
НЕГАЙНО ПОТРЕБУЄ S50,000, ЗАКЛИКАЄ 
ЕКЗЕКУТИВА УНС ПРИЛУЧУЄТЬСЯ 
ДО ЗАКЛИКУ УККА 

- Як уже ІИ-
формоДано, Екзекутива Ук-
раїнського Конгресового Ко-
зйтягу' на своїх останніх на-
р а д ^ в ' с у о о т у 8-го. вересня, 
звяЛу^йвїни звітів та приії-
нявшн до відозва, що на про-
дозжування акції в обороні 
нехтозаннх окупаційний ко-
муно-московським режимом 
людських прав в Україні та 
на виконання зобов'язань 
а ^ А о ^ ^ недалекого Другого 
СЦгО^г^ Конгресу Вільних 
З^крафсфв, потрібно негайно 
щонайменше 50.000 долярів, 

і проголосити надзви-

чайну одномісячну кампа-
нію збірки цих фондів. Ця 
збіркова' акція триватиме від 
15-ГО Вересня ДО ІбгГО ЖОВТ-
ня і в цій оправі вже nopoo– 
лено , рад заходів. Збіркову 
ак -ію УККА підтримав Го-
ловний Екзекутивний Комі-
тет Українського Народного 
Союзу, який на своїх нара-
дах в неділю, 16-го вересня, 
схвалив у цій справі окре-
мий заклик до своїх. Відді-
лів і членів. „Свобода" дру-
куватиме кожночасно лові-
домлення про перебіг та вн-
слідв цієї акції. 

налася 28-ма сесія Генерально? 
Асамблеї Об'єднаних Націй 

- Н а вівторок, 
18-го вересня, було визначе-
ве відкриття 28-ої сесії Ге-
веральної Асамблеї Об'єдна-
Яих Націй, яка триватиме 
приблизно три, місяці. Споді. 
ваюгьфі, ijjo на сесію прибу-
pfi яких 100 міністрів закор-
Донянх справ і інших пред-
о^аЯівдігШ, урядів. Думають, 
що головними справами, я-

кими буде займатися ця се-
сія Генеральної Асамблеї, є 
ситуація на Близькому Cxo– 
ді та справа військових час-
тнн Об'єднаних Націй, які 
ще знаходяться в Південній 
Кореї. Якщо Сенат ЗСА за-
твердить Генрі Кіссінджера 
на пост державного секрета-
ря, то 24-го вересня він ви 
ступатнме перед Гевераль-
ною Асамблеєю. 

іти сподіваються, що Конгрес 
схвалить 50 важливих законопроектів 

Вашингтон. Демократичні 
провідники Конгресу в cepe– 
ду'12-го вересня ц. p., зая-
виля, пю Конгрес схвалить 
яких 50 важливих законо-
Ороєк'тїв'' перед.ісінц,вм ЦІЄЇ 

:^Ш,^Шяк Kqerpecy айяну-
ІрКЬ ;закМчятв сесію в поло-
внні, або в кінці жовтня ц. р. 
Демократичні провідники 

Ш МеНСфІЛД І К6Н-
ірл Алберт не гїо-
су цих 50-ох зако-

нопроектів, але заявили, що 
найбільіпа труднощів буде з 
ухваленням законопроектів, 
які стосуються закордонної 
допомоги, та оборонного бю-
джету. Ц- понеділок, 10-го ве-

ресня, в новому „Посланні 
про Стан Юнії", президент 
Ніксон попередив Конгрес, 
що він готовий вжити „вето" 
проти будь-якого законопро-
екту, який мав би на меті 
зрЄдуі^увати'д оборонний бкя 
джет; Президент такояг п т 
релічив коло 50 законопро-
єктів, які, на його думку, 
повинні бути схвалені Кон-
гресом. Деякі політичні КО-
ментаторн твердять, що зая-
ва сен. Маясфілда та кон-
гресмена Алберта має на ме-
ті показати американській 
публіці, що Конгрес сам 
знає свої обов'язки та що 
Конгресові не треба прнга-
док від Президента. 

Іілий Дім розглядає можливість 
ійшозлення податкової надплати 

— У четвер, 
13-го вересня, Мелвин Лерд, 
дорадник Президента у вну-
трішніх'справах, заявив, що 
Білий Дім розглядає мож-
лнвісті. . встановлення по-
даткової надшіатн, правдо-
подоб.^ ^відсоткової, яку 
йлаталд б індивідуальні 
платникиподатків і корпо-
рації'. під1, час інфляційних, 
стадій економіки. Ці гроші 
маля ,б'бути повернені піс-
ля того, як інфляція закія-
читься. Лерд також сказав, 
що Уряд розглядає можли-
-

- 1 . 

- . 

вість змін у системі податко-
вих кредитів для бнзнесів. 
Замість теперішнього 7-від-
соткового податкового кре-
диту, що його фірми діста-
ють на рахунок своїх іявес-
тицій в машини та виряд, 
був би запроваджений змін-
ний кредит від 4 до 15 від-
сотків, залежно від стану 
економіки. Лерд зазначив, 
що Білий Дім усвідомлює, 
що ці пропозиції не можуть 
бути схвалені Конгресом ще 
цього року ,бо Конгрес мас 
розглянути багато інших 
законопроектів. 

ашвщають нестачу нафтових 
продуктів в ЗСА 

на відтинку на-
ЇНІ політикою 

Держав, познача-
УА, які у поважній 

мірі тепер залежні від імпор-
ту нафти з країн Близького 
Сходу. Останньо опублікова-
но ст^дйо Конгресу,' в якій 
звертається увагу на загрозу 
браку опалової оливи в дея-
ких частинах ЗСА упродовж 
зими 1973774. В зазначеній 

студії вимагається від феде-
рального уряду планованого 
розподілу нафтових продух, 
тів в такій мірі, щоб забез-
печити потрібним і задовіль-
ним постачанням всі частини 
країни. На труднощі з паль-
ним в ЗСА звернув недавно 
увагу також президент Нік-
сон, заповідаючи потрібні за-
ходи, щоб не допустити до 
справжньої кризи в країні на 
цьому відтинку. 

'У фірмі Крайслера почався страйк 
автоіушбілевих робітників 
-— У п'ятницю, 

14-го Ґ а в е н я , розпочався 
стрвя^^^шлки Об'єднаних 
Автомобілевих Роб ітників 
проти!1 (ріргин Крайслер. Ро-
бітнича спілка вийшла на 
схраЩ'йр.шь дійшла до по-
розумівдіі Щ працедавцем в 
оправі нового робітничого 
контрасту. Старий контракт 
пер^таж бути актуальним 
саме в; д'ятницю. РобІтнжки 
в я з ц т я с кращих умов пра-

ці та вищих платень. Хоч 
страйк розпочався, TO– nepe– 
говори в справі нового конт-
ракту продовжуються. Пере-
говори між спілкою Об'една-
них Автомобілевих Робітни-
ків та трьома головними 
продуцентами авт — Джене-
рал Моторе, Форд і Крайс-
лер — розпочалися майже 
9 тижнів тому. Тоді ніхто не 
сподівався, що дійде до 
страйку. 

-
З А К Л И К 

В СССР продовжуються виступи 
дисидентів на оборону людських прав 

і свободи 

ГОЛОВНОГО ЕКЗЕКУТИВНОГО КОМІТЕТУ УНС 
У СПРАВІ ПОЖЕРТВ НА НЕГАЙНІ ПОТРЕБИ 

УККА 

До Всіх Відділі і Членів 
Українського Народного Союзу: і . 

Москва. — Не зважаючи 
на широко розгорнену дво-
тижневу погромницьку кам-
панію проти акад. A. Caxa– 
рова'і письменника А. Сол-
женіцнва, як і на каяття й 
засуд провідних діячів Гру-

ви", але не в нинішній час, 
і що вона прнчннястьо; тіль-
ки до дискредитації Совєт-
ського Союзу у світі. В да-
льшому автори вимагають, 
щоб совстськнй режим прн-
шганв стосування репреснв 

ВІДБУВСЯ УІ КРАЙОВИЙ 3'ІЗД ТУСМ 
В ЗСА; АСКОЛЬД ЛОЗИНСЬ'КИЙ 

ОБРАНИЙ НА ГОЛОВУ 
Пітгсбург. — Не зважаіо-j тн справу права голосу не 

чи на деякі досить „критич- j зборах з уваги на неясне з'я-
ні" моменти, УІ Крайовий 1 сунання цього питання В 

пи дії на оборону людських : них заходів у відношенні до 
прав П. Якіра і В. Красіна,; всіх виявів свобідної думки, 
які не тільки покаялися, І 
але й ствердили під час су-1 
ДУ над ними, шо ДИСНДЄНТ-
ський рух в СССР с „вндум-
кою'' й „затією" закордон-
ннх антисовстсь.чих центрів, 

ІЗ пресових повідомлень відомо, що наша центральна 
репрезентація, Український Конгресовий Комітет Амери: 
кн, негайяр. потребує щонайменше 50,000 долярів, щоб'гзгаданий рух і виступи дн-
могти виконати свої найбільш пекучі завдання і зобов'Яг1 Сидентів проти стосованю: 
зання відносно вашого Українського Народу та нашої Ук-
раїнськоі Громади в Америці. Ці додаткові фонди зокрема 
потрібні на продовжування започаткованих вже та на 
виконання залляиованих нових акцій відносно оборони 
людських прав переслідуваних окупаційним комуно-мОСг 
ковськнм режимом наших Братів і Сестер в Україні та на 
виконання ваших зобов'язань відносно недалекого вже 
Другого Світового Конгресу Вільних Українців, що мас 
стати новим і черговим етапом в нашій праці і в нашому 
розвитку. 2, 

Шиади на увазі ці пекучі і наглі потреби, гаряче за-
клякаемо всі Відділи та всіх Членів Українського Народ,-
ного Союзу не тільки відгукнутись на ці негайні потреби 
Українського Ковтресювого Комітету Аяеряки, але — як 
це завжди бувало в нашій вже майже 80-літній історії -
своїми щедрими пожертвами на ці благородні цілі дати 
приклад усім нашим співгромадянам. 

Уже в найближчих днях всі Відділи УНСоюзу одер-
жать окремі збіркові листи і ми закликаємо та віримо, 
вони и найкоротшому часі будуть повернені Із до: 
списками жертводавців та прикладними пожертвами! 

бо в час раптового поширен-
ня міжнародних зв'язків й 
іяформацій „немає потреби 
шпигувати громадян, конт-
ролюваги їхнє листування і 
телефонічні розмови, прово-
дити суди за закрит и м я 

з'їзд Товариства Української 
Студіюючої-Молоді ім. Mix– 
вовського в ЗСА відбувся за 
наміченою програмою. З'їзд 
обрав нову Крайову Управу 
на 1973 74 рік, яка на зміну 
діятиме в Ню Иорку (none– 
редня управа мала осідок на 
Заході в Чикаго - Мілвокн) 
та схвалив відповідні резсь 
люціі. Нову упт::ву очо-лів 
с уде.гт Аскольд Лозиьсь-
кий, який був одиноким 

дверми, засуджувати грома- кандидатом з їзду на голову. 
репресій й обмежень не при-1 дян на жорстокі вироки, за-j Найбільш з::аменним д”:я 
линилнея. Повернулий із j прЬторювати здорові особи в і:ього з'їзду був факт caoc– 
ув'язнення й заслання де- і доми божевільних і заборо- j рідної ідеологі (ноі „поляри-
сять місяців тому Зб-літній і иятн нібито наклепницьку І зації" членства ТУСМ. що j 200.00 дол. від У Н О , Ufi– 
Павло Літвінов, внук коли-! іітературу." Водночас із цим різко виявилося в дискусіях. СУС (А. ЧорнодольськииК 
шнього совстського міністра 1 у Москві поширено заяву Можна б сказати, що ідео- - Союз Українок Америки 
закордонних справ М. Літві-; Групи дії на оборону людсь- j логічна поляризація, яка по-! (Схеланія Голуб'як), СУК 
нова, виступив разом із ін- j ких прав, що а провідними j ширилася серед українське^ 
шні:н совстським дисиден- j діячами були засуджені 1L і го СГудЄНТСтва в ЗСА і Ка-
ТОм, мнетецтвознавцем Борн-1 Якір і В. Красін, в якій 
сом Шрагіним із відкритою і стверджується, що їх зізкян-
заявою, в якій засуджено ня під час судового процЄ-

Союзівка, Кергонксон, 16 вересня 1973. 

