-
ктом, він переслухав кілька 
стрічок. Ці стрічки, писав 
Президент, підтверджують 
його зг-яви в справі Вотер-
ґейту, тобто підтверджують 
що він ДО.21-Г0 березня ц. р. 
нічого не знав про справи 
затаїти Вотергейтську афе 

в і на Президент також ствер-
див, що люди, яких перспек-
тива погляду та мотивація а 
відмінні, можуть інтерпрету-
вати деякі вислови на цих 
стрічках в іншій спосіб. НД 
стрічки також містять багаг 
то персональних висловів 
різних осіб, а ці вислови 
цілком не зв'язані з Borep– 
ҐЄЙТОМ. ТОМУ П р е з и д е н т ИОКі 
ликасться на принцип „роз-
поділу влади" і відмовляв' 
ться передати ці стрічки-тв 
інші документи. Президент 
також писав, що він далі 
планує публічно з'ясувати 
своє становище щодо Borep– 
гейтської справи, але cnoco– 
бом, якю'і задержить незай-
маним принцим „розподілу 
влади" і в такий спосіб noc– 
лужить інтересам не тільки; 
Конгресу, чи Президента, а-
ле всіх громадян У відновіть 
на ці твердження презндев-
та Ніксона, сен. Сем Ервін 
заявив, що принцип „розпо-
ділу влади" охоплює тілька-
офіційну діяльність През?-
дента, а не охоплює справ 
зв'язаних із перевнборчиіш 
кампаніями, як також не мо-: 

же бути вживаний для при-
душення інформацш в кри-
мінальннх справах. Тому се^ 
натська комісія переслала 
Президентові два формальні 
домагання передати їй деякі 
магнетофонні стрічки та ЦІГ-
т і президентські документи. 
У цих домаганнях комісія-
зажадала відповіді до чет .̂ 
верга, 26-го липня ц. р. Пік 
дібне домагання передав; 
Президентові спеціяльиий" 
прокуратор для Borepreftt 

Совєтський Союз провадить без упину 
нуклеарні випробування 

Вашингтон. — Комісія А-
томової Еінергії ЗСА подала 
до відома, що вона зарекор-
дувала космічні сигнали, які 
доводять, що в Совстському 
Союзі проведено в понеділок 
.231 .липня підземне випробу-
наиия з нуклеарноіо бомбою 
великої HOTJOKHOCTH. Відбу-
лося це випробування в око-
лиці Семіпалатннська в Ка-
захстані. На підставі заре-
кордованнх сигналів вста-
новлено, що зірвана під зем-
лею совегська нуклеарна 
бомба мала від 200 000 до 
одного мільйона ТНТ. Ски-
нута над Гірошімою в 1945 
році американська атомова 
бомба мала всього яких 20 
тисяч тон ТНТ. Експльозія 
була подібною до тісї, що її 
зарекордовано в жовтні мн-
нулого року. Комісія не мог-
ла встановити, з якою ме-

ПЛЬОЗІЯ — ДЛЯ МіфНИХ ч и 
мілітарних цілей, ствердила 
тільки, що відбулося це BH-
пробування в тій околиці, де 
досі відбувалися спроби з 
атомовимя й нуклеарннми 
бомбами, збудованими для 
воєнного застосування. Про-
тягом семи місяців цього ро-
ку Комісія Атомової Енергії 
ЗСА занотувала три сові.-тсь-
кі випробування з якимись 
атомовими бомбами. В полі-
тичких колах звертаюгь з 
цього приводу увагу, ню 
проводить Москва ці випро-
бування після того, як Со-
встський Союз підписав із 
ЗСА домову про обмежеи-
ня атомовнх збросиь і ріл-
ночасно з тим, як совстська 
пропаганда дуже гостро ви-
ступає проти' тахих же ато-
мових випробувань, продов-
жуваних комуністичним Ки-

ВІДБУЛАСЯ 26-та КОНВЕНЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЛІГИ 

тою була проведена ця екс- тасм і Францією. 

Прем'єр Японії вимагає скріплення 
„трикутника" - Японія-ЗСА-Европа 

Президент ці записи не зхь ської справи AjgslOoajtJSoKCv^Kepa про встановлення но-1 них Стейтах^,^ервкя таки 
Кокс заявив, що „розподіл 
влади" не стосусться до ньо-
го, бо він, так само, як Пре 
зидент, належить до внко-
навчої' частини федерально-
го уряду. Білий Дім не по-
годився з цими поясненнями 
Кокса та заявив, що cneiri– 
яльний прокуратор також не 
матиме доступу до магнето-
фонних записів та інших до-

ру. Але в листі до сен. Ер- кументів. 

Атракцією кінця тижня на Соьозівці 
буде концерт оркестри „Батурин" 

з Торонта та виставка праць 
Я. Гніздовського 

Союзівка, Кергонксон, Н. 
Й. — У програмі розваговнх 
і культурних Імпрез, що від-
буваються з кінцем кожного 
тижня нач цій" оселі УНСою-
зу в Кетскильських горах, в 
найближчу суботу 28-го ли-
пня, відбудеться концерто-
вий вечір1 із участю духової 
оркестри СУМ „Батурин" з 
Торонта цІд керівництвбм В. 
Кардапіа ta виставка маляр-
ських праць Якова Гніздов-
ського по полудні в неділю 
20 липня й доповідь про ЙО-
го творчість, ілюстрована 
його ж працями — увечері 
того ж дня. В суботу після 
концерту, що ним проводи-
тиме, як конферансьє Аня 
Диднк, відбудеться забава, 
до якої гратиме оркестра 
„Темпо" під провдом І. Ко-
валя. На виставці малярсь^ 
ких праць Якова Гніздовсь-
кого будуть показані його 
нові олії і дереворізи. Гніз-
довський був одним із ОДИ-
надцяти американських мн-
стців, що їх праці були екс-
поновані на" міжнародній ви-
ставці графічного мистецтва 
в Італії минулого року. Ілю-
стрована ним книжка „Гер-
барій" була відзначена Аме-
рикаяськю^.Інститутом Гра-
фічного Мистецтва, як одна 
із 50 найкращих америкая-
ськнх книжок 1972 року. Ця 
книжка і зроблені для неї 
ілюстрації будуть показані 
під час доповіді про твор-
чість мистця. На чергову не-
ділю, 5 серпня в рамцях не-
дільних wrapes на Союзівці 
передбачена виставка праць 
Любослава Тудулюка Дві йо-

украшського мистецтва — 
увечері того ж дня. В не-
ділю 12 серпня буде внстав-
ка малярських праць Ед-
варда Козака-Бка-І його си-
нів Юрія і Яреми. Увечері 
виступатиме В. Козак з чи-
танням „Гриця Зозулі". Бра-
тимуть участь у вечорі та-
кож Микола Понеділок й І-. 
ван Керницький. 

Минулої суботи, 21-го лн-
пня, численні ГОСТІ С0ЮЗІВ-
ки із захопленням прийма-
ли виступ Української Тан-
цювальної Групи під прово-
дом Е. Оприско з Лонґ Ай-
ленду та молодечого вокаль-
но-танцювального ансамб-
блю Союзівки. Великою ат-
ракцією вечора був „союзо-
вий скеч" у виконаиуі Рома-
на Кизнка, О. Покори та Ані 
Диднк, яка в ролі старшої 
бабусі намарно намагалася 
зорганізувати до УНСоюзу 
багатого „бнзиесмена" Рома-
на Кизнка, але негайно впн-
сала його в члени, виступив-
шн в ролі молодої і гарної 
дівчини, якою вона є. 

Союзівка, її- непереверше-
ні відпочинкові влаштуван-
ня та щоденні і, зокрема, 
кінцевотнжневі мистецько-
розвагові імпрези є великою 
атракцією як для молоді, 
так і старших, одним з бага-
тьох доказів чого може по-
служити факт, що з кінцем 
минулого тижня на Союзів-
ку загостили винаймлеяимн 
автобусами чЛенн 47 і 288-го 
Відділів УНСоюзу з Бетле-
гему, 137 і 438-го Відділів 
УНС з Іотону, 151 і 147 Від-
діщв УНС в Аллентавну і 
ЗД8гГО УНС І Норт Гемпто. 

го доповіддю про рогаток в у в Денсвдівенії 

Токіо. — Під час відбу- дукції. Тому Японія вважає, 
тої т)т в понеділок 23 лил- і 'Д0 вартість долара мусить 
ня зустрічі з американсь-
кнмн журналістами японсь-
кий прем'єр Какуеї Танака 
заявив, що заплановані на 
найближчий тиждень його 
розмови з през. Ніксоном бу-
дуть стосуватися головним 
чином скріплення „трнкут-
ннка", що його мають тво-
pimi в міжнародній консте-
ляції Японія, ЗСА й Европа. 
В цьому питанні Танака ггід-
трииус плян Презкдентово-
го дорадника Генрі Кіссін-

бутн втримана не тільки в 
інтересі ЗСА, але й інших 
лержав світу. В майбутньо-
му взаємини між Японією і 
ЗСА будуть ще більш різно-
манітнкмн й охоплювати-
м'-”ь ще ширший засят сггів-
праці, як досЬ В дальшому 
Танака заявив, що він nepe– 
дасть прел. Ніксонові залро-
шення відвідати Японію і 
що відкладені з огляду на 
опозицію лівих японських 
кіл відвідини японського ІМ-
ператора Гірогіто у З'єдна-

вої АтлянтІйської Хартії, я-1 відбудутьсХ^”йдгіовідному 
ка охоплювала б також 1 Я-) для імператора часі Мали 
понію. Згідно із заявою Ta– і вiдб^,тиcя ці відвідини з кін-
наки, Японія і З'єднані Стей- цем цього року. Виїде пре-
ти Америки є взаємно необ- м'ср Танака до Вашингтону 
хідннмн для себе партнера-1 для розмов з през. Ніксоном 
ми, більше, як будь-коли до- 1 уже в неділю 20 липня ц. р. 
сі. Обидві країни постача- і Він плянус відвідати крім 

-ють сорок відсотків усіх ін- ЗСА також Совєтський Со-
дустрійних продуктів і noc– J юз і деякі європейські дер-
луг в загальній світовій npo– j жави. 

Пірати висадили в повітря схоплений 
ними японський літак, звільнивши 

пасажирів і залогу 
Бейрут. — Схоплений ще ку, куди літак прибув у по-

В 'п'ятницю минулого ТП-
жня' японський велетенсь-
хий джетовкй літак типу 
747 був висаджений чотир-
ма піратами в повітря, піс-
flui того, як цей літак при-
був із Дамаску до Бегазі, 
Лівійського порту' на північ-
но - африканському побере-
жі. Перед тим терористи, 
між якими був ОДИН ЯПО-
нець, один європеєць, один 
араб й один південний аме-
овканець, звільнили всіх 
137 Пасажирів і членів зало-
ги, що їх тримали вони, як 
закладників. Прибув схопле-
Ний терористами літак до 
Бенгазі із Дамаску в Сирії. 
Примусивши залогу літака 
приземлитися в Дубаї і ви-
мігши від адміністрації ду-
байського летовища засоби" 
ти їх пальним, харчами та 

неділок о год. 7.35 вечора зя 
американським, або у вівто-
рок 24 липня о 2.45 ранку 
за місцевим часом. Під час 
перебування літака в Дамас-
ку на летовищв прибули 
п^дставники сирійського у-
рядіг та японської амбасади 
але їм мабуть не повелося 
встановити якогось порозу-
міния з піратами, бо літак 
після короткої зупинки в 
Дамаску зараз же відлетів 
у невідомому напрямку. Був 
схоплений цей літак у п'ят-
ницю 20 липня ц. р. над 
Голландією по дорозі з Ам-
стердаму до Токіо. Пірати 
наказали пілотам спрямува-
ти літак до Дубаї над Пер-
ською Затокою. Однією з вп-
мог терористів було звіль-
нення японського терорис-
та Козо Окамото, співучас-
ннка напади' японських те-

летунськими картами і пля- рорпетів на летовище в Телі. 
нами Арабського Иівостро-
ва, Іраку, Порданіі. Ізраїлю 
й Сирії, пірати наказали пі-
лотам літака летіти до Си-
рії і приземлитися в Дямас-

Авіві в травні м. p.. під час 
якого згинуло 26 осіб. Ока-
мото був засуджений на дос-
мертну в'язницю і перебу-
ває в тюрмі в Ізраїлі. 

Помер капітан Едді Рікеноекер, 
детун-герой Першої світової війни 

Цюріх, Швайцарія. - У 
понеділок, 23 липня, тут по-
мер на 82-му році життя ка-
пітан Едді Рікенбейкер, я ' 
кий під час Першої світової 
війни вславився, як найкра-
щий американський летун, 
зістрелігошн 2 німецьких лі-
таків. Велике число цих лі' 
таків належало до авіяцій-
цої групи барона Манфреда 
.фон Ріхтгофена, якого аме-
рнканці прозвали „Черво-
нйм Бароном". Під час Дру^ 
гої світової війни Рікенбекер 

був дорадником для амери-
канського воєнного летунсг-
ва. У 1942 році, літак на я-
кому летів Едді Рікенбекер, 
впав в Тихий океан. Рікен-
бекер та 7 членів залоги 
пробуЛи на гумових човнах 
22 дні. Опісля Рікенбекер 
був президентом повітряної 
лінії „Істерн Ейр Лайне". 
Останніми роками. Рікенбе-
кер виявляв велике зацікав-
лення політикою, піддержу-
ючи консервативних каядн-
датів. 

Кліфтон, Н. Дж. (п.чк). 
—Тут у Святовознесінській 
церкві у неділю 22-го липня 
закінчилась 26-та конвенція 
Української Пра вославної 
Ліги, яка тривала під 18-го 
до 21 липня та відбувалася 
в Кнріереті, Н. Дж. КонвеН' 
цію закінчено торжествен-
ною Архиєрейськов) Служ-
бою Божою, що її відправив 
Владика Конставтин у coc– 
луженні о. настоятеля про-
топресвітера Т. Ф о р о стія, 
протопресвітера А. Бика, оо. 
протоєреїв: Петра Нудного з 
Вашингтону. Петра Мелеха, 
Василя Дякова та оо. Ф. Іс-
точнна й Івана Щерби. У 
церкві були ще о. прот. И. 
Крета та о. Іван Наконеч-
НИЙ. Співав хср. під днр. 
проф. Осипа Головацького. 
По св. Євангелію Владика 
Консгантнн виголосив про-
повідь для делегатів конвен-
ції. При кінці Сл. Божої 
проповідь виголосив о. прот. 
Петро Мелех, як духовний 
опікун 26-ої Конвенції, із ра-
менн Владики Константина, 
підкреслюючи велике зяза-
чення Ліги для Української 
Православної Церкви, бо во-
на для цієї Церкви рятує 
вже четверте тут народжене 
покоління, а тим самим ря-

іус його і для українського 
народу. Значення ЛІГИ- poc– 
те з іюку на рік і вона та-

. кож у іінїібутньому відогра-
1 ватиме важливу ролю для 

рідної Церкви. По закінчен-
иі Сл. їїожої Владика Кон-
ггангин перевів присягу Лі-
гн, предсідннком якої є мгр 
Павло Ч" л т ік. Присутніх у 
церкві представників Ліги 
і -. Владикою Констанпшом 
приймало Сестрнцтво обі-
дом в церковній залі, а після 
гою о. парох тютопреспІтер 
Т. Форостій приймав Влади-
ку та духовенство у себе пе-

і рскускою, що п приготовила 
пані-матка Форостій при до-
помозі інших, іюловио ПВЙІ-

і матки Креги. Як відомо, ду-
і ховннм опікуном Укрчїнсь-
! кої Православної Ліги- с 
: Владика Константпн, із я-
1 ким співпрацюють також О. 
і протопресвітер С. Біляк та о. 
j прот. Василь Дяків. Мин'у-
лорічна Конвенція відбулась 
у Мікізракс, ІІснснльленія, 

j а на другий рік відбудеться 
в Чикаго. 

Подробиці 26-ої конвенції 
будуть подані у спеціяльно-

і ну репортажі ))едакціаного 
і співробітника ..Свободи" 1-
1 горя Длябога в черговому 

числі англомовного „Укра-
їнського Тижневика" 

ЦІЄЇ СУБОТИ І НЕДІЛІ ВІДБУДЕТЬСЯ 
НА ОСЕЛІ СУМА В ЕЛЛЕНВІЛЛІ 

БАГАТОЛЮДНА ЗУСТРІЧ УКРАЇНЦІВ 
ЗСА І КАНАДИ 

ВПОТУПИ Ш Т СЛАВИ СТЕЦЬКО, Cf3LlTCMPA 
ЛОМБАРДІ І МШІОРА ОІСОШЮРА ТА МИО 
ТЕЦЬКІЇХ AHavMRiro є в П Р О Г Р А З І Щ Ь Є Г 

ЗУСТРТЧІ, ЩО тїІДБ.УВА(ГГЬСЯ В ^O-iry ^ 
РІЧНИЦЮ АБИ 

Елленвіл, Н.П. Най-1 льоспів маестра Лева Рейна-
ближчої суботи і неділі, 28 ' ровнча та виступ танцюваль-
і 29-го літня тут на Оселі ' ного ансамблю Осередку 
СУМА у безпосередньому 
віддаленні від Союзівки. від-
будеться багатолюдна, вже 

СУМА ..Верховинці" під 
проводом Олеся Гендзи. О 
год. 9-ііі вечора буде забава 

24-та л черги Зустріч Укра- ' на спеціально приготованій 
їнціп ЗСА і Канади, яку вла- площі. ' -, 

цгтовують Організації Укра- і Другий день зустрічі в не-
їнського Визвольного Фіх)н- j ділю. 29-го липня, почяеть5" 
ту обндвох країн та яка в ся Богоелужеяням о год. 10-
цьому році відбудеться у 30- ій ранку. О год. 1-ій по по-
річчя діяльності! Антнболь- ' лудні почнеться політична 
гаевицького Бльоку Народів. ' частина програми зустрічі 
Головшгм промовцем на цій j дефілядою та згаданими вже 
зустрічі буде представниця і виступами видатних промов-
Центрального Комітету АБН ; ців. Опісля відбудеться мвс-
мгр Слава Стецько з Евію- тецька частина із виступами 
пи. Промовлятимуть також ) дівочого хору ,,Жайворон-
сенатор Тарсі Ломбарді і ме- і кн" під днрігґевтурою і н ж 
йор Джон О.Коннор. j Романа Степаняка, духової 

Програма Зустрічі поч- ' оркестри ..Батурин" з КаЯВ' 
неться в суботу, 28-го лип- j дн під диригентурою мгра 
ня, о год. 5-ій по полудні ко- j Василя Кардаша, сольоспів 
ротким словом-прнвітом, oni– j Лева Рейнаровнча та збірна 
еля буде панель ПАБНА та j деклямація. 
виступи вокально-музнчно- j У минулих зустрічах Ук-
го квартету „Каравана" під j раїнців ЗСА і Канади - на 
керівництвом Богдана Бем- j Оселі СУМА в Елленвіллі 
ка, виступи етнічних груп j брали участь десятки тиояч 
— членів АБН, збірна дек- j осіб. Ще більшого здввгу о-
лямація під проводом маест- і чікуеться в найближчу Су-
співра Євгена Курила. со- Смту. 

Українеи,ь з Норт Берген закінчив 
з відзначенням Військову Академію 

у Вест Пойнті 
Євген Іваянк. син Василя 

і Юлії Іванпків із Норт Бер-
ґену, Ню Джерзі, цього ро-
ку закінчив з високим від-
значенням Військову Акаде-
мію у Вест Пойнті та був 
призначений 2-им ляйтенан-
том у корпусі інженерів. Під 
час 4-ох років у Вест Пойн-
ті. Євген Іваник не тільки 
був одним з найкращих уч-
нів його кляси. але також 
брав активну участь у бага-
тьох позапрограмних зайня-
теях. Був членом Форуму 
для Красного Мистецтва, 
членом Російського Клюбу 
який охоплював кадетів, які 
вивчали російську мову, та 
членом спортовнх дружин 
легкої атлетики, бігу в да-
лечінь та ,,лакроссу". Моло-
дий ляйтенант Іваник про-
веде це літо в домі своїх ба-
тьків, а восени продовжува-
тиме студії в одному з уні-
верситетів Вашингтону, ДЛС. 
Він илянує здобути науко-
вий сгучіінь магістра з іяже 

'-. 
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- " ^ "5 v ч-

Ляйтенант Євген 'ІІчоіаІ! 

нерії та залишитися"'на вій^ 
ськовій службі. 

Євген Іваник закіпчпв ук-
раїнську католицьку школу 
св. Петра і Павла в Джерзі 
Ситі, а опісля пай-с?кул (се-
(Закінчення на нтор, Ь-ій) 
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оман Рахманний 

БАЛАДА ПРО ХРУЩА НА ВИШНЕВОМУ 
ЗРУБ! 

( і ) 

Слова — як люди. Вони 
народжуються, дозрівають, 
старіються і вмирають; одні 
повільно, інші швидко. Одні 
зберігають свіжість протя-
гом століть. Інші стирають-. 
ся перед очима сучасників. 

Той природний процес не 
засмучує нікого. Жалко бу-
вас лише тоді, коли слово-
творець зношується разом зі 
своїми словами. 

Словотворцямн не завжди 
с поети, але всі справжні 
поети вміють надхнути свої 
слова снагою ДОВГОВІЧНОСТІ!. 
Бічно - зеленою свіжістю, 
зачерпнутою з глибин укра-
їнської національної духо-
вости, зокрема дихають сло-
ва у вітаїстичному вірші Бо-
гдана І. Антошіча: 

Тривожні сюгатозіи 
Протягом останнього десятка років у ставленні Като-

лицької Церкви репрезентованої Ватикаяською державою, 
до атеїстичного комунізму, як такого, і до комуністичних 
держав, зокрема ж до Совєтського Союзу, позначилися 
досить основні і далекосяжні зміни-Рішуче негативне став-
лення Ватнкану змінилося з часу Івана ХХШ і тепер в 
час Павла УІ на більш примирливе і в його політиці про-
явилися виразні тенденції до встановлення якогось „мо-
дусу вівенді", а то й співіснування з комуністичними ре-
жнмамн. 

Про конкретні заходи в цьому напрямку широко роз-
писусться світова преса, особливо ж із часу відвідин пред-
ставника Ватнкану ярхнепнскопа Аґосііно Кассаролі в 
Совстському Союзі 1971 року і контактів з проводом під-
трнмуваної комуністичним режимом Русскої Православної 
Церкви. Останнім часом наспіли вістки не тільки про по-
ширення цих контактів, але також і про основні переміни 
в ставленні Ватнкану і до комунокитайського вчення Мао 
Тсе-тунґа, що в ньому деякі комунокитайські дипломати 
починають дошукуватися позитивних , елементів а то н 
„християнських вартостей" і навіть у нав'язуванні дип-
ломатнчннх взаємин з ТАКИМИ комуністичними, державами, 
як Китай і Альбанія", в яких існування Католицької Цер-
кви взагалі заборонене. 

В політичних ватиканських колах виправдують такі 
зміни і тенденції конечністю забезпечити діяльність існу-
ючих т е в деяких комуністичних, країнах, в тому числі 
в Литві і в балтицьких країнах СССР, як також у Польщі, і ' ' ч ) ' UiU 

Румунії н Угорщині, католицьких Церков. Водночас із 
цим ватнканські дипломати починають висловлювати своє , 
зацікавлення деякими явищами й формами ,,встановлю" j 
вання соціялізму". З другого боку, Москва з таких чи 
інших міркувань, чи точніше інтересів, починає визнава-
тн Ватикан як державу, запрошувати його представників 
до участи в різних міжнародних конференціях і доаволяе, 
чи просто наказує московській Патріярхії добиватися 
зближення з Ватикак,ом. 

З політичного погляду такі тенденції і конкретні за-
ходи можна зрозуміти і навіть виправдати, не зважаючи 
на те, т о в консервативних церковних колах, особливо ж 
ознайомлених із справжнім обличчям комунізму н із 
справжнім становищем католицьких Церков, позначасть-
ся гострий опір проти такого чи іншого співіснування з 
комунізмом і його режимами. Протеж тяжко, а то й годі 
зрозуміти, що в той, час, як Ватикан добивається свободи 
ІСНуВаННЯ Й ДІЯЛЬНОСТИ ДЛЯ КаТОЛИЦЬКИХ Ц е р к о в у KOMy– і ч а б й о г о і ( 0 д а ч е с н о м у QQJJ. 
ністнчних країнах, його провід і дипломати не пробують і r y ^ i " ? t Більшість його 
взагалі заторкувати справи відновлення зншценої комуніс- , п л е т и ч ш і х ттяьїв витрнмалг. 
тичним режимом Української Католицької Церкви на за- j к р н т и к у обабіч аавіси вели-
хідньо - українських землях, а то й намагаються цю npo– j КОГХ) м о в ч а л н я И о г о п о е м а 
блему промовчати чи й зняти з денного порядку. 

До таких тривожних симптомів примирливих у відно-
шенні до безбожницької Москви тенденцій можна зараху-
вати й тяжкозрозуміле з християнського погляду промов-
чанкя ватіканським офіціозом ,,Оссерваторе Романл" фак-
ту смерти Ісповідника Віри, мученика за вірність і відда-
ність Католицькій Церкві св. п. Владики Василя Велнч-
ковського. Ще більш незрозумілим той факт, що у своїх 
заходах Ватикан списує просто з рахунку мільйони своїх 
вірних, що опинилися у важких підневільних умовах мос-
ковського комунізму. 

Антонич був хрущем і жив 
колись на вишнях, 

на вишнях тих що їх 
оспівував Шевченко. 

Моя країно зоряна, 
біблійна й пишна, 

квітчаста батьківщино 
вишні й соловейка! 

Ледве чи будь - коли зіт-
руться ці людяно - україн-
ські слова, по вінця сповяе-
ні одвічної української зе-
лені — невмирущої навіть 

Чимало цієї свіжостн зна-
ходимо в поезіях сучасних 
українських поетів. Вона 
допомагає нашій нації збе-
рігати своє здоров'я і моло-
дість. Одним зі словотворців, 
які у частинно випалений і 
вирубаний сад української 
пітератури внесли трохи но-
вої „зелені", був теж HOBO-
часннй поет Іван Драч. 

Хто забуде його „Баляду 
про соняшник" або ,,Соняч-
ннй етюд"? Хто не замнс-
лювався над його спробами 
проникнути думкою в гірку 

j суть життя, такими, як пое-
1 ма „Ніж у сонці" чи от хо-

,,Смерть Шевченка'' ввійде в 
інтологію сучасної українсь-
кої поезії, як нова вічно-сві-
жа зелень. 

цей 

Боягузова ода 

Культ Брежнєва 

І Тому, кого з читачів не 
j засмутять слова, епітети й 
фрази в нотатці Івана Драча, 

і надруковані й на першій 
j сторінці київської „Літера-
' гурної України" з 19 червня 
'1973? 

Парафразуючи відомий 
і вірш І. Драча, про його но-

ІІЬста сесія Верховної ради СССР та Ради національ-
ностей СССР. яка засідала в половині липня, мала за 
завдання затвердити відомий проект Основи законодавства і татку можна відверто сказа-

тн: насправді це — „ода бо-
ягуза" до нечесного „метра 
з чорним піднебінням" - Л. 