ГОЛОВНИЙ ЕКЗЕКУТИВНИЙ КОМІТЕТ УНС: 

Иооцц Лгісогір — гол. предсідник, 7вак Телюк — 
заступник гол. предсідника, Павло Юзгік — за-
студних гол. предсідника на Канаду, -Марія Дущ-
ник — заступниця тол. предсідника, Володимир 
Сохан - застувиик гол. предсідника. і рекордр-ч 

-вий^гоекретар, Ярослав Іїадох '- головвяи”сеіфе^" 
тар; Уляяа Дячук — головний касир. 

ПОНАД 2,000 ГОСТЕЙ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 
їв тадщійному, дні 'УШИОЗУ, 

ІїРЙСВЯЧЕНОМУ 80-ЛГТТЮ „СВОБОДИ"" 
ТА 20-ЛПТЮ 0 0 Ю З І Ш ; ДОННА 

МАРУНЧАК ОБРАНА НА Ш С0Ю8ІВНУ 
1974 

стосовані совєгським режи-
мом обмеження громадянсь-
ких свобід і людських прав 

,у Совстському Союзі. В зая-
ві, що її поширено самвидав-
ним способом в. днситентсь-
ких колах і серед закордон-
цих журналістів, автори її 
Стверджують, що ведена ре-
жимом безглузда й застарі-
і̂ла пропаганда, могла бути 

І доброю в час „холодної вій-

су про те, що названа rpj-ua. 
як f увесь дисидетський 
рух організовані ззакордону, 
булн фальшиві й вимушені 
стосованимн у відношенні до 
ув'язнених репресіями й ме-
тбдами слідства, спрямова-
вими на ламання людської 
особнетостн і примушування 
обвинувачених засуджувати 
не тільки свої власні дії, але 
й своїх друзів. 
і а і І 

Москва nf^pvnP'ac Захід проти 
підтримування совєтсьних дисидентів 

Союзівка, Кергонксон, Н. 
И. (3 . С.) — Донна Марун-
чак, 22-літня учителька і со-
лістка передового українсь-
кого танцювального aHcaMS– 
лю.-з Монтреалю, Канада, 
піД' 1 хореографічним лрово-
дом її батька, маестра Петра 
Марувчака, була обрана од-
ноголосно три-членннм жю-
рі на „Шс Союзівку 1974" 
під час традиційного конте-
сту на цій оселі УНСоюзу 
в суботу, 15-го вересня, 1973 
р. Цей контест був кульміна-
ційною точкою багатогран-
ньої програми Дня УНСо-
юзу, присвяченого цього ро-
ку відміченню 80-нх роковин 
щоденника „Свобода" та 20-
літтю Союзівки. 

, Л л я нашої групи висту-
патн на Союзівці — це вже 
само собою своєрідна подія 
DOKy, ,— зявила русяво-во-
лоса прімадонна танцюваль-
ної групи з Монтреалю — 
а мені повертатись домів з 
короною МІЄ Союзівки — 

І це справді особлива по-
честь". Донна, донька Петра 
і Віри Марунчаків, є першою 
українкою 3' Канади, яка 

здобула звання „Міс Сою 
зівки" у 18-літніЙ історі 
контесту, який — і як в ми 
нулих роках, — притягнув 
багато гостей на цю осефо 
УНСоюзу минулої. суботи і 
неділі. Одинадцять молоди?' 
українських дівчат зголосн 
лося цього року до контесту, 
з-поміж яких жюрі в складі: 
Андрій Кейбіда, батько ко 
лишньої Міс Союзівки Ав-
дреї Кейбідп, інж. Юрій Сав-
чак з Філядельфії та п-і На 
дія Матківська, вибрало на 
першу дружку 19-літню Рок-
соляну Робак, студентку 
другого року Нюаркського 
Стейтового коледжу, доньку 
Марії і Богдана Робаків з їр-
вінгтону, Н. Дж. На другу 
цринцесу жюрі обрало 1,9-
літнюАню Пащак, студентку 
третього року університету, 
доньку Софії, і Василя Па-
щаків, рівНож з Ірнінгтону. 

Понад 2,000 осіб — гос-
тей Союзівки, що вщерть 
заповнили простору залю 
павільйону „Веселки" під 
час вечірнього концерту, а 
опісля розлогу терасу під 

(Закінчення на crop. 5-ій) 

У 80-РІЧЧЯ „СВОБОДИ" 

ОРГАНІЗАЦІЙНА КАМПАНІЯ УНС 
1973 РОКУ 

ДО КІНЦЯ СЕРПНЯ ПРОГОЛОШЕНО . . . - 2,556 
В ОСТАННІХ ДНЯХ ПРИЄДНАНО 51 
РАЗОМ НОВИХ ЧЛЕНІВ 2,607 

Від початку вересня надіслали до Головної Каяце-
лярії аплікації нових членів наступні організатори і 
секретарі Відділів: 

Олександра Яворська (В344) — б аплікацій нових 
членів, Андрій Іванюк (В.106) — 5, Іван Ґулич (В.101) 
- З, Анна Ремік (В.238) - 3, Дарія Оріховська (В.353) 
- З, інж. Августин Я. Рудник (В.79) - 2, Галина Гав-
рнлюк (В. 170) — 2, Омелян Твардовський (В.214) — 
2, Іван Чопко (В. 271) - 2, Олекса Прудивус (В.356) -
2, Марія Круховська (В.373) - 2, Петро Буґрин (B.39Q) 
- 2, Микола Перейма (В.448) - 2, та 15 секретарів і 
організаторів прислали по одній аплікації. 

йі 

'Москва. - У надрукова-
JBS у ,,Правді" з 15 вересня 
шЬ, першій офіційній ВІДПО-
зіді на західні протести про-
.Я цькування акад. A. Caxa– 
рова, А. Солженіцина й ін-
,пих совстських дисидентів 
:ремлівськнй режим висту-

.шв з пересторогою, щоб За-
сід не підтримував дій і ви-
:тупів маленької „купки ін-

"електуалістів" і що ніхто 
іе має права „порушувати 
до совстськіпі уряд не ДОЗВО-
ЛГ'. Водночас із цим ,.Прав-
;а" заявилася знову рішуче 
лроти будь-якої вільної ВИМІ-
-,щ інформаціями й ідеями 
між СССР н калітаіістпчнн-
чи країнами, стверджуючи, 
цо совтський уряд не ДОЗВО-
тгить на ніяку „легалізацію 
,'ЯТисовстськоі пропаганди" 
тнутрі Совстськоїх) Союзу. 
Зиступ „Правди" вважають 

7 ролітігчних колах, як реак-

цію на західні намагання по-
в'язатв полегшення ідейних 
контіктів- між СССР і Захо-
ДОМ З ПОЛІТИЧИЯМЯ Й ЄКОНО-
мічиимя взаєминами, затіс-
нення яких добивається те-
пер Москва. Водночас із цим 
повідомляють, що акад. Са-
харов, не зважаючи на всю 
кампанію проти нього, ви-
ступив Із новим відкритим 
закликом, щоб Конгрес ЗСА 
не ратифікував встановлен-
ня утгрнвілвйованих торго-
вельних зв'язків із COBCT– 
ським Союзом, поки в СССР 
не будуть скасовані обме-
ження щодо еміграції й ре-
пресії у відношенні до інак-
шедумаіючих людей. Сахаров 
висловив сподівання. що 
Конгрес ЗСА, зокрема ж йо-
го комісія шляхів і засобів, 
поставить справу свободи і 
людських прав понад тпмча-
еоаі комерційні і престижеві 
вимоги. 

У Чіле продовжуються збройні сутички; 
вдова Альєнде підтверджує факт 

самогубства свого чоловіка 
Сантіяґо, Чіле Тиждень 

після державного переворо-
ту, який повалив владу лі-
вого уряду марксистського 
президента Сальвадора Аль-
енде, в Чіле пpoдoвж^'ютьcя 
збройні сутички між прнхи-
льниками Альснде та віпсь-
ковими і поліційнпми частн-
намн. Військова хунта, яка 
перебрала владу в цій пів-
денноамернкянськіп країні, 
попередила прихильників С. 
А Л Ь Є Н Д Є , ЩО ОЗбрОЄНІ ЦИВІ-
льні особи будуть застреле-
ні, якщо будлть схоплені із 
зброєю в руках. Хунта за-
кликала ліві елементи скла-
сти зброю. 

Вдова Сальвадора А льон-
де в суботу. 15-го вересня, 
заявила, що під час держав-
ного перевороту її чоловік 
застрілився револьвером, що 
його дістав в дарунку від Фі-
деля Кастра. Деякі прихнль-
ники Альснде твердили, що 
він не закінчив самогубст-
вом, а згинув у бою з війсь-
ковими частинами, які здо-
бувалн президеігтську пала-
ту. У неділю, 15-го вересня, 
п-і Альснде прилетіла до Ме-
хіко Ситі, де на летовнщі її 
зустрів президент Мехіко 
Луїз ЕЧеверрія Альварез і 
багато прихильників її пок. 
чоловЬаиЛ-і Альснде прн-

була ралом з двома дочка-
мн та илянух залишитися в 
Мехіко ,бо одержала від ме-
хіканського уряду право по-
літпчного азвлю. Третя доч-
ка вже перед тим виїхала до 
Куби. 

У Сантіяґо. Чіле, новий 
уряд заявив, що однією з 
причин, яка довела до дер-
жавного перевороту, було те, 
що в Чіле перебувало коло 
10.000 лівих екстремістів із 
інппгх півдевноамернкансь 
югх країн, яким президент 
Альснде надав був право по-
літичпого азялю. Ці екстре-
містн, за твердженням війсь-
кової хунти, запюжутзали 
безпеці країни. Новий уряд 
вже усунув із Чіле багато із 
цих осіб. Крім того наспіли 
вістки, що військові й полі 
ційні чинники заарештува 
ли велику кількість прпхн-
льннків Сальвадора Альсн-
та що деяких стратили. 

Речник нового уряду по-
відомив, що хунта уне поін 
формувала Вашингтону njw 
точні пляни й дат^' перево 
роту, бо не хотіла,' щоб А-
мернка була в будь-який 
спосіб замішана в цій спра 
ві. Деякі прихильники Аль-
єнде твердять, що ЗСА були 
причетні до цього переворо-
ту, але Вашингтон це кате-
горнчяо заперечив. 

Голуб'як), 
„Провидіння" (М. Мейнош). 
37зд одержав також ЦІЛЯЙ 
ряд письмових привітань, 
які були подані до відома., 

З праці ТУСМ за 1972ЛЗ 
рік звітували: О. Черінь, ВУ 
Клід, Б. ГошовськиЙ, . Ь 
Длябога. Письмовий звіт на-
діслав також академічшій 
дорадник д-р Д. ШтогриЯі 
який широко проаналізував 
пози гили і негативи праці' 
ТУСМ в минулому році. Звіь 
ти розкрили широку картя-
ну проробленої роботи, 5 го^ 
ловно на відгинку оборони 
переслідуваних українських 
діячів. Про розміри праці Ус-
тупаючої управи засвідчу-
вав її фінансовий звіт, який 
виказував по стороні при-
бутків 14,121.24 дол., а по 

наді і чого ми булн свідка-
ми на конгресі ЦЕСУС та 
СУСК під кінець серпня ц. 
р. в Торовті, не оминула й 
членів ТУСМ, виявляючися 
в цьому випадку у різній ін-
терпретації („лівій" і „пра-
вій") української націовалі-
стнчної ідеології. Все таки 
ця поляризація в поглядах, 
хоч й приводила до гострих 
зударів, не привела до дво-
поділу організаційного і 
фактично обмежилася до дл-
скусі!, а при виборах нової 
управи був поданий один 
список. Всі ці, які не ГОДИ-
лнея з пропонованою npo– 
грамою праці кандидата на 
голову А. Лозинського, об-
межилнея тільки до того, що 
віддали свої голоси проти 
сппека, зглядно стрималися 
-від голосування. 