Союзу ССР і „союзних республік" про народну освіту, не 
рахуючи затвердження „указів-' Президії Верховної ради 
та деяких менш важливих постанов. Виголошені на сесії 
доповіді К. Мазурова, міністра освіти М. ІІрокофьєва, го-
ловн Державного комітету Ради міністрів СССР для про-
фесшно - технічної освіти А. Булгакова, міністра вищої і 
середньої освіти СССР В. Елютіяа та виступи депутатів 
незвичайно яскраво продемонстрували, до якої міри під-
нісся в СССР вже не так авторитет, як просто культ Бре-
жнева. Кожен виступ будь - якого депутата, починаючи 
ви членів Політбюра і міністрів, включав славословіс на 
честь Брежнєва, прц чому ні один з виступаючих не. при-
забував підкреслити „особистого вкладу товариша Л. І. 
Брежнєва'' в таку чи іншу ділянку совєтського життя, а 
передусім в справу „миру у світі". 

Заступник полова Ради міністрів СССР і член Політ-
бюро К. Мазуров говорив про те, як найвищі чинники 
СССР ЦК КІІСС, Рада Міністрів і Президія Верховної 
ради СССР, „розглянувши висліди візити в ЗСА товарн-
шв Л. І. Брежнєва, високо оцінюючи його особистий вклад, 
цілком і повністю одобрили політичні і практичні резуль-
тати цієї візити". М. Прокофьсв, говорячи про „всенародне 
схвалення" проєкгу нового закону про освіту в СССР, 
заявив: ,.Ця постанова дістала однодушне одобреннл на-
роду. Робітники на відтинку просвіти сердечно дякують 
партії. її Центральному комітетові, совєтському урядові, 
особисто товаришеві Л. І. Брежнєву, з ініціативи якого 
було прийнято це рішення і запевняють, що прикладують 
всіх зусиль, щоб його повністю реалізувати". Знову ж А. 
Булґаков не лишаючися в боргу за попередниками, гово-
рив: „Свідоцтвом високої оцінки велетенського особисто-
го вкладу генерального секретаря ЦК КПСС товариша Л. 
І. Бі^жнєва щодо забезпечення загального миру і безпе-
ки народів являється присудження і вручення Л. І. Бреж-
неву міжнародної ленінської премії „За закріплення ми-
ру між народами". В. Елюгін віддав данину Брежнєву в 
інший спосіб, заговоривши про „золоті думки" Брежнє-
ва, цитуючи слова з промови Л. І. Брежнєва на всесоюз-
нім здвизі студентів. 

Коли ж до того додати цитати „відзивів" з різних чу-
жнх, головно з сателітних держав, газет на побут Бреж-
нсва в ЗСА. Західній Німеччині і Франції, різні телеграми, 
привітальні листи тощо, якими останвьо переповнені всі 
совегські газети, тоді у повний ріст стане ялинове і ціле-
спрямоване намагання оформити і закріпити в СССР 
„культ Брежнєва", з іменем якого найчастіше пов'язусть-
ся окреслення „прапороносця миру" у світі. У всякому 
випадку, форма творення культу особистості!, яку розви-
нув до меж можливого Сталін, аж надто очевидною стає 
для кожного, хто мас змогу тепер читати совєтську пресу. 
БреЖНЄВ ВИЯВЛЯЄТЬСЯ ПОНЯТЛИВИМ уЧНеМ „ВелТГКОГО ВЧИТЄ-
ля народів". 

І. Брежнєва, що своєю по-
їздкою у Вашингтон завер-
шпв нібито небувалий про-
цес зближення між СССР і 
ЗСА. Поетично похваливши 
відомий з „мудрих рішень" 
Центральний Комітет Ком-
партії СССР, І. Драч закін-
чус свою оду заявою: 
„Гордий з того, що належу 

до партії, яка робить 
історичний поворот". 

Ледве чи є більш стерта 
фраза, як та, що її створив 
цей талановитий українсь-
кий поет. Адже зовсім недавг 
но в совєтській пресі ц ІН-
ших засобах масової інфор-
мації лилися зливою паск-
вільні епітети, фрази і па.м-
флети на голови американ-
ськнх „імперіялістів", „акул 
Волстріїу" і Вашингтон -
„центр міжнародної реак-
ціГ'. Президент Р. Ніксоа 
був частим об'єктом —отих 
пострілів із совєтського пе-
ра — мабуть єдиної автома-
тичної ручки, яка справно 
діб в СССР. 

Сьогодні совегські автори 
зі стриманою пошаною пн-
шуть про державного діяча 
Ніксона. Американські „ка-
шталістнчні акули" сьогод-
аі — хороші люди, тому де-
кому з них політбюро ВНДД-
ло дозвіл утворити свій банк 
у столиці комунізму Москві. 
Американська техніка, збу-
дована нібито на кошти. 
„експлуатованих трудящих 
мас", сьогодні вже „чиста" 
і прийнятна для вжитку в 
країні „перемігшого" соція-
лізму. Американські „мілЬ 
рнсти з Пентагону" в оцін-
ці совстських редакторів 
змінилися докорінно — на 
гідних партнерів мнролюб-
них совстських маршалів на 
переговорах про „загально-
европейську безпеку". 

Яка чудова ілюстрація до 
слів І. Драча про те, що 
„стираються... і найгучніпгі, 
найвеличніші епітети, коли 
за ними не стоїть правда Ц-
торії". 

Погляд у минуле 
За словами кремлівських 

верховодів ніколи не стояла 
правда історії. Саме тому Ці 
іавждн легко було робити 
новий „історичний поворот'1. 
Ось кілька прикладів із бв"" 
гатьох. 

Понад два десятки років 
советська пропаганда вела 
і:юту кампанію проти фа-
шнзму і нацизму. Аж однздї 
серпневої днини 1939 року 
Політбюро вирішило запи-
ти дружбу з керівниками 
нацистської Німеччини. Со-
Бстські автори (а в тому чи-
слі й українські письмен-
ники) негайно переставили 
свої фрази на рейки офіціц-
ної „дружби з Великотмеч-
чиною". За їхніми словами 
посунули на захід поїзди, 
навантажені українською 
пшеницею, нафтою, манга-
ном й іншими ресурсами на' 
озброєння гітлерівських ар-
мій. 

Або такий „історичний по-
ворот". Чверть століття в 
СССР пропаговано Mao Tce– 
гунга і його компартію, як 
єдиних речників кнтайсь-
ких народних мас. Сьогодні 
кремлівська пропаганда на-
зивас комуністичний Пекін 
головним ворогом „інтерна-
ціоналізму", бо китайці вис-
тупилн проти московського 
імперіалізму в Азії. 

(Далі 1уде). 

Д-р Василь Кіналь 

П'ЯТНАДЦЯТИЙ З'ЇЗД УЛТПА 
П'ятнадцятий З'їзд Деле-

ґатів Українського Лікарсь-
кого Т-ва Північної Амери-
ки, який водночас був За-
гальніши Зборами Т-ва -
відбувся 26, 27, 28-го трав-
ня ц. у. серед чудової при-
родн Кетскнльськнх гір на 
Союзівці. З'їхалися тут пред-
ставники українського лі-
карського світу з Америка. 
і Канади. Вже від років з'їз-
ди УЛТПА відбуваються на 
Союзівці, яка вже від давна 
стала центром українського 
громадського та товарисько-
го життя в літніх місяцях. 

Ідучи цього року на ці 
збори — огортали мене й ра-
дісті^і^еспокій. Радість, що 
знову доведеться - зустрітя^ 
багатьох товаришів, які бу-
вають кожного.разу иа всіх 
зборах та імпрезах та, що 
створиться можливість обмі-
нятися думками про всі на-
ші лікарські та громадські 
справи. Але й огортав мене 
сум та жаль за тими, які 
вже відійшли чи то через 
смерть, чи через байдуж-
ність, або особисті справи, 
чи амбіції. Тривога може о-
горнути кожного з нас. Ко-
ли ск сьогодні буває, що на-
віть могутні американські 
товариства розпадаються, — 
як зможемо вдержатися ми 
тут, не на -рідній землі, се-
ред змінених обставин. 
Сьогодні, коли багато аме-г 
онканськнх професійних і 
загальних . журналів, які 
мажуть мати поважну мате-
ріяльну піддержку, nepecra– 
ють виходити, як зможемо 
ми вдержатись і мати змогу 
видавати власними силами 
наш лікарський журнал? 

Одначе, останні збори бу-
ли для мене і для багатьох 
моїх колег приємною НЄСП0-
діванкою. Вправді, велике 
число учасників, це якраз 
ті, які все бувають на всіх 
зборах та імпрезах, але й 
було велике число молодих 
лікарів, які стали нашими 
новими членами; вони бра-
ли також активну участь в 
нарадах і дискусіях, а де-
кілька з них погодились 
стати членами нової Упра-
вн. 

В останніх роках дове-' 
лось мені побувати на бага-
тьох американських лікар-
ських з'їздах та конферен-
ціях, і можу сказати, що на-
ші з'їзди в нічому не гірші, 
а навіть кращі, бо у нас, 
крім справ професійних, іс-
нують ще справи громадсь-
кі, національні, і вони нас 
сильніше в'яжуть. Не забу-
ваймо те, що амернкавські 
з'їзди є все підготовані npo– 
фесійними платними сила-
ми, вони знають краще об-
ставинн і можуть мати вся-
ку піддержку. У нас усе по-
лягає на нас самих, робнть-
ся у вільних хвилинах, коли 
ми не є зайняті лікарськими 
обов'язками. 

Із звітів поодиноких ЧЛЄ-
нів Головної Управи було 
незвичайно приємно довіда-
тись, що Товариство росте і 
мас тепер 603 членів на те-
рені Америки і Канади, 
згуртованих в 15-ох Відді-
лах. Деякі Відділи є біль-
ші і сильніші, мають біль-
ше число членів, деякі мен-

ші і слабші, але майже всі 
працюють по своїм спромож-
ностям. В останніх двох ро-
ках до нашого Товариства 
вписалися 54 нові члена. Де 
є запорука, що ваше Това-
риство буде ще краще роз-
виватися. Згідно зі звітом 
голови Т-ва, Д-ра Олега Во-
лянського, Головна Управа 
відбула, 21 засідання, з. чого 
4 були з членами РедакпДн-
ної Колегії „Лікарського 
Альманаху". Крім цього від-
булася Ділова Нарада у 
зв'язку і під час DC Hayuo– 
вого. З'їзду в Торовті, в якій 
брали участь -члени Голов-
ноі Управи та голови Відді-
лів або їх заступники. Сам 
Науковий ЗІ8Д, що відбув-
ся 26-28 травня 1972 р. і був 
ЇХ з черги, був зокрема вда-
лою імпрезою під оглядом 
науковим і організаційним 
та рівночасно був великою 
товариською імпрезою, бо в 
ньому взяли участь 260 лі-
карів з родинами. Виголоше-
но там багато наукових ре-
фератів — силами українсь-
ких лікарів, які вибилися в 
науковому світі. Цей успіх 
є доказом, що коли прове-
деться добру підготовну і 
організаційну працю, можна 
осягнути поважні висліди. 

Поважну користь для ці-
лостн організації принесло 
створення С т и пендіииого 
Фонду, головою якого с 
скарбник Головної Управи 
В останній Каденції випла 
чено студіюючим медикам 
22 стипендії. Деякі стипен-
днети, які сьогодні вже СТЯ-
ли лікарями, почали спла-
чувати свої заборгувания, як 
довідуємося — деякі вже їх 
сплатили, Існує теж при Го-
ловшй Управі Допомоговий 
Фонд, з якого допомагаеть-
ся потребуючим членам. 
Впродовж минулорічної ка-
денції виплачено з цього 
Фонду 2.000.00 доларів. 

Дуже поважним досягнеи-
вям нашого Товариства є 
„Лікарський Вісник", голов-
ним редакторм якого є д-р 
Павло Джуль з Детройту. 
Щоб притягнута до праці 
для „Вісника" більше лю-
людей — створено Редак-
щйну Колегію, яка схлада-
ється з 11-ох членів. Birpo– 
довж каденції вийшло б чн-
сел .Лікарського Вісника". 
Це — дуже цікавий і варті-
сний журнал. Науковий ма-
теріял займає половину 
журналу. Друкуються тут 
статті з історії медицини, о-
гляди медичної преси, яка 
виходить в Києві, репорта-
жі з медичних наукових 
з'їздів, а також відомості 
про життя Відділів та Го-
ловної Управи. Адміністра-
пДя журналу висилає його 
не лише до всіх членів, але 
також до Державної Медич-
ної Бібліотеки у Вашингтоні, 
до Вритійськиї М е д ичноі 
Бібліотеки, одержують його 
деякі університетські біблі-
отеки, редакції медичних 
журналів, Медичні інститу-
тн та Міністерство Охорони 
Здоров'я в УОСР. За звіт-
ний період — вислано 4.800 
примірників. Гірше пред-
ставлявться справа 1гПікар-
ського Альманаху", який 
заплановано десять років то-

W Степан Куропась 

,ДА ШЛЯХАХ ЕВРОЦЙ'^ РОМАНА; 
ЛАЗУРКА 

Великий, 362-сторін новий 
збірних спогадів дивізіЙни-
ка Романа Лазурка це ціка-
ве доповнення історії opra– 
нізації, вишколу і боїв Ук-
раїнської Дивізії ,Галнчн-
на", "пізніша Лерщої Дивізії 
УНАрмії. Книжка мас 13 ро-
зділів, упорядкованих Лю-
бомвром Рихтнцьким, внда-
на коштом автора у друкар-
НІ дцвізіі'шнків. 

В американських україн-
ців, т. зв. старих іміґравтів, 
на згадку про Дивізію перед 
очима постає місто Вроди, і 
той великий бій ваших лю-
дей в нерівному змогу з за-
говамн советського Джінгіс-
хана. Напевно під Бродами 
гинули українці не тільки 
під командою німців, але и 
українці з другого боку. 

Але Вроди це не історія 
Дивізії, про яку так доклад-
ао написали німецькі учас-
ннкн бою під Вродами, особ-
лнво майор Вольф . Дітріх 
Гайке. 

Книжка „На шляхах Ев-
ропи" Романа Лазурка це 
вояцька енциклопедія жнт-
тя війська в запіллі і на 
фронті. Автор змальовує тих 
добровільців-нової українсь-
коі армії, які ішли продов-
жувати діло дідів і прадідів 
згідно зі „Заповітом" Шев-
ченка - „Вставайте, кайда-
нн порвіте"... Нові люди не 
страхалися війни, хоч зва-
лн, що куля не перебирає, 
що по першій світовій війні 
— „пропало Галичанам со-
рок тисяч цвіту". Життя в 
казармах Гайделягру в Сі-
лезії, в Нойгаммері це час ви-
школу дивізії, її життя на 
вправах, в часі свят і вишКо-
лу. Автор споминів вояць-
кою мовою наводить не раз 
епізоди веселого характеру. 
До таких належить гуцул, 
що на команду „лінкс ум" 
стояв як стовп, а як його пн-

му, а він досі не появився. 
Вже зібрано багато статтей, 
пороблено підготову для йо-
го видання. Тепер його го-
ловннм редактором є проф. 
д-р Василь Плющ з Мюнхе-
ну і є всі познаки, що при 
нашій матеріальній І мо-
ральніц піддержці наші мрії 
здійснаться вже в короткому 

Крім справ, що пов'язані 
тісно з Товариством, голов-
на Управа, поодинокі Відді-
лн і члени Товариства бра-
ля активну участе у всіхза-
гальцо українських справах. 
Українське Лікарське Toaa– 
риство дає підтримку СКВУ, 
УККА;, українським Церк-
вам, Катедрам при Гарварді, 
НТШ й іншим. Проводиться 
теж співпраця з молодечими 
організаціями і на їхні ба-
жання дасться медичносані-
тарну опіку під час табору-
вання. 

Не менш важлива політи-
чна акція, яку провело УЛ-
ТПА в минулих роках. Зга-
даємо тут: телеграму до Сві-
тового Конгресу Психіатрів 
в Мехіко (26 липня 1071 р,), 
реЗОЛЮЦІЮ В Обороні ДИСЯ-
нтів коспонзоровану і yeni– 
шно оборонену (8 травня 
1971 р.) лід час Конгресу 
(Закінчення на crop. 5-ій) 

талися чому, днліїясі.ооерта-
ючнея казав: Най.ли noMip– 
кую! Або про тщ як відбу 
валася ловля рибг і на Сло-
ваччині в ріці Ваг,.іфім ае-
селнх спомнйів до,.глибинн 
серця діймає трагедія роя 
Гриника на Словенії. Партн-
занн Тіта амасакрувалн ці-
дий рій — їх поховано у 
спільній могилі. Такі ,,py– 
цулн" були за мрєї пам'аті 
й у польському війську. На 
команду „бачноедь"^ воли-
няк стояв так, що капраль 
кричав „Стоїцс так розмаї-
цс". v - v -

Кожна армія мала своїх 
героїв і людей иепервсічирго 
характеру. В УОЄ;був Цяп-
ка - Скоропад, к'-вуДивізЦ 
всюди присутній 'О'ГЬВІВ'ЯНИН 
Стахо Ільніщькпй S— без 
огляду на ситуапДго - - кри-
чав на рекрутів, які" його за 
те любили і слухаєш подіб-
но, як Цяпку. 'jjuo війна 
-т- війною", казав 'Цяпка, а 
добрий вояк Швеіік Гашека 
казав „порядок мусить бу-
ти". Інтересно, п^о'Німеччн-
на висилала не раз на 
фронт людей без '^вишколу. 
За Австрії і" навіть. за Укра-
ши марш - батальнони- від" 
проваджувала о'ркестра на 
станцію. Це були('вншколе-
ні люди, фізично ц. умово. 
Автор книжки виудить жа-

хливу картину вмаршу со-
вєтської армії до рхідніх 
Прус. Морди, побиття, зна-
силування л^нок, розстріли 
старців і дітей, ^ теж зни-
Щення їіайна цивЦьннх лю-
дей, це те, що несла з собою 
„доблесна" армія Сталіна. 

По анабазі під ,Вроди і 
катабазі. через рідні землі, 
Словаччину, Австрію і Сло-
веиію ДИВІЗІЙНІ ПОЛКИ ОПИ-
в и л н с я в И:О л о н і 
в а м е р и к а н ц і в . Нама-
гання совєтських чинників 
забрати українців t„aa роді-
ну”^не мали успЬбів. 

Через цілу книжку сну-
ється один образі вояки 
завжди були головні. Так 
було і за першої війни і так 
було і буде. Зате американ-
ський вояк ніколи не ГОЛО-
дував. Харчове постачання 
ЗСАмерпкн навіть „у В'стна-
мі не допускало' до голоду 
ЧИ. ХОЛОДУ. ' (ь, 

Книжка спогадів Романа 
Лазурка доводить перекон-
лігао, що нове покоління хо-
тіло щось по собі 'залишити. 
У новій літературі в книжці 
Є. Сверстюка „Собор у рюп-
тованні" йде також ^ мова 
про те, що нове покоління 
мусить по собі щось зали-
шити майбутнім. Безконечна 
українська „естафет^" від 
Полтави 1709 pQK^nepexo– 
днть всі поколінцяг.nepexo– 
дить через легіон УОС, Сі-
чових Стрільциі, чРалицьку 
і Наддніпрянські Армію. У 
Другій світовій війні Диві-
зія, УНАрмія й Українська, 
Повстанська Армія — це 
той безперервний ланцюг 
естафети. Тепер, коли нас-
тав мир — естафету" продов-
жують наші пнсьмекники. 
Перо є не раз гостріше як 
багнет. 

Хто хоче знати про Диві-
візію — хай набуде книжку 
Романа Лазурка' - ІрНа 
шляхах Европи". 
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ЮВІЛЕЙНИЙ КОНЦЕРТ 
ХОРУ „ДНН1Р0" В МЇННЕСОТІ 

( і ) 
В цьому іюці мпнас 15 л т̂ 

з часу заснування об'сднано-
го (з двох міст: М1ннеаполі-
су і Сейнт Полу) українсЬ" 
кого хору ,,Дніпро". І хоча 
за цей час зайшли зміни в 
його складі, прийшло моло-
дс поповнення і хор не втра-
тнл я кости. Хористи наполе-
гливо працюють на чолі зі 
споїм чи не найкращим на 
еміграції диригентом о. npo– 
тодняконом Миколою Бри-
нем. Хор мас Управу, — Ми-
стецьку Раду, яка тісно спів-
працюс з диригентом. Завда-
нням хору: — це знайомити 
чужинців з українською хо-
ровою культурою і українсь-
ку громаду з перлинами ук-
раїнської музичної творчос-
ти. Спеція льно присвячува-
лись вечори: Александру А. 
Кошицю, Миколі Д. Леоя-
товичу, Миколі В. Лнсенкові, 
в цьому році Кирилові Г. 
Стеценкові. У їхньому penep– 

туарі с також: — А. Кос-А-
натольський. В. Верменнч 0. 
Бородін, 1. Шамо, В. Грудин, 
Г. Китастий, В. Ступницький, 
С. Людкевич і багато, багато 
інших. 

Останній концерт х о р у 
..Дніпро", відбувся 3-го черв-
ня ц. р. у міській залі ,,Вен-
тон Гол". Приємне зорове 
враження склалося від но-
вих строїв хористів. Жіночий 
склад хору гарно зарепре-
зентувався ясними сукнями 
з українською вишивкою, до 
того обгортка нот була ви-
шиваиа в стилі суконок. Чо-
ловіки в темних вечірніх 
строях і так само до стилю 
одягу обгортки нот були те-
мні. Першу частину nporpa– 
ми присвячено Кирилові Г. 
Стеценкові, для вшанування 
50-ліття з дня його смерти. 

У процесі розвитку укра-

Г.Стеценка відіграла внзна-
чну ролю. Усі свої творчі си-
лн — талант композитора, 
диригента, музичного крити-
ка І педагога, невичерпну е-
нергію громадського діяча й 
організатора Стеценко віддав 
справі українського музич-
ного мистецтва. Хоча в істо-
рію української музики Сте-
ЦЄИКО УВІЙШОВ, ЯК КОМПОЗИ-
тор - клясик, але творчості 
його не приділялась належ-
на увага. Але після смерти, 
вийшла про нього розвідка 
П. О. Козицького, написана 
за спогадами матері, рідних 
та друзів: — дружини Євге-
иії А. Стеценко (Франківсь-
кої), тепер покійної, сина В. 
К. Стеценка, дочки А. К. Сте-
ценко, сестер: — Н. Г. Сте-
ценко та покійної вже О. Г. 
Караван, Євгена Кротевича, 
Л. Ренського, П. О. Козиць-
кого (також вже покійного), 
С. Людкевяча, О. М. Лисен-
ка (сина М. В. Лисенка) і 
інших. 

Народна'пісня у творчому 
Н ОСОбиСТОМу ЖИТТІ К0МП03И-
тора глибоко позначилась. 
Стеценко одним із перших 
ПІДІЙШОВ ДО о б р о б к и ІНДИВІ-
дуальиого й психологічного 
відтворення людських nepe– 
живань. У його композиціях, їноької музично! культури 

початку XX ст. діяльність К, гармонізація перетворюється ної образностн. І на мою ду 

у вільну мистецьку обробку. 
На превеликий жаль значна 
частина композицій Стецен-
ка загубилася в цензурному 
комітеті, у виконавців і в то-
варишів. 

Обробка народних пісень 
Стеценка поділяється на три 
групи, найбільша й найцін-
ьіша з них — „,Дкопельна 
розкладка", це — твір напи-
саннй для вокального вико-
нання без музичного cynpo– 
воду. Тут композитор перет-
ворює просту гармонізацію 
до високого мистецького ВИ-
твору. Рідше композитор зве-
ртається до обробок із суп-
роводом фортепіяна. У К 
Стеценка є спеціально виді-
лений жанр: колядки й ще-
дрівки; Вони донесли до 
нас з глибин віків відгук жи-
ття, мислення і світорозумі-
ння людей старовинного ук-
раївського суспільства. Хор 
виконав бездоганно: щедрів-
ку „Павочка ходить", сольо 
Кіри ЦареградськоІ й коляд-
ку „Ой на горонці". „Павоч-
ка ходить" — це справжня 
перлина, в якій Стеценко до-
сягиув великого мистецтва й 
внразяости звучання, маючи 
прості, лаконічні зразки на-
РОДНОГО ВІДТВОреаНЯ, ВНКО-
ристовуючи характер народ-

мку, хор, (дякуючи дириґен-
тові) зрозумів ідею КОМПОЗН-
тора. З його оперних творів 
була викопана пісня дівчат 
із опери „Полонянка" — 
„Рости, квіте". Першу enpo– 
бу написати цей твір К. Сте-
цеико зробив ще в семінарії 
у 1902 -1903 pp. Лібрето для, 
неї скомпонував тоді ще по-; 
чатковець — письменник Єв-: 
ген Кротевич за мотивами 
народних оповідань і пісень. 
Наближається вона до Істо-
ріко-романтичних п'єс того 
часу. Боротьба народу на чо-; 
лі з козацтвом проти турець-і 
ко-татарської навали, страж-і 
дання бранців у неволі та 
їхнє визволення. Ліризм ДІ-
вочих роздумів про долю, са-! 
не чудово иередано жіночим 
складом хору в пісні „Рости 
квіте". Гарно також внк6яа-
на на жіночі голоси Ці весі-' 
льна пісня — „Ой, чому, чо-
му". Одним з найяскравіпгихі 
творів у виконанні хору був; 
автобіографічний вірш Пав-
ла Грабовського „Сон", на-
віянйй думками про трагіч-
ну долю поета, який провів 
у засланні понад 20 років. 
Виконйння цісї пісні вража-
ло найтоншимн емоційними 
відтіяками, багатствои почу-

ттів, образів і картин. Акцеи-
тяція болісного „Прнснн-
лось"'викликало сильне вра-
ження. 

Ще одним і велтшігм над-
банням композитора це — 
його релігійні твори. Як свя-
щеннк він втілив у релігійні 
твори народні мотиви. Так, 
як і в світських творах слу-
хаючи чарівні звуки релігій-
них пісень, вн відчуваєте ши-
рокі простори рідного краю, 
заквітчані перлами, творчо! 
мистецької душі українсько. 
го народу. Кирило Ґрнгоро-
внч Стеценко залишив до-
сать багато релігійних тво-
рів хоч в Україні вже а трн-
Дцятих роках їх заборонено. 
Кирило Ґ.-Стецейко був - од-
ним 1з тих багатьох Їн1ц1я-
торів і основоположнії ків в і д-
родження Українсько! ABTO– 
кефальної Православної Це-
рквИ 1921 року. Хор виконав 
декілька Його реГлігіЙних 
т в о р і в : - „Слава на небі Бо-
гові", ,,Богородице^Діво, Ра-
дуйси!", .іРІЛшзЛи^Ь^ж Гос-
подно" і уривки з ^РеквісмЛ 
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П'ЯТНАДЦЯТИЙ З'ЇЗД УЛТГТА 
(ЗшНнгення зі сюр. 2-оі) -- -̂'. 

Американської Медичної А-
соціяції на Гаваях і ін. 

Під' час каденції минулої 
Управи закуплено 100 прн-
мірників другого тому Анг-
ломовно? Енциклопедії Ук-
раїнознавства для сенаторів 
і визначних людей америка-
нського'світу. 

1-ro– квітня 1973 року аід-
булося:- посвячення пам'ят-
ника на' могилі бл. п. проф. 
д-ра Бориса Андрісвського, 
що його поставлено завдя-
ки пожертвам нашого член-
ства,. с.".1. 

На цьогорічних зборах 
продискутовано справу пе-
ренесс?ння осідку Управи 
Товариства, Були дві npono– 
зиції; одна, щоб залишити 
осідок Управи в Ню Йорку, 
а друга, щоб перенести но-
го до Чикаго, де є багато 
членів і (Туди тяготіс Канада 
та щоб дати змогу проявити 
себе членам на іншому те-
рені. .Цей внесок перейшов 
і на гдлдву — електа обрано 
д-ра Ахіля Хрептовського з 
Чикаго." Можемо сподіва-
тнсь,'щб активний Чикаґсь-
кнй Відділ причиниться до 
ще кращого пожвавлення 
працД^нашого Товариства. 