Сам з'їзд почався в полуд-
невих годинах 15 вересня. 
По відкритті нарад уступаю- j статуту, з посвятою 1 само-
чігм головою Олесем Чері- j відданням", пропонуючи.од-
нем та молитві, яку провів : ночасно уділення Ш абсолЮт 
о. В. Вонці, обрано президію j торії. Над звітами вив'язала-
в складі: Олег Сацкж - го- ся широка дискусія, в якій 
лова, Я. Ґулькевич — зас- знайшли свій вияв різні тев-
тупттик, Марійка Кміт та Лі-1 денції в Товаристві, головно, 
за Ясевігч — секретарі. За-1 коли йдеться про зпзначен-
кн з'їзд почав свою нормаль-1 ня характеру та оцінки йс-
ну працю, він мусів вирішн-1 ҐЗакінг.кння на crop. 6-ій) 

стороні витрат 13,293:53 
дол. Це відзначив у звіті ге-
лова Контрольної комісії 
Богдан Фугала, стверджуіо-
чи, що „управа ввесь час ДД-
яла згідно з постановами 

Помер шведський король Ґустав vi 
Адольф 

Стокгольм. - ПІСЛЯ ДОВ-
гої недіти у місцевій лікар-
ні помер на 90-році життя 
шведський король Ґустав УІ 
Адольф, який упродовж ос-
танніх 23 роки перебував на 
шведському престолі. Наслі-
дником його став принц 
Карло X v i Ґустав. Король 
Ґустав v l Адольф вступив 
на престіл ЗО жовтня 1050 
року, маючи вже 68 років. 
Належав до незвичайно де-
мократнчно наставлених во-
лодарів. За все своє життя 
намагався уникати королів-
ськнх церемоніяльних прий-
нять, ніколи не носив коро-
ни, чи скедтра. Найбільше 

лядам на відтинку внугріт-
ньої і зовнішньої політики. 
Між іншим, до його функцій 
належало відзвачуваяня на-
городами Нобеля за досяг-
нення в науці, літературі та 
в праці над забезпеченням 
миру у світі. За своїм noxo– 
дженням, король Ґустав УІ 
с з родини французького 
генерала Жана Батіста Bep– 
надотте, якого в 1810 році 
Наполеон призначив швед-
ським принцом і який. ВІД 
1818 до 1844 року був швед-
ським королем як Карло 
ХГУ Иоган. Король ґустав 
v"l Адольф посвоячився з 
королівською родиною Велн-
кої Британії, одружившися 

цікавили його наукові дослі- і з правнучкою королеви Вік-
ди в ділянці археологічних торії. Пого найстарший СЯН 
наук. Знайшовшися на коро- j і престонаслідник п р Я н ц 
лівському престолі, він зав- j Ґустав Адольф загинув у лі' 
жди діяв згідно з засадою і таковій катастрофі в 1947 р. 
„обов'язок понад усе" і, не j Коли ж два другі сини одру-
зважаючи на. конституційні' жилися з жінками з некоро-
обмеженпя, дужо близько j лівськігх родин і втратили 
стояв до всього того, що і право до королівського пре-
плянували і переводили в j столу, престонасліднн к о м 
життя окремі уряди. При рі- і став його внук Карло ґус-
зних нагодах він давав вис- тав, який тепер с черговим 
слів своїм поступовим пог- 1 ііпзедським королем. 

Померла Софія Дорошенко, вдова 
по сл. п. Володимирові Дорошенкові 

Філядельфія. — В середу 
12 вересня ц. р. тут померла 
несподівано бл. п. Софі.і До-
рошенко, педагог, довголіт-
ня вчителька українських 
шкіл у Львові, Відні і ФІЛЯ-
дельфії, вдова по сл. п. Но-
лодимирові Дорошенкові, 
видатному літератур-ззнкв: е-
ві й бібліографові, довголіт-
ньому директорові Бібліо-и-
ки ім. Шевченка у Львозі 
Огиротила доньку В^-оди 
ііні,у — поетку M'"pj Гар-

маш і зятя Романа Васили-
шнна - мистця-маляра Па-
нахнда буде відправлена у 
вівторок 1S вересня в noxo– 
ронному заведенні Насевича 
у Філядельфії. Похорон від-
будеться в середу 19 верес-
ня ц. р. на українському 
православному Цвинтарі у 
Бавнд Бруку, після Служби 
Божої, що буде відправлена 
того ж дня о год. 9̂ 1й ранку 
в церкві Царя Хряота у ФІ-
лядельфії. 

www.svoboda-news.com

http://www.svoboda-news.com


995Є9КаКЯВВК sss яви т йеаяяаяя -а 
^ І й Ш 

CBOFOMHSVOBODA 
irOUNDttD 1883 

j i m u n u n Newspaper published dally except Sundays, Mondays ft 
tmiidavs (Saturday A Monday teeues combined) by the Ukrainian 
National Ала'п. inc. at 81-83 Grand 3L, Jereey City, N.J. 07308 
Second Class Postage paid at the Post Office of Jersey Glty, N J . 
Accepted for mailing at special rate of postage provided for by 
Section 1130 of Aot of October 3.1917 - authorized July 31,1918. 
P o . Box 346 Jersey Oty, N J. 07803 

В. Лазовшськяй 

ДО СТРУКТУРИ І СТИЛЮ ПРАЩ СНВУ 

Поразка Кремля 

Париж. — У зв'язку з на-
ближенням реченця Другого 
Світового Конгресу ВІЛЬНИХ 
Українців, всяка дискусія, 
кожна статгя в Цій справі с 
цінні, тим більше, що досі 
на цю тему появилося в ук-
раїяській пресі відносно ма-
ло голосів. 

Чи слід уважати, що все 
цілком ясне і що каденція 
між двома Конгресами була 
настільки успішна, що дру-
гнй СКВУ замаркус тільки 
етап розвитку? А чн радше 
треба вважати, що ширший 

Ро:ігортувава широко протягом останніх двох тижнів 
в совстській пресі й радіо погромницька кампанія проти 
провідних дисидентських діячів в СССР — акад. А. Са-
харова й письменника А. Солженіцина - припинилася з 
кінцем минулого тижня раптово, ніби й нічого не було. 
Започаткована без ніякого сумніву за наказом кремлівсь-1 загал розчарований діяльні-
кого керівництва, тобто ЦК КПСС, зараз же після закін- j СГК) СКВУ, відвернувся від 
чення суду над П. Якіром і В. Красіннм, була вона правдо-
ПОДІбНО 1 п р и п и н е н а ЦИМ ЖЄ КеріВНИЦТаОМ у ВЛСЛІДІ ГОС-
трої реакції не тільки самої світової опінії на Заході, але й 
рішучих заперечень з боку західніх комуністичних партій, 
особливо ж між ними — італійської і французької. Згід-
но з пресовими здогадами закордонних журналістів, ,,ви-
несено" рішення припините цю кампанію під час нарад 
московського Політбюра, що відбувалися в четвер мннуло-
го тижня, на яких Мало прийти до гострого зудару між 
прихильниками співіснування із Заходом і речниками „го-
строго курсу" всередині СоввТСЬКого Союзу. 

Причини припинення цієї кампанії не тяжко дошука-
тнся. Як це вже часто бувало у взаєминах із советськнм ре-

имом, він знову мусів поступитися перед рішучою реак-
світу. Протестні телеграми й заяви наукових, літе-цісю 

ратурних, журналістнчннх і" гуманітарних організацій сві-
гу, в тому чисті й американський і західньонімецьких, по-
казали, що кагебівцям із Кремля не так легко розправн-
тнея із свобідною думкою 9 ОССР, що її виявами були 
мужні і безстрашні виступи акад. А- Сахарова й А. Солже-
нщнна на оборону людських прав в СССР із засудженням 
стасованих там репресій у відношенні до інакшедумаючих 
людей н Україні, Росії й ІНШИХ республіках Совстського 
Союзу. Протеж, найбільше мусілн вплинути на кремлів-
ських керівників, категоричні виступи провідних членів 
американського Конгресу, особливо голови Палатної Ко-
місії шляхів і засобів конгресмена Вілбнра Міллса проти 
затверджування запропонованих урядом през. Ніксона по-
шнрених й упривілейованих тирговельних взаємин із СС-
СР, який заявив, що не може бути якогось договорення в 
т и ділянці, не тільки з огляду на обмеження еміграції з 
СССР, але й на безперервні ІЮЛІЦІЙНІ переслідування в 
цій д е р ж а в і . 

Припинення голосної прилюдної кампанії із знеслав-
люваяням ировдннх дисидентів в очах совстського василен 
ня і з погрозами їх фізичного знищення не визначає ще 
кінця репресивної політики Кремл у відношенні до інак-
шедумаючи людей в СССР. Напевно, кремлівський режим 
і ного К Ґ Б докладуть усіх рафінованих уснль, для того. 
щоб примусити до мовчання і Сахарова, і Солженіцина і 
багатьох інших дисидентів. Не виключене, що вони про-
буватпмуть, як це заповів сам Солженщин, в той чн інший 
спосіб їх ..зліквідувати". Протеж, у боротьбі з демократнч-
ннм рухом в СССР і походом свобідної думки в совстському 
суспільстві цей, може й тимчасовий, відступ Москви треба 
визначити, як поразку Кремля. 

Наступ на українську молодь 
Доповідь першого секретаря ЦК ЛКСМ України А. М 

Гіренка на X пленумі ЦК ЛКСМ 8 вересня на тему ,.даль-
шог,і поліпшення роботи комсомольських організацій ре 
спублікн по патріотичному та Інтернаціональному вихо-
ванню молоді" дас додатковий матеріял, на основі як'огс 
можна краще з'ясувати режимну Політику, спрямовану НР 
суцільне внеліміяуваяяя національних почуттів серед 
української молоді. Очевидно, з цим дуже тісно пов'язу-
ться намагання первТВОрИТа" ЦЙ ЯОЛОдь у слухняних ви 
конавців політично-пар^ЙЙаЬ^ йрОграми та заставити її дг 
активного змагу за здШйніонаннв планів совстського полі 
тнчного керівництва. 

Мас свою вимову Гасло, ПІД яким відбувався пленум 
і під яким совстська преса опублікувала матеріялн варал 
комсомолу: „виховати патріотін-ійтернаціоналістів". Допо-
відь Гіренка не лишав ніякого Оумніву, що йдеться пре 
вирвання української модойі І-ЙІД впливу української ку-
льтури. традиції і Про Щ njb6 все українське в розумінні 
і почуваннях молоді ПІДМІНИТИ .(радянським". Більше того. 
Гірснко у своїй доповіді навіть Намагався запевнити слу-
хачів, що .радянський патрІбтйік і боціялістнчннй інтерна-
ціоналізм міцно увіЙІплИ в наше життя, стали органіч-
ною рисою характеру, кбральнОю нормою молодого поко-
ління". 4^ 

Говорячи про плекання традиційних цінностей, цей 
же доповідач зводять ЇХ До Цінностей совстського періоду, 
починаючи з т. зв. жовтнево! революції, не рахуючи, оче-
видно, ..кращих зразків" традиції ,.великого російського 
народу" з дореволюцШйогО церіоду. Виховання молоді 
має відбуватися — заявив перший Секретар ЦК комсомолу 

„на традиціях партії і aaJBCOT,i Що знаходить свій вис-
лів у т. зв. ,.всесоюзних- походах по місцях слави батьків" 
зі споруджуванням пам'ятників, обелісків і меморіяльннх 
знаків, музеїв тощо „героям великої вітчизняної війни". 
Цей „масовий патріотичний рух" має бути ще більш роз-
горненнй і в нього мав бути включено якнайбільше чис-
ло молоді. 