Осяти Товариства незви-
чайно' "позитивні. Одначе, 
вам болить апатія і деяка 
байдужність серед н а ш их 
членів. Багато колегіз не бе-
руть взагалі участи в житті 
нашого" Товариства, не при-
ходять на імпрези, не під-
держукУгь стипендіііного фо-
нду, не допомагають грошо-
во. Часом важко витягнути 
від шїх річну вкладку. Ще 
гірше, ідо є навіть такі, які 
взагалі^ стоять осторонь від 
Товариства та громадського 
життя1 -і навіть не признаю-
ться до того, що вони є ук-
раїнцями. Очевидно, що нам 
треба належати до амери-
канськнх професійних уста-
нов, треба здобувати прия-
телів, але в першу чергу 
треба нам розбудовувати на-

Американці знайомлять совєтських 
отецшжяіг з авіяцШою твшкою 

Вісті з Каліфорнії 

ше громадське життя. Важ-
ко теж зрозуміти, чому де-
які наші менші Відділи кра-
ще вив'язуються зі своїх зо-
бов'язань, чим більші Відді-
ле і праця в деяких з них 
більше оживлена і цікава. 

Вступлення до нашого То-
варнства 54 нових членів 
сповнює нас сподіваннями і 
радістю, але й яакяядя^ на 
нас, старших лікарів, деякі 
обов'язки. Треба нам поду-
мати про спільний діялог з 
нашим доростом, навіть зі 
студентами медицини, щоб 
вони мали охоту включн-
тись в організаційне .життя, 
так, як це в в Американ-
ському Медичному Товарн-
стві. Ми повинні достосува-
тися до завваг і вимог на-
шнх молодших колегів. Фо-
рми нашої праці, наш жур-
нал, може треба буде лідда-
ти деяким змінам, згідно з 
вимогами часу та обставин. 
Є вже й тепер деякі ідеї, в 
які зараз же могли б вклю-
читися молодші товариші. А 
саме піддано ідею створення 
клітки - амбулятора в oce– 
редках, де б більша кіль-
кість вашого населення. Мо-
жливо, що знайшлися б фо-
ндн і засоби Для проведен-
ня такої ідеї в діло, а молод-
ші лікарі могли б найти по-
ле до цієї гуманної праці 

Оце с ті найважливіші 
справи і проблеми, що сто-
ять перед новою Управою. 
Успіх нашого Товариства, 
одначе, не залежить від Уп-
рави, не від декількох ідей-
них членів, що несуть на 
собі тягар праці для Това-
риства. УЛТПА це не влас-
ність кожночцсної Управи 
чи поодиноких осіб, це доб-
ро цілої української лікар-
ської громади і добро укра-
їнського загалу. Вимагаємо 
піддержки від кожного ук-
раїнського лікаря, а зрозу-
міння складносте проблеми 
від всього українського за-
галу. 

Москва.— Гизета ,Д1звес-
тня" з 18 лиши опубліку-
вала ширшу інформацію про 
те, що того ік дня в Москві 
почався слілцвий американ-
сько - совстсьікцй симлозіюм 
на тему. ,Лврававтмка — 73". 
Згідно з інфармаціямн совс-
тської газети; „в організації 
снмлозіюму приймали у-
часть Американський інсти-
тут аеронавтики і астрокав-. 
тики та Державний комітет 
Ради міністірів СССР для 
справ науки і техніки при 
співпраці Торговельно - про-
мислової палати СССР". 

„Известия" наводять сло-
ва президента Амернкансь-
кого інституту X. Ешлі про 
те, що ,,мн розглядаємо цей 
симлозіюм, як нагоду пошн-
рити співробітництво В ДІЛЯ-
нці цквільної авіяції. Існує 
багато галузей знань, де те-
хнічні досягнення , наших 
країн можуть позитивно до-
повняти одні одних". В час 
снмлозіюму, як повідо МИВ 
керівник совєтської групи Т. 
Аноді на, „потрібно буде об-
міркуватп перспективи роз-
витку автоматизованих снс-
тем управління повітряним 
рухом, оборудування д л я 
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УВАГА! УВАГА! 
Відділи УНС: Чесгер.- КдафтовГшЙегс, 

Котовіл, Па, і Вітмінґгон, Дел. 

Окрунрщй Комітет УНС Філадельфійсько! Округи noei– 
домлАс, що с замовлені автобуси їхати на. ЦЕНТ-
РАЛМШИ СОЮОООВИИ ДЕНЗЬ в. неділю, 19 cepn– 
ня 1973 р. в Леквуд Парку, Варисвілл, біля Шамо-
хіка. Па. 

Всіх, що бажають взяти участь в.тому Святі а прн тому 
оглянути околиці, де нароДнВся БАТЬКО СОЮЗ, 
проситься голосатись телефонічно до секретарів в 

Честері, а саме: Ярослав Щербак, Твд. 404-9329 1 Інж. 
Сергій Шевченко, тол.: 494-6352. 

ОПЛАТА доїзду від особи ВИНОСИТЬ в.00 дол. Зголошел-
” без заплати не прийшастьсл. 

Автобус від'їде рано, 19 серпня, о год. 8:30 від УТКлюбу 
При 2-ій Вест і Тгурлов вулиці, Чествр, Па. 

Згчхлоіпеїшя до 10-го серпня 1073 р. 
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т И І І І І Т Т Т І Ї І І І І І Х І І І Т Ч Ж Х Ж И Ш т Т 

приземлювання літаків в у-
мовах злої видимости, npoG– 
л є ми боротьби з шумом бли-
зько аеродромів. Окрему у 
вагу приділіосться конструк-
ції пасажирських літаків бі-
льшої містимости - аеробу -
сів, а також вдосконаленню 
обслуги пасажирів та елект-
ронних систем перовіркн 
квитків. Обмін науково-тех-
нічною інформацією, диску 
сії і семінарі будуть проводи-
тйся безпосередньо біля CTt'– 
ндів великої та ілюстратив-
иоі виставки". 

Коли йдеться про амери-
канців, то за заявою а мери-
канського керівника вистав 
ки Л. Креіінера, аж 27 амє 
риканських фірм і об'єднань 
прислали на виставку зраз 
ки і макети своєї теперші-
ньої продукції. ,Дїаші відв. 
дувачі (тобто з СССР) мати 
муть Змогу познайомитися з 
найновішими технічними но 
вииками найбільших амерп 
каяськнх компаній". 

Згідно з інформація м 11 
„Известий", на виставці с 
змога познайомитися прак 
тнчно з усімв аспектами і 
досягненнями американсько', 
авіяції на сучасному етапі 

У залі Українського Ку- кропіткою роботою проф. 
льтурного Осередку Лос Ан- Лесі К. - Вахнянин можна 
желесу, Каліфорнія, у неді-
лю 3 червня ц. р. відбувся 
показ досягнень фортепія-
нової гри учнів проф. Лесі 
Курнленко - Вахнянин. 

За точками довгої nporpa– 
мн виступали учні різного 
віку. Такі покази проробле-
ноТо матеріалу, успіхів уч-
нів і великої праці проф. 
Лесі К. - Вахнянин відбува-
ються в залі УКО щороку. 
Як і попередніх років, BHKO-
нання творів таких компо-
зиторів, як: Моцарт, Бах, 
Веркович, Бетговен, Чайков-
ськнй, Гайден. Шопен, Шу-
ман, Лнсенко, Рахманінов, 
Терлецькнй, Ліст і багато 
інших, було на високому рі-
вні, і кожну виконану точ-
ку тепло і з вдячністю на-
гоїюджувано оплесками. 

Цей показ пророблено г о 
матеріалу і успіху, враз із 

назвати концертом, бо мис-
тецьке виконання серйозних 
музичних творів старших 
учнів на це заслуговує. 

Щоб наша громада більш 
зацікавилася і пізнавала 
музикальну молодь, треба 
цій молоді давати можли-
вість виступу на концертах, 
щоб ці виступи заохочував 
ли, були прикладом другим 
дітям, були зацікавленням 
музикою, що ушляхетнює 
душу і' розум дітей і умож-
ливлює відкриття таланту. 

Ці виступи виказують ко-
лосальиу педагогічну роботу 
пророблену проф. Лесею К.-
Вахкяяин, досвід і вмілий 
підхід до кожного учня зок-
рема, — вони захоплюють і 
заохочують учнів так що під 
її впливом за кілька років 
науки, вони самі стають му-
зикантамн. В особі проф. Ле-

сі К.-Вахляинн українська 
громада Лос Анжелесу мас 
необхідну і внсококваліфіко-
вану акомпаяьяторку на всіх 
Імпрезах в УКО і по всіх 
українських церквах. 

Китицями прекрасних кві-

тів і дарунками, учні ов-
дарували улюблену вчите-
льку. 

Після концерту, матері ви? 
конавців вгощали прнсутнІЖ 
кавою і солодким. 

А. Ш. 

СХІДНЬОНІМЕЦЬКИП КОМУШСТКЧНИИ ЛІДЕР 
Вальтер Ульбріхт, який з уваги на вік уступив з посту 
генерального секретаря комуністичної партії у Східній; 
Німеччині, важко захворів і знаходиться спаралізований 
у лікарні. Ульбріхтові вже 80 років і він належить до ос-
танніх представників сталінського типу управління в Двр-
жаві. 
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ДРУГА ЗУСТРІЧ 
КОЛІЩІ1ШХ ПРОФЕСОРІВ і СТУДЕНТІВ 
ГШИАЗШ; МШГАЯШУ., ЕЛЬКАНГЕНУ, 

ЕГЛЩҐЕЯУ та МІШЩ-КАСТЕЛЮ 
ЗУСТРІЧ ВГДВУДВГГЬСЯ 

29-го і 30-го вересня 1973 року 
на Оселі ШО „Союзі'вкам 

ПРОСИМО ПРИБУТИ З РОДИНАМИ. ГОСТЯМ РАДІ. 
ОРГАШЗАДПШ1ПЇ 
КОМЇГЕТ 35XJTPPO 

Замовлення приміщень на час Зустрічі просимо по-
латоджувати з адіїіністрацісю „СоюзСвки". За ближчими' 
ікформаціязйн просимо звертатися до членів Комітету. 

3L Stelaniw, 10963 - 148th St., Edmonton 50, Altaw. 
Скпашц 

J. Holowchak, 1531 W. Lindley Ave., Philadelphia, Pa. 
1WL41. 

Ufcreiaian Xational Ass'n Estate, Foordmore Bead, K 
KerhonkMOnj 'NT. 12-146. Tel.: (914) 628-50-11 И 

Яхіхххіхххігхіххгхххххіхгххфатххтххххххіхххх 

КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ C 
ЦЕРКВИ 8 ST. PETERSBURG, FLORiDA K 

.^^ повідомляє, що JJ 
В НЕДІЛЮ, 13-го СЕРІШЛ 1073 p., о год. 1-tft по пол. Щ 

відбудеться Н 
у місдваГій парохіяльїіій залі при 5th St і 90 Ave. N. й 

Б Б Н К Е Т 
В ЧЕСТЬ ВАШОГО НОВОГО ІІАРОХА 

о. СТЕПАНА АДАМЯКА 
Запрошується парохіян та гостей в ближчих 1 дальших 

околиць at. Petartburg-'a. 
BCTJ-П HS.00 під особи, т Дохід призначений на сплату 

довгу церква. 
Зголошення приймається по телефоні иа числа: 

099-3966 або 346-1610, ях ріанож у неділю на залі. 

Украшський Народний Союз ж пошані до 80-тилітнього Ювілею найстаршого і 
найбтьшого укра?ноького щсдоггника у вільному світі 

її (riS W :; і^л ;І ( an -"Л С В 0 Б ОД А 
- с п о в з о р у є -

ФЕСТИВАЛЬ - СВЯТО 
в суботу, 18-го і неділю, 19-го серпня 1973 р. в Лейквуд Парку, Барнсвілл, Па. 

П р о г р а м а С в я т а : 

Субота, 18-го серпня: 
- В Е Т Е Р Н І П Г І - З І І Б А В А З ТАНЦЯМИ, поч. 9-та год. веч. (Заля містить 3,000 осіб). 

Грає оркесгра Рнчарда Бобтсьхото з Юніори Сцуі, Коян, 
- - ч ГЙд час вечершщь вибір ,ДСРАЛЇ СЯхШИУ Л ЕНСИЛЬВЕНІГ'. 

Неділя, 19-го серпня: 
-Г--' Ten. 1-ша по пол. — відслуженая МОЛЕБНЯ в головній залі. 

В УКОбряді Молебень відслужить 
Преосвященний 

Владика Василь Лостен 
з Філядельфіі 

Імлрезова частина: 
Початок годила 2-га по fMMQWel 

В УТІОбряді Молебень відслужить 
Митрофорннй Протоієрей 

о. Андрій Двораківсь'кий 
з Нортгеїттону, Па. 

орксько! 
1. Національні Гіаган Америки, Канади ft У”країнн 

- -сігівас пакі Марія Лясогір, соораяо НюЙоріесі 
Міської Опери 

J 2. Идкриятя — Стеши Гаврпп - голова Святочного 
- ” Комітету. 

S. АлЛ-азгбль Бавдуряеток Ьг. Лесі Украіяйи - Україн-
ський ПравоЬлавиий Осередок — Вавпд Врук, 

4. Танцювальна група УИЦерісвв а МезіАоу. 
1 5. "Промова сенатора Павла Юоака, 

” 6.' Марія Лиоогір — оольоайв. 
7. Хор „Прометей", Філяздельфія — диригент проф. 

Михайло Дляйога. 
. 8; Представленяя гостей — привіти. 

9. Андрій До5рянськяй, бас-баритон Метрополітальлоі 
; Опери — сольосігів. 