Коротко, совєтсьКиЙ режим в Україні докладає всіх 
зусиль для того, Щоб українську молодь перетворити у 
яничарів системи, які „ВИСОКО нестимуть прапор радянсь-
кого патріотизму і пролетарського інтернаціоналізму, не 
пошкодують сил у боротьбі, ЗВ здійснення історичних на-
креслень ХХІУ з їзду вартії". Це. до речі, він намагасть-
ся досягнути всімй Мсрклявймя аасобами від самого по 
чатку встановлений тІв! нарОДОвбяВчої системи. Участь 
власне молоді в теПбрІІЛЯЦмУ дисидентському русі свід-
чить про цілком прСТНДфНЙі результати. 

Кокс думає, ідо Аразидвнт таки передасть 

нього і зайняв вичікуюче 
становище? Чн просто ствер-
днти, що все менше проблем 
хвилюють українську еміґ-
раційну громаду? 

Думаю , що сполучення 
елементів двох останніх прн-
пущень є найправдоподібні-
ше, тому можна навіть побо-
юватися щодо дальшої долі 
СКВУ. 

В дискусії слід привітати 
статтю д-ра В. Шандора 
„До другого СКВУ: за дер-
жавний стиль праці" („Сво-
бода" ч. 136-137 з 21-23 
серпня 1973 p.) , в якій ав-
тор заторкус актуальні пн-
таняи визвольної політики. 
Статгя тим цінніша, що в 
ній вказується як і в яких 
ділянках СКВУ повинен ПО-
ставити свою працю. 

Одначе виглядає, що ні 
авторові, ні тим більше на-
шому суспільству не зовсім 
ясне одне засадниче питан-
нл: морально - правні дії 
СКВУ в минулому, тим са-
мим і в майбутньому. 

Можна не зупинятися дов-
:ие над фактом, що д-р В. 
Шандор бачить тільки одну 
ділянку праці СКВУ — на 
міжнародному форумі. Без-
леречно, це одна з найваж-
ливіших ділянок, де ще пе-
ред створенням СКВУ, з ра-
менн ҐІАУК, були деякі ус-
ліхи на форумі ООН. Не ма-
:мо причин не вірити д-рові 
В. Шандорові про власні ус-
:ііхи, хоч це подекуди ВН-
глядас на зведення nopa– 
чунків, а то просто чваньку-
иатість. Бож в ім'я об'ектнв-
зостн слід ствердити, що ча-
'и змінилися, що на місце 
іастроїв „холодної війни" в 
західньому суспільстві нас-
галн настрої „мирного спів-
існ^тзання" і все стало куди 
складнішим. 

Можна також перейти до 
денного порядку над деяки-
мн неточностями, які автор 
висуває як факти. Назву 
тільки один, добре відомий 
:успільству. Автор твердить, 
що „ПАУК разом з КОУГ-
ЦУ а Англії та іншими ор-
ганізаціями в Е в р о т (якн-
ин? - В. Л.) вже від 1949 
о. підготовляли справу Сві-
гового Конгресу Українців". 
В дійсності ж, КОУГЦУ по-
-тавився позитивно до склн-
:ання СКВУ в останній 
ггадії лідготови Конгресу, 
щойно після відвідин о д-ра 
Кушніра в Европі. 

Таке насвітлення, як і 
перебільшення власної ролі 
в минулому 

цінною з приводу цоставлен-
ня під дискусію проблеми, 
структури і стилю праці 
СКВУ. 

v 
СКВУ складасться BIUUUO– 

чно з членів - організацій, 
отже не мас членів - осіб. 
Такий характер членства 
визначав також форми і 
стиль праці цієї установи: 
СКВУ повинен унаврямлк)-
вати й координувати, а не 
безпосередньо ДІЯТНг 

Форми дії, засяг і засоби 
є питаннями, які залнлш-
лись відкритими на Першо-
му СКВУ. Беручи під увагу 
дуже поважні труднощі в 
підготовці і переведенні І 
СКВУ, цілий ряд питань fo– 
ді не стояв на денному п6-
рядку і тому не міг зйаЙти 
розв'язки. Але ці питання 
залишились актуальними і 
вимагають розв'язки тепер, 
в періоді підготовн і самого 
переведення П СКВУ, зок-
рема питання структури і 
стилю праці. 

СКВУ не можна порівню-
ватн з .державою", тому,йо-
го методів і стилю праці не 
можна спирати па взірцях 
„державного стилю". СКВУ 
скоше можна порівнювати з 
Об'єднаними Націями. 

Важко осягнути компро-
міс між цими двома форма-
ми, хібащо тільки в конкрет-
них питаннях і за виразною 
згодою конгресів у формі 
голосування та досягнення 
абсолютної більшостн Г0Л0-
спз уповноважених делеГа-
тів. Це може стосуватись, 
наприклад, до питання ре-
презентативности. 

Виходимо з заложеаЯЯ, 
що СКВУ має за завдання 
унапрямлюватн й Кобрдаиу-
ватн, а не діяти як самостій-
ний чинник. Великою мірою 
тому, що він не складасться 
з фізичних членів, а тільки 
членів - організацій. Ці чле-
ни розсіяні по всьому світі, 
більшість з них Підлягають 
законам і приписам країн, 
в яких діють. До того ж во-
ни часто мають різні полі' 

тнчні забарвлення і снмпа-
тії. мають різний характер 1 
засяг праці, є більше ЧВ 
менше ексклюзивні. Всі во-
нв входять до СКВУ, тим fca– 
мим готові координувати' 
свою діяльність, але не зли-
ватнея в одну супероргані-
зацію. Не маючи безпосе-
реДНЬОГО ДОСТУПУ ДО ЧЛЄНІВ-
осіб, СКВУ повинен" ДІятн 
виключно за посереднице 
твом своїх членів - організа-
ціц. З цього пнплшзас його 
характер і стиль праці. 

Одначе, Президії в мвву-
лому цього не. дотршіува-
лнсь і старались діяти бевпо-
середньо, про Що свідчать 
численні комунікати в нресі 
про меморавдумн, інтервен-
ції тощо. Така діяльність he 
входить в компетенції Пре-
зидій СКВУ, але д-р В. Шан-
дор, наприклад, уважас, що 
якраз в цій галузі ве ароб-
лено досить. Так само не 6у^ 
ло в компетенції Президії 
СКВУ висилати, наприклад, 

АМЕРИКАНСЬКІ УКРАЇНЦІ ТА 107 
ТИСЯЧ НАРОДНОГО ФОНДУ 

В числах часопису ,,CBO– 
бода" за 29 і ЗО серпня по-
даянй звіт вплат та список 
жертводавців до Народного 
Фонду за 1072 рік. До звіту 
долучений короткий заклик 
та щира подяка усім таж, я-
кі своїми' вплатама, підтрн-
мУють працю УККАмврнки. 

Увесь звіт робить на пер-
ший погляд. дуже корисне 
враження, а навіть до Деякої 
міри може радувати серце 
без критичного читача. 

Коли ж однак ближче 
розглянути списки платни-
ків та висоту їхніх пожертв, 
то це перше Враження (на 
жаль) чітко міняється.. Вас 
огортас почуття смутку, по-
декуди і зневіри у вартість 
нашого національного ви-
роблення. ІІнмохіть насува-
сться питання: чи справді 
наша спільнота в Америці 
ма підставу бути гордою з 
внеліду збірки? Чя ці ДОСЯГ-
нення с доказом нашого па-
тріотнзму та розуміння на-

зннжують вар-1 свою делегацію до Тегерану, 
гість згаданої статті. Проте, І поминаючи вже ЯЄД0Ціль-
зона все таки залишається 1 ність і зайву витрату гро-

шеЙ. Адже в той час було 
вже в Тегерані кілька укра-
їнськнх делегацій, до речі 
членів СКВУ, що проробили 
деяку роботу Й участь деле-
гації Президії СКВУ була 
тільки зайвим дублюван-
иям, Я далекий від думки 
обвинувачувати Президію 
в надужитті її комлетенцій; 
ці питання не були вирішені 
на І СКВУ і Президія шука-
ла своїх шляхів. Через те 
тим важливіше зайняти до 
цих питань виразне стано-
вшце на Ц СКВУ. У внлад-
ку Тегерану, Президія рад-
ше повинна була узгіднитн 
головні напрямні з тими де-
леґаціямн, про які було ВІ-
домо, що вони туди вибнра-
ються, даючи їм відповідні 
повновласті щодо репрезен-
тацД 

Так само, наприклад, те-
перішня структура СКВУ не 
діб йому легальної бази для 
безпосереднього з б ирання 
фінансових фондів ва свою 
діяльність'. На лад бОН, ці 
фбнди повинні бути органі-
зовані за посередництвом 
членів - організацій. Це сто-
сустьсл так само і до різних 
ІНШИХ" ділянок діяльноестн 

'КбміЬії підготовки П СК-
'Sf Повинні більше ніж досі 
лЙксвятитн уваги справі 
бюджету. В н о р мильних 

нвах праці докладне об-
ия" бтоджету- c'ofltd– 

з нашзай;лїгаіщнх діля-
всіх' кфЦресів.ч Після 
^ітн цей. .бюджет під 

осування і ТІШ самим зо-
брв'язатн своїх членів. Мо-
Жня побоюватись, що бю-
днеет, побудований тільки на 
;базі членських вкладок, не 
дйсть можлнврстн ро8горну-
mL щиршу діяльність. Тому 
длй доповнення бюджету 
фщансовиїі комісії підготов-
іщ Конгресу сігід шукати ін-
.ішїх'. засобів Цгія збвлянсу-
вання бюджету - поза 
членськими вкладками. 
Л!ак само, як^у аитанні цК 

ЖЩййялжліаЬтоХ ділянки -
фінансів, від яких залежить 
спроможність праці всякЬї 

'Закінчення ва отор. 6-ІЙ) 

ОСТРОВИ НА ПРОДАЖ 

ших національнвх потреб? 
Чн цей звіт оправдує хоч би 
частинно ті надії, що їх пок-
ладають українці на Вать-
ківщині на їхню еміграцію? 

Кількість індивідуальних. 
платників та суми зібраних 
грошей 50-ма Відділами аж 
надто мізерні, коли порівня-
пі is з числом і матковим 
рівнем українців в Америці. 
У внеліді такого розгляду 
мусимо ствердити, що ціла 
збірка не мас масового ха-
рактеру, що це тільки жерт-
венність порівняльно неве-
ликої групи осіб, які здебі-
льша жертвують теж і на ія-
ші потреби. А де ж СОТКИ TH-
сяч амершшнськнх україн-
ців?! 

УККАмерики — це уста-
нова загально - українська 
без огляду на релігійні, пар-
тійні, професійні і т. п. роз-
біжності. Тому теж пожерт-
вя в користь Народного 
Фонду повинні і м у с я т ь 
прийняти масовий характер! 
Ми мусимо вкінці зрозуміти, 
що усі гарні слова і кличі, 
не піддержані ділом, а го-
ловно матеріально, залиша-
іоться пустим звуком.. 

Коли б наш широкий за-
гал захотів віддати тільки 
рівновартість одного обіду в 
році, то скажімо сума міль-
йона доларів була б цілком 
реальною в касі Народного 
Фонду. 