10.. Дівоннй Хор — УКЦеркан з МекАду. 
Ш Госгиоогай виступ ансамблю „Сомоівісв", 
22. Закриття. 

UKRAINIAN 
FESTIVAL 

SARNESVIULE,PA, 

bSSi? 

ЩУ JS!t 
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в; 

-жяг 
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tftmSiWMrt ^ЛМП'І 

УВАГА! УВАГА! 
Відділи УНС: Кемден і ВЬАафвлмя, ВиДж. 

та ВІДДІЛИ міста Фалядельфії 

Окружний Комітет УНС ФілядельфШ^коІ Округи nopl– 
домляк, що с замовлені автобуси їхати на ЦКНТ-
РАЛЬНИИ СОЮЗОВИИ ДЕНЬ в ЯВДілю, 19 серпня 
1ST3 р. до Леаквуд Парку, Варисвілл, Па, коло Ша-
MOKtey, Па. 

Оплата їзди за особу виносить 8Л0 дол. Всіх, що бажа-
ють азятн участь в тому Святі, а прн. тому огляггути 
околиці, де народився БАТЬКО СОКХЗ, проситься 
голotйтись телефоні'чно на адреси секретарів: 
Кемден Микола Лялхмс, 156-9290; Віліямставн 

Петро Аркотнн, 688-6803; Філядельфія — інж. М.н-
ханло Ннч, 455-8731; Іван Дядкйгмшй, 455-28-19; 
Іван Кннпищькіш, 924-6088; Ai^ptik Kyuudp, 455-
9840 і крамниця „Космос", 467-3964. 

Автобуси виїдуть 19 серпня, год. 8'Л0 рано, вія УКЦерк-
дн прн 7-ій і Фльорентс вул, Кемден, 1 год, 8:30 рано 
від УСОссфедку „Тризуб" при 4932 Н. Врод вулиці 
у Філядельфіі. Па. 

Оголошення без заплати не приймається. Зголошуватись 
до 10-го серпня 1978 р. 

Літній Театр 
під керівництвам 
В О Л О Д Ш Щ П А 
ІІІАІІЬІГСШСЬЗСОГО 

Wildwood Crest , 1WJ. 
Година 8:15 вечора 
Заля CREST PER 

НЕДІЛІ: 5-го і 2в-го СЕРПНЯ 
„ВСЕ ПО-СТАРОМУ" 

НЕДІЛІ: 22-го ЛИПНЯ та 13-го СЕРПНЯ 
„І СЯК І ТАК" 

НЕДІЛІ: 29-го ЛИПНЯ та 19-го СЕРПНЯ 
„МАСКИ НА ПІСКУ" 

У ПРОГРАМАХ: ВЕСЕЛІ СКЕЧІ, ПИСШ ТА ГП-
СОНЬКИ, ДУЕТИ, МОНОЛОГИ, КУПЛЕТИ 

І. т. п. 
Беруть участь иідоас актори сцени і естради: Івакна Ко-

іюкіа Ікатія Клюювська (Язігипсська), Марія Лн-
гнк, Іїалл КалішчМагмечг, Христяна ОІарзсіа, Ю.хія 
Ш:инарош'ька. Іван Гош, Роман Леакдькдо'і, Отеаая 
Магмет, Микола Понеділок, Лев ЕРеіаіаролігч, Воло-
дігмир Шаніаровський 1 дроті 

Акомппньяторн: Галл Поріїтко, Борне Базалп 
Режисер: Володимир Шашаровськнй 
Адмипстратор Ярослав Клтоасмшй 

НА ЮВЬТЕШШЛ ФОНД 
100-.ПТТЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

ім. І1ГЕВЧЕНКА в ЗСА 
Зложили на тероні Лїаязгі, Флоріда: 

142 дол Комітет Шевченківського Коіщертл- в Ма-
я мі 

По 100 дол Союз Українок, Відділ 17, п-ство М. 
і Г Ракуш, В Бора. 

По 50 дол п-̂ -гво проф. д-р Ю. І М. Тершаківці. 
п-гтво Е і 0. Мнхаиленко, п-ство І. і Н. Мудрей-
ко, п-ство М. і А. Івашко. 

По 25 дол 3'країксько-Американський Юпоб, Ма-
нмі, іі-ітво В. і П. Гевко, п-ство В. і Л. Голембнн, 
п-. -ги о М ї ї . Курмак. 

20 дол. п--по пок. М. І С. ЧОрвИЙ. 
По 10 дол К. Матвіїв, С. Мнкитка, п-ство В. і Л. 

Подубинські, А. Рнжевська, І. Федорів, л-огно С. 
і !' Пригода, В. Дума, п-ство П. І С. Серна, М. 
Бойко, О Куляс, 1- Сеіськів, М. Дрозд, С. Жоаио-
рега. П Остапі, С. Веигльовськнй, Р. Огиран. 

6 дол. М Яісевнч. 
По 5 дол І. Коцан, В. Спвркач, О. Дрозд, Нарков, 

д-р С. Бгльба, Я. Полюга, П. Пуцнло. В. Козій, 
ікж. В, Неганів, А. Угляр, М. Андрійович. ТІ. Ду-
да, В. Трач, В. Давндовнч. В. Кочкз,-да, С. Ода'-
рекко, М. Болюх. О. Таиапгівська. Р. Велс, В. 
Левіщька. мгр Б. Остапюк, М. Роиапжо, О. OKpe– 
піль. 

З дот І Днкаи. 
По 2 дол А. Наконечна, Павлів, інзк. Р. Веіпгльов-

ський. д-р П. Губенко, Т. Кочхуда, П. Г^-мешок — 
Разом с̂ -му 1.058.00 доляріи. 
Цю гуму зібрали: голова Українських Організацій 
Маямі п. .Микола Ракуш 1 пль Ю. Серна t 3 . Ocram. 
На терені Снракюз, Н.И. зложили: 

1. По 100 дол П-4ТВО проф. д-р 1 проф. М. Bora– 
тіоки. п- тво П. і М. Карпидшн, п-ство мгр В. Шя-
пнляві. 
50 дол. Г Мигдаль. 
2,s дол. п-̂ -гво Т. і Ю. Шипнлльї. 

Расюм суму 375.00 доларів, 
яку .ііГіраіі проф. Д-р М. Богаткис. 

2. По 100 дол д-р О. Ґудзях, п-ство д-р і д-р С. 
Г. ІСліофас. 
По 50 дол - д-р І. Подюк, І. ГПгулях. 
По 25 дол - пані М. Кузьма, мгр М. Кузьма. 
10 дол. мгр І. ГородедькаЯ. 

Разом суму 360.00 доларів, 
яку оібрав проф. д-р Я. П, fypouadU 

В П'ЯТУ РІЧНИЦЮ Г.МВРТП 
МОГО НЕЗАІВУТНЬОГО МУЖА 

6пМ. 
д-pa Леоніда Гуменюиа 

бувшого сотника Української Армії 
і ствучаошка вхівольної боротьби на Карпатській 

Україні 
б у д е ПІ ТСЛЛ”К'”ІПІ 

в СУВОГЕУ, 28-го .ІШЕНЯ 1973 р. 
и 12-ій год. дня 

П А Н А Х И Д А 
на місці Його вічного сночннку на Українськім 
Православнім Цвинтарі в So. Bound Brook, N J . 

СЛУЖБА БОЖА З ПАНАХИДСЙО 
х НКЩЛЮ, 12-го СЕРПНЯ 1973 р. 

в 10-ій год. рано 
ш катедральятй церкві св. Володимира в Ню Норку, 

при 160 Wwt 82nd Street. 

Прошу Рідішх, Другів і Знайомих помолитися зі мною 
за спокій ДУШІ Опочилого. 

Дружина д-р AHTOHJHA ГУМІЯЯОК 

З ВОЛІ ОВСЕВШПНЬОГО ВІДПП1ІОВ 
У КРАНЦШ СВІТ 

28-го травня 1973 року 
наш Лобрнй Член, Д Р І Т І Незабутній Громадянин 

бл.п. 
МИКОЛА КОВБАСНЮК 

^-родженець села Вербіж Вижнім, п. Коломия 
В Його найтяжчих хвилинах життя лалаав багата 

помочі, потіхи 1 розради від Друоів, Прнятг.тів, Одно-
сельчан і Громаиял. Тому цими словаснн хочу зложити 
подяку о. щамб. Васнлгаі Слрлдовичсві за кількаразові 
відвідини в лЗчіпшД і в дома та за уділвння Найовятиннх 
Тайн Покійнооїу. 

Пор^іЗуваючн в Ліедичному їнсггитуті в Боффа.іо П о -
кійннй зазнав багато розради і потіхи від о. шамб. д -ра 
Павла Івахова, який, доалапшнгь про жчцастгя nrcma– 
ного йому гроліалянина, майже щоденними відвідіпіалпі 
і розрааами улегнгушів останні дні Покійному, а. а і звав-
пій благородну душу Миколи, аі.чи участь у похоронних 
відправах в Снракюзах разом з о. Фн.іиполі Кулгйарсм і 
с в о о о вясокорелігійною промовою в церкві підкресли а 
релігілність і патріотизм Покійного, який не заб^-в у своій 
останній волі про рідіо' Церкву, саяпдгкптво і наукові 
усталовн. Щира подяка. 

Сердечна подяка належиться :іа нсодінеішу ліісар-
ську опіку пад час недуги і onejMuiil л. д-ропі Іванові 
Нодюі:аві, пані доктор 'Галині Подюк-Кліофас і н. д-рові 
Святославові Клюфасові. які щоденними відвідігшиш і я 
лікарні і я дома улегшувалн охтшті дні Покійному. 

З прнЬадо-М до лікарні в Боффа,то заз ішв надзвичайно 
дбайливої опіки від пані Ірини Остапчуковоі, яка, тільки 
почувши між нами україїгожу мову і про самітність xso– 
рого, акдаідинамя, поміччю у всіх справах, відомостямл 
про отак здоров'я хворого — з а п у п а л а Покійному рідню. 
Щира подяка з а все добре належиться, бо це цінний прн-
к.гад хряеггияніської любови д о ближтпюго. 

Щяра подяка для л-ні Іренн Шннеровської з Боффа-
ло за велику поміч в лікарні. Багато добра і опіки одер-
жав ПокШкий від панства Катрусі й Атанаса Кобрин2а 
з Боффало, які відвідинами в лічіощі і телефонічними 
новідом,теннями д о Сиракюз, нас приятелів Покійного, 
повід ом ля-ти про стан здоров'я хворого, а в додатку ори-
їзд п. А. Кайриня на похорон до 1 'нракюа. С виявом хрн-
(тгкянської любовн д о інших. Шдкреглюю — Покійний 
одержав наякрангу опіку від л-країтіів мїіта Ьофф:ию — 
спасибі Вам Bcbi„ 

Падстао Тео,тор і Марґарет Федаки :шоггіклтіались 
хворим від дня першої onepauii п Снракюзах, починаючі!! 
св, Стужбою Божою з раметім церковного хору і опікою 
наче рідні для хворого, дальше в.дк;динамн в Боффало з 
о. Пеленським і вкінці участю в похороні, хоч ламешкалі 
я .Іяпкестері — це люди л добрим хрисгняпгьким cep– 
цям — сердечна подяка з а поміч Покійному. 

Сердечна подяка належиться для панства Степана і 
Панлннн Жгута, за їх участь в похороні, приїхавши з 
Фекксс, Па., та з а звелкчешія дяківським ччгівом в noxo– 
ронігнх відправах. 

ІЦира подяка для п. Ярослава Андрупгко з Рочестер, 
адносельчаякнові й другові хлоп'ячих літ. за відвідини 
хворого і участь в похороні, а також для кучн-односе.ть-
чанки Лини Гараз-^ з Чикаго, разом зі сиіюм Ростисла-
вом, похресняком Покійного, за відвідини і участь в по-
хорояА. 

Панові мпеетровї Евгенові Крукові, н. Rat-илеві ІКму-
рові й хористам за панахид ні пісні, що .мов би хотіли poa– 
буднти свого хорнста-дрзта :і в'гчного сну, однак заікін-
ченяя „відлітають сіром шнурком журавлі у вкрій" було 
завершене. Сердечна подяка всім. 

ІЦира подяка п. ііск. П. ГапіпНі за пр:ицальні слова 
віа церковного хору і участь в похороні. 

Щігрз подяка її. мі”ропі Михайлові Середовичеві з а 
прощальні слова на панахиді, може вперше прнсутігі по-
чули про ідовгий ш-тях вояка, прощальні слова над мо-
гилою від ОДВУ та за так віхтане переведення TpaneaM 
в УНДомі. ІЦира подяка для промовців на трапезі п. Іва-
наві Шг^у.гякові від місцевих організацій 1 ічюмадянства 

і п. Ікж. Лтакасові Кобрннові, що нам начеркнув про 
останні дні життя Покійного, а характер Пого ставна 
з а приклад гяшкм. Н. д-рові проф. Іванові Гвоздї, голові 
УККА, щира подяка з а прощальні слова па трапезі про 
Покійного, як касира місцевого Відділу, з а всі роки 26-
доляроаого платника Національного Датку 1 пр:оііртгого 
тромадяннна. Захттшкконі голови м. мгрові Миронові' 
Ткачеві з а участь в похороні і опіку хворим. 

Сердечна подяка для гаї. проф. Квгена Сипка, що 
піххержулаа Покійного на дусі словами розради і Юхима 
Косткмса з а щоденну поміч а дома. 

Щира подяка Приятелям, Знайомим, Хористам з а 
участь в похоронних обрядах, з а св. Служби Божі, з а 
кнгги і добродійні цілі. Участь около 120 осіб іш похороні 
була виявом пошани д о Покійного. 

Щ и р а подяка для пані Наді ЦІаран за таї; велику 
поміч і труд у виконанні останньої волі Покійного. 

Похоронному заведешй п. Петра Мацка з а взірцеве 
переведення похорону. 