Я міцно впевнений, що на-
ша спільнота не відмовить 
скласти свою пожертву — 
нам однак треба т і л ь к и 
знайти до неї відповідну до-
рогу, а не чекати на готове. 
Тому то пропоную, щоб УК-
КА скликав надзвнча й н і 
збори своїх представників із 
виключним завданням вис-
лухатн їхню думку та у вис-
ліді розробити п р а ктичні 
плянн для посилення збір-
кової акції. Під розвагу та-
кях (евентуальних) зборів 
піддаю декілька „сугестіА". 

і — Широка організація 
збірщиків, оплачених про-
центамн за їхній час і труд. 

2 — Створення иа місцях 
більших гуртів охочих гро-
мадян для Проведення збір-
ки по домах у визначених 
районах. 

3 - Телефонні „sanpocH– 
нп" до рідних, свояків і npn– 
ятелів деклярувати пожерт-
вй.' (Цього роду акція вйя-
вилася дуже успішною у 
жидівських збіркових кам-
папіях). 

4 — Посилена роз'ясню-
вальна дія в пресі, афішах 
та летючках. 

5 -— Встановлення збірко-
вях скриньок (пушок) в ус-
таяовах, підприємствах, як 
теж і по приватних помеш-
каннях. 

Такі думки 1 завваги в ні-
якому випадку не є подума-
яі як від'ємна критика зу-
сяль УККА. Кетою цієї стат-
тейкн с звернути увагу на-
шого громадянства на пре-
важливу проблему і потре-
би Народного Фонду та ос-
кільки Можливе започатку-
ватя доброзичливу, ожнвле-
ну виміну думок в пресі в 
шуканні доріг Для збільшен-
ня фондів, що відповідали б 
нашим великим і пекучим 
потребам. 

а а 

(ст). — Кому яадоіло жи-
тн у великому, галасливому 
МІСТІ, МОЖЄ КУПИТИ СОбІ OCT-
рів. Розуміється, хто мас до-
сить гропіей і зуміс подола-
ти труднощі, ав'язані з ві-
докреМленим, потрохи робін-
зонівськнм життям.v 

Згідно з даними департа-
менту внутрішніх справ, 3-
СА' І Канада мають який 
мільйон прибережних OCTpO– 
вів, не враховуючи островів 
на ріках, озерах і затоках. 
В самих ЗСА є 26.325 ocTpo– 
вів величаною Щ акрів або 
більше. Сума аярів приват-
ної власности островів вяно-
сить 5,100.066, а федераль-
ної власности один мільйон 
та пів мільйона акрів crefi– 
тової власности. Всього є 
Лише сім стейтів без остро-
вів 10 або більше акровях, 
а саме: Едйомінг, Норт Да-
кота, ОклагоМа, Ню Мекси-
ко, Невада, Колорадо й Ар-
кензо. 

Уряд найрадше продавав 
би свої острови таким покуп-
цям, які зобов'язалися б 
зберігати природу та знір-
ню. Департамент внутрішніх 
справ ЗСА каже: „Не згаду-
ючи, що острови це земля, 
збережена згідно з феде-
ральною системою рятуван-
ня природи та звірні, але во-
ни становлять наш найкра-
щнй резервуар незіясовано-
го краю". Департамент внут-
рішніх справ у своїй кннж-
ці „Острови Америки" ра-
днть творити державну сис-
тему трестів, але с теж при-
хильнив Для того, щоб при-
вагні люди чи установи ку-
пувалн острови.для збере-
ження їхньої первобутньої 
краси. Та чн острови були б 
закуплені для збереження, 
чи для розбудови або чисто 
особистого вдоволення, dcT– 
рови с все добрим вкладом 
капіталу, заявляс Превюс 
Інк., нюйоркська фірма, яка 
має на списку для продажу 
Ще кільканадцять островів. 
Сюди належить 21-акровий 
острів Дрепер на внскан-
синській пущі з французь-
кою назвою Ляк Віс Десерт, 
в ціні 150.000 долярів, та 500 
акровий острів у ціні 3,320.-
000 долярів, званий Галс Ло-
лік. Цей останній це чет-
вертої величини острів але-
рвканських Вірджін Ай-
леидс. Згадана агенція мас 
теж на списку десять остро: 
вів, знаних під назвою Пе-
лелугу Айлендс, недалеко 
Папуа, Нова Гвінея. Аґен-
ція І^роповує їх для груііб-
вого продажу за ціну 2 МІЛВ-
йоня австралійських доля-
рів (2-6 мільйона амерлкда-
сьішх доларів) для покупця, 
який зобов'яжеться збсрег-
тн первобутню красу oCTpo– 
вів Найдешевший острів, 
поданий у списку аґеаціі в 
ціні 49.500 долярів, наїва-
ний там „водою оточена nejpv 
ла'', є на озері МусгеДг( у 
стерті МеЙн.' 

Все те, це більші остройї 
поблизу заселених осеред-
ків, найбільш привабливі 
для покупців. Наприклад, 
203-акровий острів Пешіеііс; 
АЙленд біля побережжя ̂ оД 
Аиленду, недавно проданцЙ 
за 500.000 долярів. Цей ост-
рїя продав був яарагавсетсв' 
кий індіянин, Кононікус, гу-
11 11 1 11 1 M t t 

бернатррові 
пові u Роджероаі Вілліямсо-
в; в ІбЗТ?мУ.ррЦі W^to фа-
томів вампуму^ ^ ? ^ 3 , п л а " 
щі". Острови ПеМпІнс Ай-
ленд і родайлендськцй ост-
рів Пруденс Дй^му^-t були 
названі.від імен доч^,Віллі" 
ямса і були частиною-їх віна. 

Фірма ,ДІрівюс”гляаже, що 
дуже важне для^ййнупця, 
який хоче кушгвиойострів, 
підшукати собі доброно по-
середняка, закн нважулить 
острів. Далі ця агенція роз-
повідає у своїй брошурі про 
гщ „перлу" в стеЙтГ^Мейн: 
Власники , цього^;їоетрова, 
зберігаючи якнайбільше сіль 
ську красу острова'ь^аовсім 
не заівсталювали електрики, 
телефонів, беруть ведУ, пом-
повану з озера, варять не на 
газі, а в кухні, бгіайюваній 
дровами. При купШяГ "bcTpo– 
ва треба теж пам'ятати про 
перевіз, достану B^fe Иб-
датки, які дереЙй;^який 
грунт і який причал'ьВулн 
вВпадки, що деякЖ^людям, 
які купили собі бітрЦ нав-
кучило в і д л ю д д я . Л ^ ^ яа-
принлаДі ПИСЬМЄЇЦЇН)? актор-
комік Джек Доґлеі оплився 
продати свій оо”рш^.,Вирд 
Лейк Айленд в OHjca îo. Bo– 
зятв сина сніговим ляхом до 
школи надоїло йому.МІЯ га-
даю, що рстровн ще в ,заяад-
то практичні", каж^, він у 
своїй книжці „Шаф? ал енд 
іт юр сноншус", дода,іочн: „Я 
ВСЄ МрІЮ ПІТИ ГЄТЬз.)КУДИСЬ". 
Але зазначає,.що.,літи геть 
кудись", не значить .втекти 
ВІД ДІЙСНОСТН. „РаЗ-'Я^5КИВ у 
великій кімнаті над. rapa– 
жем (недалеко Малібу, Віч), 
вдивлявся в океан.7ле на-
пнеав ніколи нічого'^і 

- ;п' є 
4 Вампум, коралі і^'- чере-

пашок, яких iHWHSB1 іжива-
ли як гроші, і теЖ'Длячобря-
довях церемоній і -ІфіЯ; при-
краЬ. Були два р6Ди:чІрепа-
шок: чораі або темно^5агря-
ні'Й білі. Чорні малн'йва ра-
зц більшу вартість, ніж" білі. 
Пізніше колоністи' :"(разіьшу-
вали білі черепашки; з пор-
ЦЄЛЯНИ ДЛЯ ТОРГІВЛІ З ІНДІЯ-
намп. Один фатох(''І: lhopcb– 
кий сяжень , 6 фути або 
182 цевтнментрн. 

В. Лаеовськлй 

ШТАМПОВАНА ГОЛОСЛОВНІСТЬ 
ДО ДРУГОГО СКВУ 

' ГХХХХХХТУХТТТХХ1 асшжжхххжххіххзпЗ, і (2) 
У високо розвинутих cyc– і ленням життьових вигід, 

пільствах духова культура є 

магне 
Вашингтон. - СпЄціяЛЬ-

ннй прокуратор АрчйбояД 
Кокс сказав Апеляційному 
судові, що він думав, Що 
президент Ніксон піде аа 
прикладом попередніх Прв' 
зндентів і підчиниться рі-
шеиню Найвищого СуДу. Йа 
думку Кокса, Н а й ВИЩИЙ 
Суд ЗСА підтримає постаяо-
ву судді Джона Сіріки, який 
наказав Президентові nepe– 
дати магиетофонні записи 
розмов, які с зв'язані S Во-
терґейтською аферою. ПрЄ-
зидент Ніксон ВІДМОВИВСЯ 
передати ці записи, покли' 

записи 
каючися на принцип конфі-
ДеЙЦІЙяостн президентських 
розмов і на п р и н ц и п 
„розподілу влади" між окре-
МИМН частинами федераль-
НОГо уряду. Адвокат Білого 
Дому Чарльз Райт сказав 
Тому самому Апеляційному 
суДові, що суди не мають 
повновластей змусити Пре-
ЗйДевта виконати Lx рішен-
ИЯ. Таким чином, справа з 
тими записами залишаються 
неясною, хоч президент Нік-
СоЯ кілька разів заявляв, що 
підчиниться „дефінітивному 
рішенню" Найвищого Суду. 

знеформлюють духову куль-
предметом особливої уваги. І туру, а в дальшому ведуть 
Не диво. Адже вона, це стри- до морально-етичного звнро-
жінь нації, її суть. У високо і днювання людини, суспіль-
розвинутих суспільствах ду- ства 
хову культуру, її особлнвос-
ті, її незайманість, свобід-
ннй розвиток, ріст, охороня-
ють як панцирем національ-
на зовнішня і внутрішня по; 
літака, збройні сили, для її 
живлення ВІДВОДЯТЬСЯ ВЄЛИ-
кі економічні засоби. Вона 
с тісю бджоляною маткою, 
що ЇЇ огортають особливим 
піклуванням організов а н і 
роботящі бджілки. 

Таким чином треба гово-
рити про культивовану ку-
льтуру. Принагідно заува-
жимо, що у високо розвину-
тих суспЬдьствах це культи-
вування мас додатково на 
меті зберегти духову незай-
маність культури від насту-
пу цнвілізаційних процесів, 
що то одночасно з доскова-

3 тих стверджень робимо 
висновки потрібні ДЛЯ 0ЦІН-
кп становища культури у 
нашій, кажім кольорнтно, 
міжконтинентальній УкраТ. 
ні. 

Вернімося до самоеівного 
квіття. Це правда, що у нас 
безліч всяких ансамблів, ви-
ставок, йистав, що друку. 
ються книжкЯ, Що співасмо, 
гопакусМо, що вишиваємо і 
пишемо писання. Але прн-
гляяьмосл зовсім близько до 
всіх тих явищ, що надува-
ють гордістю груди нашого 
патріота, які то ми, мовляв 
культурні, куди не гляць у 
нас, а все культура та й ку 
льтура. 

Всі ці ансамблі мистецькі 
гуртки, виставки, це здебіль-

ша Ініціатива і повпа посвя-
тн праця одиниць, самих ви-
конаьців, самих мистців, а-
ММорІв і професіоналів. Це 
вапружеаа праця після за-

.бково відпрацьованих го-
коли палкий патріот 

енно відпочивай за те-
ізісю чн у барі, це вклад 
них грошей в улюблене 
цтво, коли палкий па-

6Т вираховує, наскільки 
поповнилося конто в банку, 
коли прикупити доні чи 

Гсові повни модель авта 
старий вже надокучив, 

Щі куди б то податися, в яку 
ЩЬ країну Европи, бо вже 
вйіодя йобувалося... Со-
вїсть у цих оденевмерленків 
І ,душутілоположяиків СПО-
КІйаа, коля вплатять націо-
вальгійй податок до УККА 

jm-КУК, підуть на ту чи ів-
шу академію і принагідно 
^вділять „аа Україну" п'ят-
rjfcy, на якусь коляду чи нас-
гцрливим збірщнкам. Вони 
зразкові громадяни, воин бе-
Вумовно співучасники, спів-
творці „нашої культури". 
S і,Наша культура" в nepe– 
ісоваяні більшбстя нашого 
іАгалу, бувши нашою, по-
вянна активно працювати в 
Користь наших установ: по-
літнчяих .церковних, МОЛО-
дечих, жіночих І ївших ЇЙ 
приділясться роля звабника 

на всякі академії, роля ме-
цеиата в поповнюванні льо-
терійннх пожертвувань, вона 
повинна співати, гопакувати, 
иа всі лади експонуватися 
для пропаганди поміж чу-
жинцямн або доходу на „за-
гально-національні Цілі". 

Давши зі себе.все, що .ЇЙ 
призначено громадськії м и 
головачам^ культура cxp– 
Дить з громадського, поля зо-
ру, з круга задікавленнь її 
долею, бажань споживати її, 
прагнення відчути в НІЙ, що-
денну. духову страву. Десь 
там за місяць чи за півроку 
вона вирине як предмет 
гнівного обвинувачення про-
тн Москви в знищуванні 
культури на рідних звклях, 
як предмет розпачу'.'^ад- її 
занепадом. Адже ж культу-j 
ра це сіль землі, це душа на-
ції, a G бідолашну зннщу^ 
звірський москвіш і т. д., а 
як же народові^ страждяому 
без культури жити . . . і т. Д. 

Ось чому так і напрошу-
ється порівняння культури 
міжконтинентальної Украї-
яп зі самосівним (квітом. Про-
сто зі самосійними бур'яна-
мн, бо чн тютурбується грог 
мадськість, щоб ці квіти. роз-
саджуватн тая,'де їх потріб-
но, щоб розсівати i t давши 
можливості росту на тих те-
ревах де вовн могли б най 

успішніше запобігти всякан-
ню українства в чужі грун-щ 

' Всі ваші крайові, центра-
льпі чи клітинні оргаиізацІї 
обов'язково у своєму npaa– 
лщному складі приміщують 
культурнб-освітню референ-
туру. Навіщо її там примі' 
щують? Либонь тільки й на 
те, щоб вона двічі на рік ор-
ганізувала патріотичну ака-
демію а нудкющпмн промо-
вамн, а на ЇЇ периферії прп-
мбетила якусь-там „мпстець-
ку частину",. мало дбак)чв 
про ЇЇ рівень і яе зважаючи, 
що її вже перед виведенням 
зв'ялили бездушні фразео-
лоґічні трафарети достойних 
прелегснтів і шановних „від-
крпвачів". Про культивуван-
НА культуру, ідо' в наших 
особливих умовах мало б бу-
тн предметом найбільшої у-
ваги, за таких обставин і 
мови немає. Звичайно культ. 
освітній референт не 'знає 
гаразд, які то і як працюють 
мистецькі одиниці на терені 
йоір.діяльности..А коли вже 
і знає, то не знає в якій фор-
мі -виявити своє ділове ВІД-
ношеиня до цієї чн іншої 
культуротворчої р д я ниці. 
Вже і мовн немас про тс, 
щоб культ.-освітня. рефереН-
тура зробила якось зусилля 
для коордянацЦ праці дскі-

^-.." . РГЇ4РД0ОН ПРО 

ХОВИХ А Щ ^ Т І В 

У зв'язку J з нрЙйацісю 
Геи^і:^ссщдж^ра^'Щ' пост 
державйого с^кретабя^ гене-
ралький прокуратЛ)';!рлліот 
РічірдсЬн заявив, Щ^^ській 
комісіїv закордоннф^ "чслрав, 
яка тішзр; розглядає, справу 
яойїнаціі Шссінджерк, що в 
маЙбі^ньому Уряд д^иїї буДе 
інстаЛківати підслудові апа-
ратЬ до' телефонів,',^кремих 
осір, але тільки у. ̂ д в д к а х , 
коли існуватиме дуже cep– 
йозна„загроаа для^^езпеки 
країни. Під час CHO)X1V nepe– 
слухуваяь KicciH^ejfa, Ce– 
натська комісія дл^ закор-
донвих справ виявіїЦа, що 
ШссІнджер був причетний до 
івсталдіці лідслухових^ апа-
ратів до телефонів Щ^х у. 
рядоаців та журналістів у 
10в9-му, 1д70-му та: .ЩІ^му 
Роках. ;^.rt: 

ynemosfjUit 

лькох ТакаходиниЗер,,' напр. 
вокальної, шс^уме^таяьної 
та таіщювальної, щоо'пгука-
тй в такій коордниад^цовнХ 
форм, нових засобів творчсь 
го( вияву. ;Щ . .рефе^турн 
з правила нр. дбак^ь ,ітро те, 
Щоб а' допомогою лреси rio– 
зй'айоййтя .загал нрр^грацю 
і нові творчі надбання тих 
чи іншівх збірних чи,Індиві-
дуальних творчих ^д^ниць. 
Буває і таке, що ку^ьт.-ос-
вітні референти ііраІіовйх 
центральних установ.^прия-
цнпово відсутні ц^'.^ахнх 
видатних культурних поді-
SfXt Ак в ^ р в т т ^ ^ІЩВХ ВИ-
ставой о^разотворз,і^;мвст-
п^в',., Вкінді .на^наррав-
Даяяя отих рефере^пв^ А чи 
aaaiotb, вони, що ;і.^кьім ді-
ятв^на їхніх ст^с^віаодах? 
чи оироцьовано ивмосіц бо-
дай, в загальному, ш^граму 
діяльностн, що нею наван-
тажусться таких':^pe^epen– 
тів? ,брешті Щ:.рсфі^ такі 
плянві, робити, KOM̂ v'aBTOpH– 
теТИОМу ДОруЧИТД ̂ К І ПЛЯ" 
ни проводити, в. ж н и в ? 

А Ц ^ Д О І Ж Є Ш Ц ^ Ч , е ) 
' SrfoOif 
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МИХАЙЛО Снігуровнч 

Пам'яті великого громадянина 

св.п. Евстахій Гомотюк 

Згодом перебуває на провід-
них постах в кооператив. ста-
ницях в різних довколишніх 
містах: в Борщеві, Товстому 
і в кінці в Чорткові де стає 
начальним директором Ок-
ружного Союзу Кооператив. 
На цих становищах внзна-
чився як добрий економіст і 
блискучий організатор. Усю-
ди, де поставали труднощі в 
кооперативній роботі, посн-
лано Гомотюка й усюди до-
проваджував він повірені йо-
му станиці до взірцевого по-
рядку й ефективного діяння. 
Та не тільки займався' він 
практичною кооперативи о ю 
роботою. Безупинно студіює 
далі, спроваджуючи з Відня 
підручники Високої Koone– 
ративної Школи, в якій був 
позаочним студентом. Своїм 
великим кооперативним зна-
нням і досвідом ділиться з 
українською громадою, до-
писуючн до ГКЧ („Господа-
рсько - Кооперативний Часо-
пне") та інших економічно-
кооперативних журналів. За 
великі заслуги для українсь-
кої кооперації Центросоюз 
відзначує його найвищою 
відзнакою т. зв. „Золотим 
Колосом". Відзнаку цю ще 
і досі зберігає його дружина 
із великим пієтизмом, ПІДЧЄ-
ркуючи, що таких відзна-
чень Центросоюз дав тільки 
б (шість) за увесь час свого 
існування. 

За важливою кооператив-
ною працею не занедбує гро-
мадської роботи. Постійні ви-
їзди н а села з промовами, до-
повідями, організаціями чн-
талень „Просвіти", кружків 
„Сільського Господаря", кру-
жків „Рідної Школи", поже-
жно - руханкових товариств 
, Д у г и " й інше були його 
хлібом насущним. Очевидно 
і далі не занедбує він своєї 
улюбленої ділянки: хору й 
оркестри. До самого виїзду з 
Чорткова, під кінець Другої 
світової війни був головою 
Батьківського Гуртка при 
Чортківській українській гі-
мназії „Рідної Школи". В 
час „великого ісходу" на ко-
ротко зупинився в коопера-
тивних станиць в Сяноку і 
Криниці Та цевблаганна до-
л я пігнала далі на захід до 
Відня і згодом до Зальцбур-
ґу, в околиці якого дістав 
працю кннговода в Німець-
кому Союзі Кооператив в 
Альтгиймі біля Бранав. Ко-
ли ту частину Австрії зайня-
ли американські війська, Ев-
стахій Гомотюк віддасться 
до диспозиції Допомогового 
комітету, щоб працюва т и 
для добра українських вті-
качів. В Альтгаймі був та-
бір полонених, в якому бу-
ло багато вояків Української 
Дивізії. Доля їх була неза-
видиа й майбутнє непевне. 
Евстахій Гомотюк стараєть-
ся нав'язати контакт із нн-
ми. Часто в характері дяка 
відвідує з о. Стебельсь к и м 
цей табір та допомагає поло-
неним, як і чим може. Та не-
довго судилося прожити в 
Австрії. Треба було їхати ще 
далі на захід. Цим разом аж 
за океан. На весну 1948 p. ро-
дина Гомотюків переїжджає 
до ЗСА. Перша зупинка бу-
ла в Ню Гейвені, Конн., та 
незабаром переїжджають до 
Гартфорду, де „поселюють-
ся на стало". 

На новій землі Евстахій 
Гомотюк і далі із тим самим 
запалом кидається до eyeni– 
льяої і політичної роботи. 
В першу чергу йдуть знову 
таки хори й оркестри а там 
й інші важливі організації. 
В Гартфорді Е. Гомотюк 
стає співзасновником 5-го 
Відділу ООЧСУ, Відділу Ук-
раїнсьвого Конгресового Ко-
мітету та Українського На-
роднопгДому. Д л я цього ос-
таннього пише статут, як 
теж пізніше опрацьовує ста-
тут для Кооперативе СУМА. 

ОДУМ у Чикаго відзначило 800-ліття 
міста Полтави 

Чикаго, (О. ПІ.) - Два 
дні цьогорічної Зустрічі ОД-

' М'у з громадянством прой-
шли під кличем відзначен-

' ня 800-ліття заснування од-
ного з наііславнішнх міст 
України — Полтави. 

Не зважаючи на нестерп-
: ну спеку в Чикаго, одумів-
ська молодь з задоволенням 
провела два дні зустрічі. 
Тут зустрічалися старі дру-
зі з літніх одумівських та-
борів і тут же зав'язувало-
ся нове знайомство. 

Програма зустрічі склада-
лася із спортовнх міжфілій-
них змагань, концерту ojxy– 
мівських мистецьких ОДИ-
ниць і бенкету зі забавою. 