Неоціненна подяка палескіггьсп для п-иі Улянл Пя.тн-
шшпш І пажтгва Стефзнії і Івана Сломських, які від пир-
ших дзг'ш хвороби Покійного йшли з в ідданою ПОМІЧЧЮ, 
як в .тгчннцях тав і в дома, в переведенні похорону — 
Покійний кожного д н я був ім вдячний за поміч і доброту 
tx опрця. Д л я них сердечка подяка і від мене, що допо-
могли 1 допоможуть викопати волю Покійного. 

Нехай Всевишній нннагородігть всіх людей доброї 
волі для. Покійного CBOCJO ласкою, а Покійний хай буди 
до наслі іування іншнм, бо за-тншнв майже половину ево-
го майна яв ртдтгі церкви, духовеїпггво і науі:ові установи. 

ІВАН П И Р Д У С 
Секретар 89-го В і д д і л у УНОоїозу. 

tBTSp, 
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СВОБОДА, СЕРЕДА, 25-го ЛИПНЯ 1973 

Аплікація на прийняття 
— на — 

КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

на СОЮЗІВЦІ 
КЕРГОНКООН. BL Н. 

від 5-го до 29-го СЕРПНЯ 1973 року 

Ім'я і прізвище: 
Адреса: 
Вік: Член УНС, Відділ: 

Знання української мови: 
СЛАБО О ЗАДОВІЛЬНО Q ДОБРЕ Q 

Залучую на рахунок оплати S 
(Повна оплата курсів — 3150.00. Половину на-

дежности треба вплатити із аплікацією) 
Аплікації висилати на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 
Kerhookeoa, N.Y. 12446 Tel.: (914) 626-5641 

Нема то як на Союзівці! 

d, Оселі 
Українського 

Народного 
Союз у 

в Еетскильськнз горах 
біля міста 

КЕРГОНКООН, BL И. 
П'ЯТНИЦЯ, П-го Л Ш Ш Я 1973 p . : 

З А Б А В А , грас оркестра під кер. В. Д о б у щ а к а , 
співає Оксана Борбнч 

СУБОТА, 28-го Л Ш Ш Я 1973 p.: 

Длта opKPiTjm СУМ з Тоїюнта під кер. В. Kap– 
даша. Конферансьє — Аяя Дидіпс. Д о З А В А -
ВИ гратиме оркестра „Темно" під кер. І. Ко-
валя. 

Н Е Д І Л Я , 29-го С Е Р П Н Я 1973 p . : 
Виставка олій та дереворізів Я. Гніадовськоіч). 
Вечором доповідь про творчість Я. Гніздов-
ського з участю мнетця. 

СУБОТА, 4-го С Е Р П Н Я 1973 p.: 
Ансамбль „Союзівки". Виступ балерини На-
талки Лалірко. Піае оркестра „А.чор" під кер. 
М. Романенка. 

Українець з Норт 
Берген закінчив 

Академію у Вест 
Лойнті 

(Закінчення зі crop. 1-ої) 

редню школу) св, Петра з 
найкращими оцінками. В се-
редній школі (гай-скулі) та-
кож одержав медалі та тро-
феї за спорт. Був активним 
членом духової оркестра 
„Сурма" в Джерзі Ситі. 

Після закінчення серед-
ньої школи, Євген подав за-
яву до колегії св. Петра в 
Джерзі Ситі та був прниня-
тий і наділений стипендією. 
Але з дитинства він мріяв 
бути вояком, тому також пс-
дав прохання до Військової 
Академії у Вест Поняті, де 
його також прийнято. У 
1969-му році Євген розпочав 
чотири роки суворого нав-
чання у Вест Пойнті, яке 
закінчив з великим успіхом 
цього року. ' 

Батьки Євгена Іваника є 
парохіянамн української ка-
толицької церкви св. Петра 
й Павла в Джерзі Ситі, а 
також членами Українсь-
кого Народного Союзу. Не 
тільки родина Іваників, а 
ціла українська громада го-
рдиться успіхами молодого 
старшини Євгена Іваника. 

Ш Трійкошш, Відбіпкшко. 
внй Турнір на Союзівці 

В днях від 14-15 липня ц. 
р. відбувся тут трійковий 
відбнванковий турнір, в. яко-
му взяло учаеть 12 чолові-
чнж дружин, з цього ЧИС-
ла 6 українських з ЗСА і 
Канади та 6 американських. 
Турніром вправно проводив 
провід чоловічої відбиван-
кової ланки УСТ „Чорно-
морська Січ" під проводом 
її тренера Ю. Ставничого. 

З планом гор змагання 
розпочалися в суботу врая-
ці й продовжувалися до ве^ 
чора, а опісля в неділю 
вранці, коли врешті його 
вкоротила дощова злива, що 
навістила Кетскильські го-
рч. В загальному, відбулося 
по 10 змагань в обидвох 
групах, у внсліді яких до 
фіналів ппетендували, в гру-
пі (синіх): Вест Сайд УМ-
СА, „Ч. Січ" і Клівленд В. 
К., в групі „жовтих": Ста-
тен Айленд УМСА, Вашинґ-
тон В. К. і Український В. 
К. Торонто. 

Як вже згадано , дальші 
гри і фінали елімінувала до-
щова злива. Тому, що на 
підставі відбутих гор не мо-

(з шахового нипггя в Чикаго 

Н Е Д І Л Я , 5-го С Е Р П Н Я 1973 p.: 
Виставка образів Л. Гуцалюка. 
повідь Л. Гуцалкжа: „Розвиток 
мистецтва в Америці". 

Вечорам до-
у критського 

HlWWWWWMW^^^WWWlWiWWWWWW^fWM^^HWMMMbi 

Чикаго (Т. Ш.)—Після ус-
пішних 5-ти турнірів у 1972 
році, зяких два були внутрі-
шньо-клюбовими, а три дос-
тупні для всіх, хто бажав по-
казати свою вмілість у „ко-
ролівській" грі, Управа УА-
СТ „Леви", під проводом інж. 
Р. Клюфаса і К. Малого, від-

1 важилась на спробу дати 
І шаховій ланці нагоду зміря-
ти сили із позамісцевимн ша-
хістамн. 

Запляновано відбути това-
риські дружннові змагання 
із УАСТ „Леви", Клівленд, 
і з УАСТ „Черннк", Детройт, 
при чому перші змагання ма-
лн відбутися у Чикаго, а від-
пдатні на виїздах. Домовлкь 
вання про стрічі із „Льво-

! вом" не увінчались, на жаль, 
успіхом, але вдалось зміряти 
сили із ,,Черником". 

Маючи на увазі пропаґан-
ду гри в шахи, нагодою Для 
стрічі із шахістами УАСТ 
,,Черник" з Детройту стало 
в і д к р и т т я сезону на о-

селі кооперативи „Самодопо-
мога" у Равнд Лейку 24 чер-
вня ц. р. завдяки прихильній 
поставі Управи кооперативи 
під проводом д-ра П. Вигін-
ного. Крім мистецької і cnop– 
тової програми, відбулись 
шахові змагання на 6-ти ша-
хівішцях, на вільному повіт-
рю. 

Змаганнями проводила Ко-
иісія, у складі: мгр Теодат 
Школьник голова і техніч-
ний директор, інж. Б. Андру-
шків — заступник голови і 
Микола Уштая — член. Усі 
гри закінчено у передбаче-
ному часі (3 год. ЗО хвилин) 
і всі були емоційними для 
самих грачів, як теж для 
глядачів, бо на початку ,,Че-
рник" вів 2:0 і ще пів годи-
ни перед кінцем 2Уі :1Ч-. Ос-
таточно перемогли „Леви" 
перевагою одніс! точки. 

Відплатні змагання запля-
новані на 9 вересня ц. р. в 
Детройті, на оселі ,Дібро 
"а. 

жна було визнати правиль-
ного чемпіона і віце - чемпі-
она турніру, провід змагань 
в порозумінні з представни-
ками дружин, вирішив виб-
рати і відзначити трофеями 
І і П „Збірні" та найвнзнач-
нішого змагуна. 

Трофей І ,,Збірної" одер-
жали: Д . Мадар (Клівленд), 
А. Ласі (Вашингтон), Дж. 
Бар (Клівленд). В 11 „Збір-
ній" були нагороджені: Ю. 
Вісогогов (кол. репрезен-
тант Болгарії) тепер (Віст 
Сайд УМСА), М. Аллен 
(Вашингтон) і Ю. Заяць 
(Український В. К. (Торон-
то). Чашу "найвизначнішй-
го змагуна здобув згаданий 
Ю. Вісогогов. 

Чаші і трофеї Союзівки 
доручили: головний предсід-
ник УНСоюзу И. Лисогір і 
директор Союзівки Володн-
мир Квас. 

Цьогорічний туршр був 
зразково підготовлений і 
стягнув найкращі відбиван-
кові таланти із східніх ЗСА, 
між якими булн кілька ко-
лншніх чолових відбиванка-
рів Болгарії і Чехо - Словач-
чинн, що недавно вибрали 
волю і тепер виступають в 
американських дружинах. 
Численні любителі цього 
спорту з великим зацікав-
ленням слідкували за біль-
шістю змагань, при чому вн-
словлювалн велику охоту 
побачити в наступному ро-
ці цей турнір в повних, нор-
мальних складах - шісток. 
Виглядає, що так українсь-
кі, як і американські дру-
жиян радо взяли б участь в 
такому турнірі, коли біль-
шість з них виставили до 
турніру по кілька трійок. 
Нормальний турнір шісток 
викликав би значно більше 
зацікавлення між великою 
кількістю любителів цього 
спорту. Треба сподіватися 
що організатори тієї корис 
ної спортової імпрези, як 
Управа Союзівки візьмуть 
піл увагу бажання снмпатн 
ків відбиваний та по мож-
лнвості влаштують в наступ 
йому році такий турнір. 

дддндвддвваі^навБдаді вшавдваидвдвавааЕвшшавдвавдг 
КАРПАТСЬКИЙ ЛЕЩЕТАРСЬКИЙ КЛЮБ в НЮ (ЧОРНУ 

влалгтовуе з доручення 
УКРАЇНСЬКОЇ СПОРТОВОЇ ЦЕНТРАЛІ АМЕРИКИ і КАНАДИ 

в днях 31-го серпня та 1, 2 і 3-го вересня 1973 року 

ЇМ 

на кортах „СОЮЗГОКЕГ 

ТЕНІСОВІ ЗМАГАННЯ ” 
за Індивідуальні першості 

УКРАЇНСЬКОЇ СПОРТОВОЇ Ц Е Н Т Р А Л І 
А М Е Р И К И і К А Н А Д И на рік 1973 

І ЗА Ч А Ш І 

УНСОЮЗУ, „СОЮЗІВКИ", „СВОБОДИ", 
„УКРАЇНСЬКОГО Т И Ж Н Е В И К А " 

І п н і М. Д У Ш Н І Ш 
в поодинокій грі: 

Ж Ш О К - ЧОЛОВІ K m - СЕНЬЙОРІВ (45 і 55 р.) 
Ю Н А Ч О К - Ю Н А К І В (18, 16, 14, 12 і нижче р.) 

врал із впи^отгм по S3.00 
і всі Ііаш і прнймас: 

Зголотшмгня до змагань 
(юначки і юнаки і і по (6.00 

Gi-onje R– KupcJiynnky 
22 Calam Avenue 
OseinJriR, N.Y. lOWKJ 

до 20-го серпня 1973 р. Дода гкотсх. оголошень перед по-
чатком зміігаііь не приймається, бо льосування к1дбу-
деться на зас ідаяні Комісії на передодні змагань . 

Збірка вНх aMarj"HSB Н П'ЯТНИЦЮ. S l - ro оеірпня у ,,Be– 
свлщ". о год. 1^ полудня, точно. Теніїтсти. які ire зголо-
с?гться до визначених гор до год. 12-ої полудня, будуть 
зднскваліфіковані . 

3-магунн груни чолавіісів, ннелімінл-ваїсі в прел!м1-
наршЛ рунді. MOiKNTb змагатись в „турнірі програних" . 

яа fiaoefini „СОЮЗІкКЙ" 
СУБОТА, Ічх) ВЕРЕСНЯ 1973 р. 

ПЛАВАЦЬКІ ЗМАГАННЯ 
за ПЕРШОСТІ УСЦАК-у, за кавдрівну чашу 

УНСОЮЗУ у дружннойвму точкувшиі 
та за медалі УНСОЮЗУ 

у слідуючих ко.чкуренціях: 
ХлопиД (8-Ю р.) — 25 и довільним 
Хлопці (11-12) — 25 м довільним 
Юнаки (13-14) - 50 м. довільним 1 60 м грудним 
Юнаки (15-17) - 50 н. довільним 

50 м грудним 
100 м змінним 

Чоловіки — 100 м довільним 
100 м грудним 
4 х 50 м гінці — довільним 
4 х 50 м гінці — змінним 

Дівчата (8-10) — 25 Я довільним 
Дівчата (11-12) 26 м довільним 
Юначки (13-14) 50 м ДОВІЛЬНИМ 
Юначки (15-17) 50 м додільним 1 50 м грудним 
Жінки — 50 м довільним 1 50 м грудини 

4 х 25 м гінці довільним 
Зголошеиня до змагань, подаючи прізвище, вік 1 

конкуренцію (окрім Ляців), слати до середи 29 серпня 
на адресу: 

Mr. 1. D. Babet 211-06 29th Ave, Bayslde, N.Y. 11300 
TeL (212) BA 4-3170. 

Додаткові зголошеаия приймається в суботу, 1-го 
вересня від год. 9:30 рано над басейном Союзівки. 
ви. 5Л 

Початок змагань — субота, 1-го вересня 1972 р. 11-та 
год. рано, фінали по полудні того самого дня. 

Впнсово Ц.ОО від особа. 
Змагунн (-кв) можуть брати участь в одній віковій 

групі (окрім ГІНЦІВ). 
У зміїгалгаях можуть брати участь змагуни (-ки), яких Тчва в членами УОЦАК. 
Спортові Т-ва виготовлять прапорці у красках свого Т-ва у ВИДІ прямокутника 

' ( 2 x 3 стопи) 1 передадуть їх проводові змагань. ' 

,Змаглпш (-ки) подбають про замовлення нічлігів на „Союзівці" ва час змагань: 
" S O Y U Z T V K A " , Цкгаїпіал Nat iona l Associat ion Estate, Кегоопквоа, N.Y. 12446 

Тел.: (914) 626-5041 

РЕССТРАЩИНИИ ЛИСТОК 
ЇІРОСЮЛО В И Т Я Т И ТА В И С Л А Т И Р А З О М З ВІДПОВІДНОЮ ОПЛАТОЮ 

О г о л о ш е н н я без плисового не приймається) 

2. Адреса 1 по-аятл ійськи) : . , , ш. 

З Телефон: „ „ „ , „ „ „ „ „ „ „ . „ „ „ „ . . „ „ - „ „ „ „ ^ - „ 

4. Д а т а народження „ . . - . . - - „ - - - . . 
5. Конкуренція та гр^па в якій 

' змагун хоче брати участь : - „ . - - . 

6. Клюбова приналежність: - „ „ - -
Чеки виотавляти на: KLK, American ЦкгаіЯІап Sporte ClOb. 

м 

: 

.4i:tfi'n-if-m 

„Чорноморська Оч" — 
„Дальматінак" С. К. 1:1 

(1:0) 

Юньйон, 13 липня. — 
Цим внслідом закінчилися 
перші футбольні змагання 
.,Ч. Січі" з дальматійським 
клтобом за Чашу Райнґоль-
да, з якою с теж зв'язана 
зідповідна фінансова наго-
рода. Не зважаючи на силь-
но відмолоджений склад, в 
якому виступила наша дру-
жина, „Січовики" показали 
парну й ефектовну гру, зав-
дяки якій вже в І половині 
вели 1:0, що його здобув 
Петро Ілич. Дальматійці ви-
рівняли внслід 1:1, щойно 
кілька хвилин перед закін-
ченням зустрічі з карного 
стрілу. В наступну п'ятницю 
,,Ч. Січ" зустріне другу чо-
лову дружину з „Оберліґи" 
ДАФБ-у, якою с її чемпіон 
Еілизабет С. К., теж шестн-
кратннй чемпіон турніру 
РаЙнґОльда в останніх 9-ти 
роках. 

Склад ,,Ч. Січі": Лісевнч, 
Вільчак, Козак, Вол. Каздо-
ба, Карльос, Вас. Каздоба, 
Фарміга, Маза, Ілич, Мац-
кевич, Охрименко ,Ключ-
ник). Провідник дружини 
Л.," Рудзінський, В. Басняк 
— -заступник. 

Показник табелі 1 групи 
після першої рунди: 
1. Елизабет С. К. 2:0 точок, 
1:0 воріт; 2. „Ч. Січ" 1:1 т , 
1:1 в.; 3. „Дальматінак" С. 
ЬС,І:І т., 1:1 в.; 4. Італіянс, 
Пассейк 0:2 точок, 0:1 воріт. 

v v 
--

О. Твардовськив 

MALE A FBDMALlEi 

OPERATORS 
BXPERlE?fCED ON LADOCBS 

SPORTSWBAR 
Section work. 
Evan Ptoone 

7030 Kennedy Blvd." 
North Bergen; N J . 07047 

ELECTRICAL INSPECTOR 
Experienced 
call J. Merenda 

WiRE-WOMEN 
Experienced 
Loan P.C. Board and 
Harness Wiring 
Call A. Rala 
Good pay, 
Excellent benefits. 

TY-COM SYSTEMS 
FaJrfidd, N J. 
201-227-4141 

- - и е я ' и w 1 1 g 
a HELP WANTED MALH D 

AUTO MECHANIC 
Automatic Transmtealon 

Rebuildera and Swingman 
for new Transmission 

Center. v ' 
Call Sir. Came vale: 
(215)SA^l-8740 

MECHANIC 
Construction Equipment 

and Small Engine Repairs. 
Equipment jt Service Co. 

(302) 656-3540 

TV REPAIR 
EALTJD.lORE'3 LABOEST 

RETTAlLER 
requires 

P E R S O N S TO B O T V 
SERVICE WORK. 

Experience песеязагу. 
Contact DD. Phippe at: 

001-887-2049 

PART ТШБ 
Mon. thru Fri, 

11 AM - 4^0 PM 
Personnel needed to work in 
our cafeteria. Housewives and 
others invited to appry. No ex– 
perience necessary, but ability, 
to follow instructions in Eh– 
glish is required. Duties include 
scraping dishes and racking 
them as well as glasses and 
silverware prior to , feeding 
them to dishwashing machines: 
also (removing them from ma-
chines when washing has been 
completed. 'Minimum height 
5 ft 2 inch; minimum age 18. 
Salary S65.3S week to start plus 
other benefits. Liberal holiday 
and vacation schedule and 
choice of hot or cold lunches, 
and uniforms are provided. 

interviews Зїоц-ЗМ 
8:30-11 АЗІ 

Employment Office^ Main Fir. 
METROPOLITAN 

LIFE INSURANCE CO. 
1 Madison A ve . ( t 8 S t ) 

New Уогі̂  сіиу 
An Equal Opportunity 

Employer. 

Looking for 
P R O D U C T I O N O N E 

M E C H A N I C S 
(machinist background) 

M A C H I N I S T S 
TOOOb and DYE JMAKEBS 

Contact Mr. J. Todt 
or Mr. R, Usaver 

(215) FU-9-5350 

ТеГ QB 8-3060. New York',lOOOf 
„УКРАША" Епцкклооеяи 

для Молоді, дол. ЦЮ' 

Різне 
ххгхххххххх х х з з х х г ш х 

ELECTRONICS TECHNICIAN 
Growth position with estabhsh– 
ed firm. Field Service - Marine 
Equipment N.Y. . metropolitan 
area. Radar background prefer– 
red. FCC license. Military traln– 
ing desirable. Car necessary. 
Start salary to 910,500 for 
qualified person -f– car allownc 

-f– .good Co. benefits. 
RAYTHEON COMPANY 
880 26th St , Bklyn, N.Y. 

(812) 768-2Д11 
An equal opportunity employer 

TOOL А (ЯЕ MAKER 
Excellent opportunity A top 
rates for individual experienced 
-in making, reparing– zinc. A. alu– 
minum. castings and trimming 
dies. Good working conditions, 
overtime, fully paid benefit 
program. Apply in person or 
call: P i 4-8400. (Ask for Mr. 
Pratt) Action Manufacturing 
Co., Cedar and Cambria Sfeu, 
Philadelphia, Pa. 19184. 

М'ЯСАРІ з ДОСВІДОМ 
Також потрібно 

ПО.МГЧНШЛВ 1 Д О Н А У І Ш 
Голоснтнсь: 

LEW1S METUMAN CORP. 
418 West 14tfa Street 

New York, N.Y. 

^ Business Opportunity ^ 

ВАСИЛЬ БАРКА 
РАЙ - роман 
Щна 2.00 долярв 

-svoBOiyA" 
81-83 Grand 

Лктиаз Ottf. N J . 07SW 

DEPARTMENT STORE 
; 1 Located on beautiful Monte– 
11 rey Peninsula, Calif. Gross 
!; over J2-0 million. Owner re– 
1; tiring but .will assist in or– ; j 
І j derly takeover. Full mana– j! 
; j gement , staff wni remain. ! І 
I j Eleven separate depart' 
I I ments–five owner control 
і; led, six concessions. Exceb 
!; lent net; OO,OOO sq. f t under ; j 
І; roof. Real estate may be ; і 
;; purchased or leased-8250,000 j' 
; і plus inventory will handle.' І 
11 For further information call і І 
І! (408) 084-6008. Box 0830, 
І: Carniol, Calif. 08921. 

СВШВВ л ШЛЛВ 
REALTORS 

І 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 

УНООЮЗУ! 

Украйюськня Католнцькнй Цшпггар 
СВ. ДУХА, Hamptosborgh, N.Y. 

По інформації прошу писати або тел.: 
Holy Spirit Ukrainian Catholio Cemetery 
35 Cheeinot St., Yonkers, (N.Y. 10701 

(914) 478-0701 
гхііхіхххїххлЧіЧххххххх: асхххххтхххх 

ЦШН ОГОЛОШЕНЬ В ЩОДЕННИКУ „СВОБОДИ' 
1ІНЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ТТТПЛЛЬТУ 

ва культурні Ікпрези (аяадеиП, посиертаї згад-
вн, ровшуіш; ооДяии) , 82.00 

1 ШЧ ЧЕРЕВ ОДНУ ШПАЛЬТУ 
за приватні - коицертя. бинаеооаі оголошешш 
(забави, фестяня, аЬОЙХИ. бенкети, банки, npo– 
даж доміа і т. д.) '. ' , 88.00 

ОГОЛОШЕННЯ ЧЕРЕЗ 8 ШПАЛЬТ (ціла cropis– 
ка) по ', , ,., „ 18.00 
за іяч завсмевого рада аголошеаяя. 

ВИГОТОВЛЕННЯ КЛППЕ на одну пшальту - 84.76 
ВИГОТОВЛВНЯЯ КЙППЕ на дві шпальти . 56.50 

ОГОЛОШЙННЙ НА ЧЕРГОВЕ ЧИСУІО (2 ДШ 
ПЕРЕД ПОЯВОЮ) ПРИЙМАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ 

ДО 13-ої ГОДИНИ д н я . 

ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ всі організації, установи і 
поодинокі особа, які довгуїоть за оголошення, 
що адагініотрація Суде змушена відкинути чег^ 
гове оголошення, доки не будуть вирівняні ПО-

передні рахунки. 

Українське Виснлвове Бюро 

ROMAN PARCEL SOtviGE 
141 2nd Ave, New York" City 

TeL: (Я8) 4 7 М в 0 
ВИСИЛАЄ ПАЧКИ '3-ОДЯ-
ГОМ І ХАРЧАМИ ВТКРАІ-
НУ І ДО ООСР. М У и а 
складі асе потрібне до аисял-
кн. Посилаємо також РУВЛЕ-
Ш ЩСРІИФІКАТИ^ЛЙТА, 
МОТОЦИКЛІ. ХОЛОДІЛЬНИ-
КИ 1 ТЕЛЕВІЗОРИ,^ ^PWO– 
ві годшш: від понед, Д9 п'ят" 
виці 8:30^:00 веч^ И суботу 
8:30^5:00. В неділі від 1 лшшя 
до 8-го вересня 1973 року - -

зазернто. '--” 
ХІІХІНХТХІІХХІГГГТТТТ 

SERVICE 
mm 

УВАГА КВ1НС! 
Фаховий маляр 

пршпгмас замовлевів) на 
малюваїшя домів feryjipi і 
зі зовні та декорування по-
мешкань. Низькі Rjnt.-' Qa 

домоаленшш теяіг4 

(818) 851-4М9Г. 
1 ' w її і a a f 

REAL ESTAT0. ч Я 

ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ АБО КУПИШ 
БУДИНОК, БИЗНЕС, ЗЕІЇЛЮ 

звертайтеся до -
УКРАЇНСЬКОЇ ФЕРМИ 

GEM1N1 REAL ESTATE CO. 
08 - Second Avettoe 

New York. N.Y. TeL t фЧ-ЧНЯ 

З Б О Р И 
ВІДДІЛІВ УНС 

НЕДІЛЯ, 5̂ 3 
12-го СЕРПНЯ 10JS p.; 

РОЧВОТЕР, Н.И. '-^ ЗО-ий 
Відділ УНСоюзу, 13вЙфипт-
во Пресвятої Болзродніб, 
відбуде свої Збори 0 год. 2 
"ін по пол. в прнміщеявЕі Ук-
раїн^ького А.меріікші!ського 
Клюбу прн 292 Гадсон Вв-
ию в Рочестері. Проситься 
всіх Членок прибути. 
Стелла Гошовська,, 'Марія 
Ковальчук, Параска Днмя-
нів. v 

її," а 
S Мешкання S3 

ДО ВИНАЛМУ 
МЕШКАВШІ 
4і2 КІМНАТИ 

близько сабвеїр, торговель-
ного центру та в зеленій 

околиці і 
Wootfhaven-Queens, N.Y. 

ТЕЛ.;(312) 39П-3850 

Ц Funeral Directbrs Ц 
Theodore WOUNMN,hlC. 

Днректер ; 
Похоронного Зммттхщ 

188 Eaet 7th Street 
NEW YORK, N.Y. lOOOf 

Tel.: QB 5-1487 . 
СОЛІДНА ОВСЛУГ4 

п м м н в м ш а й м м 
mm 

ПЕТРО ЯРША 
У К Р . П О Г Р Е Б Н Н К 
Займається Похороиаів 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА4 

ТЕМПЕРАТУРА. 

PETER JAREMA; 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK,'KtY: 
ORegon 4-2568 ; 

tmmm 

LYTWYH ь i n w a 
UKRAlNlArfc^ 

FUNERAL DlRECjkWe 
AIR CONDITIONEID 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Axe Available 

Anywhere in New Jersey. 
801 Springfield Avenue 

iRvTNGTON, N4r, 
NEWARK, N.^ Щ 

і ESsex 5-555^ Л 

58B 
ТАРЗАН, 4 . 6968 Тарзан тренується 

ifflWi. 
Ти мусиш бігти швидше, 

мій друже Чіта, бо я тебе 
доганяю . . . 

^ШірШі 
тарзаа розшукуо жщзщ. 

З^ірІВ 8 ЯКВИВ ХОІЙЙА СТИ.-
вав - і яравдОподібйо зво-

ву стале — до мергельного 
боїб, але тепр не для того, 
щоб їх вбивати, а тільки, 

щоб за їх допомогою довесу 
ти своє тіло до адандаяритогд) 
фізичного ставу!!!-о^; 

Ха! Ха! Ха! XeiJj^.^-J 