Спортові змагання 

В суботу 1-го вересня ц.р. 
після обідньої пори на cnop– 
товій площі в Чикаго відбу-
лися спортові змагання у 

7-ій год. вечора в авдиторїї 
школи Щопена, в і д б у в с я 
концерт, який розпочався 
відспіванням одумівсько г о 
маршу „Ми об'їхали землю 
навколо . . . ” Лунали слова 
. . . та Тебе не зрікались ні-
коли Україно ясна ,як зо-
ря!" Присутніх привітав го-
лова Підготовчого комітету 
зустріч О. Пошиваннк. Г. 
Грушевська попереджувала 
ЛІрИЧННМ ОПИСОМ КОЖНУ ТОЧ' 
ку програми. У концерті 
брали участь: співоча група 
дівчат з філії Чикаго під KeJ 

рівництвом Є. Косогор, cniuo– 
чий гурток у супроводі байь 

Ayv з філії Детройт під opy– 
дою Петра Китастого, співо4 

чий гурток та група банду-
ристів з філії Міннеаполісу 
під керівництвом В. Вовка, 
струнний ансамбль з ф і л й 
Чикаго під керівництвом В. 
Войтихова ,одумівський хор 
у супроводі бандур з філії 

відбиванці й легкоатлетиці 1 Чикаго під керівництвом А. 
— бігах. У відбиванці брали ! Луппо. Неперевершена своє-
участь вісім дружин найси-1 ю майстерністю група тан-
льніші з них з Чикаго й To–' цюристів „Веснянка" з філЙ 
ронто. У внеліді дру ж и н а і Торонто під мистецьким ке-
хлоп'ців і дружина дівчат з j рівництвом Балдецького за-
філії :— Чикаго перемогли, j хоплювала глядачів. Д . Гру-

В легкоатлетичних зма-1 шецький під акомпаньямент 
ганнях філія з Чикаго та-1 О. Пошиваника на акордіоні, 
кож вела перед .Біги на 60 і виконав пісню у полтавсь^ 
ярдів, 100 ярдів і 440 ярдів j кому стилі „Полтавський со-
— перше місце осягнули і цький". 
одумівці з Чикаго. В бігу j Не звертаючи на майже 
на одну милю переміг Дет- нестерпну жару на концерті' 
ройт. 

К о н ц е р т 

В той же самий день о 

Рівночасно — розуміючи, як 
кооператор, вагу нагрома-
дження капіталу в українсь-
ких руках, та потребу фіна-
нсового забезпечення укра-
їнсьюіх родин, стає на пра-
цю в 277 Відділі Українсько-
го Народного Союзу, в яко-
му то Відділі був — із ма-
лою перервою — понад де-
сять літ секретарем. На цьо-
му пості виказав себе здіб-
ннм і успішним організато-
ром і вибився на одне із пе-
редових шсць поміж секре-
тарями УНС, приєдную ч и 
кожного року велику скіль-
кість членів. За словами го-
ловного секретаря УНС д-ра 
Ярослава Падоха, приєднав 
Е. Гомотюк за десять років 
кругло 500 членів. Був він 
головою Контрольної комісії 
Округи Ню Геїівен УНС та 
членом Управ багатьох ук-
раїнськнх товариств й opra– 
нізацій міста Гартфорду. Це 
короткий, далеко неповний, 
перегляд його трудолюбиво-
го життя. Додати треба, що 
в час свого перебування в 
ЗСА написав він спомини із 
свого життя та переслав їх 
підполковникові інж. Миха-
йлові Курахові, колишньому 
комендантові 1-ого легко-га-
рматного полку СС до nepe– 
гляду. На жаль цей перед-
часно помер і рукопис споми-
нів Е. Гомотюка затратився. 
Це, очевидно, велика втрата 
для усієї української спіль-
нотн. Спомини Е. Гомотюка 
із кооперативної праці в Га-
личині використав д-р Ілля 
Витанович при написанні 
„Історії Українського Koone– 
ративного Руху", яка внйш-
ла як один із томів, праць 
Історнчно-Філософічної Сек-
ції НТТТІ, старанням Товарн-
ства Української Кооперації 
(ТУК) в Ню Иорку в 1964 
році. 

Вітер рідного Поділля, не-
сучи пахощі степового зілля, 
формував його шляхетну, ні-
жну, мистецьку душу, а крик 
неволеного люду спонукав 
в заранні його молодості! 
ного Поділля, несучи naxo– 
щі степового зілля, форму-
вав його шляхетну, ніжну, 
мистецьку душу, а крик не-
воленого люду спонукав йо-
го в заранні його молодостн 
віддати себе на службу сво-
сму народові, спершу зі збро-
єю в руках в рядах україн-
ських військових з'єднань і 
згодом на суспільно - rocno– 
дарському секторі багатог-
ранного життя нації. Сліда-
ми батька пішов його однно-
кий син Олександер, який 
хотів теж підняти „Червону 
Калину" та загинув під Бро-
дами в рядах Української 
Дивізії. Єдина його доня 
Ірина, тепер дружина проф. 
д-ра Зєлика, перейняла мис-
тецькі замилування свого 
батька, і проявляє їх дуже 
успішно в іншій ділянці мн-
стецтва, а саме в малярстві. 

Нехай ця скромна згадка 
буде хоч маленькою дани-
ною у признанні великих 
заслуг цієї небуденної лю-
ДИВЯЬ 

глядачів було понад тисячу 
Після концерту В ДОМІВЦІ' 

ОДУМ'у, яка знаходиться" 
поблизу школи Шопена, від-
булася вечірка, де молодь і 
старші ще весело зі співама 
розважалися аж геть поза 
північ. і ч. 

Б о г о с л у ж е н п я 

У неділю 2-го вересня цг-
р. перед Службою Божою го-
лова ЦК ОДУМ'у д-р КХ 
Криволап, на сходах катед-
рн української православцрї 
церкви св. Володимира, за 
полтавським звичаєм Ь хл?-
бом і сіллю привітав Влаг, 
дику Константина, Єпископа, 
Української Правосла в н о С 
Церкви в ЗСА. Урочисту 

топресвітер Ф. Білецькии на-
стоятель катедри св. Володи-
мира. Передні ряди в церкві 
були виповнені одумівцями 
в одностроях, а по обох бо-
ках ,перед вівтарем, одумів-
ці й одумівки тримали свої 
прапори. Після Літургії Вла-
дика Константин з о. прото-
пресвітером Ф. Вілець к н м 
відправили молебень в намі-
ренні українського народу й 
оду мінської молоді. 

Бенкет і забава 

Велика й простора заля 
— Монт Клер Бенкет Гол -
вже о 6-ій год. вечора була 
майже виповнена гостями. А 
коли, трохи пізніше, на за-
лю ввійшов Єпископ Кон-
стантия у супроводі ЦК 0 -
ДУМ'у д-ра К). Криволапа, 
вже всі місця^, яких було бі-
ля 400, були зайняті. Бен-
кет розпочався молитвою, я-
ку перевів Єпископ Кон-
стантин, а гості спонтанно 
проспівали „Отче н а ш . . ? " 
Майстром церемонії був д-р 
Ю. Криволап, а слово з на-
годи 800-ліття заснування 
міста Полтави виголосив О. 
Пошиваннк, подавши icro– 
рію і значення міста Полта-
ви в аспекті історії України. 
Після офіційної частини rio– 
чалася забава, на якій зіб-
ралося біля 600 осіб, nepe– 
важно молоді. Музика на за-
лі не втихала, бо грали на-
переміну дві оркестри, про 
що подбав Підготовчий комі-
тет зустрічі. Молодь забав-
лялася аж поза північ, і ко-
ли прнйшлось прощатися, 
рішила, що знову наступно-
го літа побачиться на оду-
мівських таборах і зустрічі. 

Школа Українознавства Нюарку-Ірвінгтоні 
,." :-f '"„' , г. 

В школі українознавства входили: проф. В. Стецюк, 
в Нюарку . Ірвінгтоні зав-1 предсідннк; М. Чировськин 
жди рік шкільний почнна- (культура), Л. Коленська 
ється і кінчається Службою (література і мова) ; С. Бо-
Божою. Так і було у шкіль- ! ровик "(мова); А. Кобрннсь-
'ному році 1972 - 73, під час ка (географія) і Ю. Кнсілев-
якого навчалися коло 160 ський (історія). Кінцевий 
учнів в 12-ти клясах, 8-ох (матуральннй) іспит з yeni– 
нижчих і 4-ох вищих, під хом склали: Наталка Бас-
керівництпом і опікою 11-ти няк, Марійка Боднаренко, 
вчителів і 2-ох священиків. Ірена Дзіман, Зірка Галібей, 
Навчання релігії українсь- Роман Гнатів, Марко Бука-

кою мовою було складовою! чевський, Олег Ільницький, 
частиною навчального про-1 Оля Кормило, Олег Ковблян-
цесу, який переводився у бі- 'ський, Хрнстя Клапіщак, Ві-
.льшості після плянів, роз- ' ктор Лапичак, Ірена Мандру-
роблених Шкільною Радою сяк, Марко Мандрусяк, Та-
,УККА. Тут треба підкресли-' ня Мнгаль, Оксана Напора, 
ти жертвенну працю учнте- Любко Олесницький, POKCO– 
льського складу ШУ. j ляна Пенцак, Ірина Пелех, 

Навчання цілої школи по- Роман Пиндус, Зірка Ткач, 
Службу Божу відправили Є- кінчилося 16-го червня 1973'Марія Феденишин і Андрій 
пнекоп Константин і о. npo-^jpoKy. Але зокрема святочно: Чировський. Всіх матуристів 

закіячз'валн це навчання аб-1 було 22. 
сольвенти цієї школи, що по ; Увечері 16-го червня, за-
дрвгих роках праці здали кі- ходом батьків абсольвентів, 
ицевші (матуральннй) іспит відбулося урочисте закінчен-
українознавства, який вк.ію- ня навчання матуристів, від-
чав в себе доказ знання ук-; значене роздачою свідоцтв і 
раїнської культури, мови, лі- святочним обідом. І знову 
тературн, історії і географії. 22-ох молодих людей ввій-

Кінцевин іспит відбувся'2, шло в життя з конечним зна-
18 і 19-го травня; 2-го трав- нням про Україну. Комітет 
ня здавали учні письменний, батьків, який улаштував 
а 18 і 19-го - усний іспити, святочний вечір, очолював 
В іспитову комісію, одобре- п. Дзіман. 
ну Шкільною Радою УККА, М, Ч. 

„Український День" в Боффало 
В неділю 19 серпня 1973 

р. (у свято Спаса за старим 
календарним стилем) Боф-
фалівський Відділ УККА 
вдруге зреалізував п л я н 
влаштовувати кожного ро-
ку „Український День". 

Уже 12-го березня ц. р. 
випущено перший обіжник, 
в якому повідомлено гр о м а-
дянство про заплановану ім-

'ПРЄЗУ. І ЗГОДОМ ПІДГОТОВЛЮ-
вано імпрезу під проводом 
голови Від. УККА. Василя 
Шарвана, н зразу можна 
було завважити солідну під-
гототову при вступі на пло-
щу Української Православ-
Иої Громади при Комо Пар-
ку в Чиктоваґа, де відбував-
ся і цьогорічний ,,Українсь-
кий День" : все — як ка-
жеться - було на своєму 
місці. 

Гості почали прибувати 
вже о 12-ій год. в полуднє, 
хоч офіційна частина імпре-
зи почалася о год. 3:15 по 
ПОл. На жаль зливний дощ 
перервав офіційну частину 
імпрези і здеорганізував да-
льший хід імпрези. З офі-
ційної частини ,,Дня" гості 
заслухали промову голови 

- . ^ ^ . ^ ^ ^ - ^ . ^ w ^ „ – , – - і УККА Василя Шарвана і 
ГОЛДВОТВР ЩДТРИМУЄ п о б а ч и л н танцювальний ан-

КАНДИДАТУРУ Е Г Н Ю 

Сенатор Беррі Ґолдвотер 
заявив, що віцепрезидент 
Спіро Егню мас найбільші 
вигляди здобути номінацію 
Республіканської партії на 
пост президента в 1976-му 
році та що він, тобто Ґолд-
вотер, підтримує кандндату-
ру Еґню. Сен. Ґолдвотер за-
явив, що вістки, за якими 
Еґню нібито мав одержува-
ти хабарі від інженерних 
фірм в заміну за контракти, 
не були доказані в ніякому 
суді та що ця справа ще на-
віть не була під розглядом 
будь-якого суду. 

самбль .Дунай" із Сент Ке-
терінс (в Канаді). Цей ан-
самбль не раз гостив уже в 
Боффало з різних нагод, 
Проте його танці, костюми і 
бравурні постаті юних тан-
цюрнсток і танцюрист і в 
завжди притягають очі гля-
дача. 

Д о щ не дав змоги гостям 
послухати запрошеного з 
Торонто жіночого тріо „Tpo– 
янди" ані місцевої гуцуль-
ської капелі (троїстої музн-
ки) під проводом Михайла 
Мочерняка. Остання мала 
ще змогу порадувати гостей 
під час забави, що відбула-
CS ТОГО Ж вечора в залі Пра-

вославної Громади — там 
же при Комо Парку. Крім 
цієї капелі пригравала та-
кож знана на терені Боф-
фало оркестра Михайла Те-
люка. 

Після дощу імпреза про-
довжувалася в залі і під ве-
ликим шатром ,де прнміще-
но буфет. Буфет (з україн-
ськнми й не-українськими 
стравами) зорганізов а н с 
цього року інакше ніж none– 
реднього, а саме: обидва іс-
нуючі в Боффало відділи 
Союзу Українок, Об'єднана 
Жінок при ООЧСУ і Бать-
ківський Комітет „Рідної 
Школи" влаштували свої 
ресторанчики 

У дальшому ході імпрези 
наступили виграші. 

Королевою „Українського 
Д н я " обрано Катрусю Мат-
віїшин, а її дружками Галю 
Антонишнн (першу друж-
ку), Марійку Кости ш и н 
(другу дружку) і Юлію Гру 
бяк (третю дружку) . 

Під час „Українського 
Д н я " була відкрита вистав-
ка образотворчого мнстецт-
ва — творів місцевих укра-
їнськнх малярів, а також на-
родного мистецтва. Крім то-
го молодечі о р г а н і з а ц і ї 
Пласт, СУМА і Студентська 
Громада відкрили кіоски, де 
можна було купити сувеніри 
„Українського Д н я " . 

Провід програми „Україн-
ського Д н я " спочивав у ру-
ках секретарки УККА Hap– 
ти Гаврилюк. 

Імпреза притягнула бага-
то людей. їх було б ще біль-
ше, коли б не доні. Через 
дощ не прибули запрошені 
гості американського адміні-
стративного й політичного 
світу. Наявність свосї луч-
бн з імпрезою виявили ВОНИ 
присланими телеграмами. 

М, Лоза 

Відкриття домівки Союзу Українок 
Америки в Ню Йорку 

Ню Йорк (Х.Н.). — В не-1 засідання та яке віддала до 
ділю 16-го вересня ц.р. від-1 вжитку Окружній Раді і Від-
булося тут святочне відкрнт- ділам округи Ню Йорку. Го-

лова Об'єднаного Комітету 
тя власної домівки СУ А. яка ^ м і с т а Н ю И о р к у а д в Р о м а н 

міститься в домі Кредитівки Гуглевич побажав СУА да-
„Самопоміч", при численній льших успіхів у праці, яку 
участі членства СУА з Ню1 належно оцінюс ціле грома-
йорку та сусідніх округ і дянство. На веселу програму 
представників організацій., склалися відчнтання п-і X. 
Голова Окружної Ради Сою- ; Навроцькою двох фейлето-
зу Українок Америки п-і Ле-1 нів О. Соколик і Б. Будного 
ся Кіршак, привітавши та 1 на тему вживання україн-
представившн гостей, nonpo– j ської мови та від співання 
сила о. д-ра В. Гавліча, па-; квартетом 82 Відділу коло-
роха церкви св. Юра, до ne– j мийок про відділи СУА ню-
реведення молитви. П-і Хри-1 йоркської округи. На закін-
стя Навроцька, ведучи про-! чення програми п-і X. Нав-
граму, попросила до словаJ роцька представила дві гості 
Іванну Рожанковську, заст. 
голови СУА, яка висловила 
радість, що СУА придбав та-

з далекої Австралії п-і Зою 
Когут та Ірину Кобзяр-За-
леську, які передали прнві-

ке гарне приміщення, в яко- тання від австралійської гро-
му Головна Управа буде в мадн та свосю сатирою про 
міру потреби відбувати свої j долю розвеселили гостей. 

Нісшджер і справа лідслухових апаратів 
Вашингтон. - Є всі ви- таляцією тих підслуховнх 

гляди, що Генрі Кіссінджер' апаратів мав бути зв'язаний 
в скорому часі дістане від і і Кіссінджер. Кілька днів то-
Сенатської комісії для за- j му здавалося, т о справа за-
кордонних справ затвер-
дження на пост державного 
секретаря, бо Департамент 

твердження Генрі КІССІНДЖЄ-
ра на пост державного сек-
ретаря може бути відкладе-

справедливостн д о з волив (на, бо Департамент справед-
двом членам цієї комісії про-
студіюватн всі документи, 
зв'язані з інсталяцією під-
слутсових апаратів до теле-
фонів 17-ох урядовців та 
журналістів у 1969-му, 1970-
му та 1971-му роках. З інс-

ливости не хотів дозволити 
комісії на доступ до всіх до-
кументів, зв'язаних з цісю 
справою, а передав комісії 
тільки короткий меморан-
дум, який не задовольнив 
сенаторів. 

ФОНД НАГЛОЇ ПОТРЕБИ 
І. Шаркни 
Е. Волошин 
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УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ 

ПРОГОЛОШУЄ ГО:РЕДКОНВЕНЩИНУ І НЕРБДЮВІЛЕИНУ орт 
ЦІННУ КАМПАШЮ ЗА ДАЛЬШИЙ РІСТ УНСОЮЗУ, УСШХ я к о ї ш 
РПИАЛЬНИМ ДЛЯ ВИБОРУ КОНВЕНЩННИХ ДЕЛЕГАТІВ І ЇХ У4А 
КОНВЕНЦІЇ В ТРАВНІ 1974-ГО РОКУ ТА ПРИДБАННІ 
НАГОРОД І ВІДЗНАЧЕННЯ СРІБНИМИ И ЗОЛОТИМИ 
ВІДЗНАКАМИ 

З цією метою відбудуться 
Ь?А:,УЦ?: 

ОКРУЖШ ОРГАНІЗАЦІЙНІ НАРАДИ 

наступних Округ: 



' ч: TFZ. 

І,ШТШВЛ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ... ДО СТРУШРИ І 

СВОБОДА, ВІВТОРОК, 18-го ВЕРЕСНЯ 1973 

(Закінчення зі crop. b o i ) 
зоряним, майже осіннім не-
бом, привітали бурхливими 
оплесками кожну із трьоу 
проголошенгас краль, яким 
букети квітів, в і Д П О ВІДНІ 
шарфи з написами і коропи 
піднесли члени жюрі та цьо 
горічна „Міс С о.ю з і в к а " , 
Христина Товпаш. Під звуки 
мелодійного вальчика чоло-
вічого квартету „Рушничок" 
— рівнож з Монтреалю -
гол. предсідник УНСоюзу 
Йосип Лисогір „впровадив' 
новообрану „Міс Союзівку" 
в її одно-річну каденцію, я-
ка збігається із торжествен-
но запланованими святку-
ваннями 80-ліття УНСоюзу 
Кожний із чоловічих членів 
Екзекутиви УНСоюзу, які 
з'їхалнся на Союзівку на 
свої чергові наради, разом 
з членами гол. Контрольної 
Комісії, що починає свою 
однотижневу перевірку май-
на, діловодства і організа-
ційного стану УНСоюзу, від-
танцювали традиційного ва-
льчика з Донною Марунчак 
і з двома обраними принце-
сами. 

Вибір „Міс Союзівкн" і по-
в'язані з цим церемонії none– 
редила культу-рно-розвагова 
програма, головними вико 
навцями якої були українсь-
кі артисти з Монтреалю — 
танцювальний ансамбль Ма-
рунчака і вокально-інстру-
ментальний ансамбль ,.Py– 
шничок" — що в парі з пе-
реходом звання „Міс Сою-
зівки" до цієї метрополії Кве-
беку перемінилося у свосрі-
дний канадський „монополь" 
Дня УНСоюзу на Союзівці. 
Двадцятн-членна танцюва-
льна група Петра Марунча-
ка, та ансабль ,,Рушни-
чок", в складі Юрій Штик, 
Андрій Гарасимович, Андрій 
Степаник і Євген Осідач, за-
повнилн концертову nporpa– 
му вечора музикою, танця-
мн і піснями, яку щедро 0П-
л е с к у в а л н гості, серед них 

багато молоді. Конферансьє 
вела Дня Дндик, відмочуючи 
в програмі вечора 80-ліття 
„Свободи" та 20-ліття Сою-
зівки. Численно зібраним го-
стям Аня Дидик дредставн-
іа всіх членів Гол. Екзеку-
гнзного Комітету УНСоюзу, 
їхніх дружин та, у випадку 
пань Марії Душник і УлянИ 
Дячук їхніх чоловіків, як 
рівнож приязних членів ре-
дакції „Свободи". Рів н о ж 
представлено гостям чнслен-
них секретарів Відділів УН-
Союзу, серед них п-і Квітку 
Стецкж, секретарку 25-го 
Відділу УНСоюзу к,Свобода" 
та неголосуючу секретарку 
жюрі „Міс Союзівки". 

Особливо теплими і ЩЄД-
рими оплесками привітали 
цього вечора гості запопад-
лнвого управителя Союзівки 
Володимира Кваса, для яко-
го цей вечір буде яезабут-
нім: після 29-ох років роз-
луки, подружжя панства 
Квасів змогло знову з'сдна-
тися, коли п-і Квас прибула 
сюди з України після довгих 
років наполегливих старань, 
утруднюваних советськн м н 
властями. Пані Квас й була 
почесною гостею під час 
прийняття в суботу вечором, 
улаштованого в її честь Го-
ловним Екзекутивним Комі-
тетом УНСоюзу, оселею я-
кого піклується її невтомний 
чоловік майже повних 20 
років. 

Л ю б и т е л і ТеШСОВОГО СПОр-: 
ту, з якого славна Союзів-
ка, приглядалися в суботу 
і неділю турнірові „16 і 8 
найкращих", якого органі-

(Закінсення зі crop. 2-ої; 
організації чи установи, слід 
застановитися і над ідшими 
галузями діяльностн. 

Протягом першої каденції 
СКВУ ми бачили спробу ор-
гаяізуватц пресову службу. 
Від цього до створення ала-
саого пресового органу 
тільки один крок. Чл при 
сучасному стані насичення 
української є м і граційної 
преси ще один орган потріб-
нин та доцільний? Є пова-
жна кількість пресових орта 
нів, с скромна спроба npeco– 
воі служби („Смолоскип"), 
чи не краще отже підсилити 
існуючу пресову службу, ко-
ристатись з Існуючих, пресо 

ловну енергію в напрямі ви-
аврдьноі політики в рямках 
суспільно - г р о мадського 
сектора. Слід зложити від-
повідні дієві комісії, органі-
Зувати фахово - с т у д і йні І 
конференції, с п ричинюва-1 
твсь до заповнення npora– 
лин і усунення недоліків чи 
шкідливих проявів в громад-
ському житті. Безумовно, та-
ка діяльність є менше ви-
димою, проте наставлена й 
іапляновава на довгу мету, 
вона є гарантією успіхів. 

Перший Конгрес Вільних 
Українців переборов важкі 
ТРУДНОЩІ І Відбувся З ВІДО-
мйм успіхом. Первісний, го-

вих органів, а натомість на-'ловно маніфестаційний ус 

Ділимося болючою ВІСТКОЮ 
з Ріднею, Приятелями і Знайомими, 

що дня 30-го серпня 1973 року упокоїлася о Базі, 
innподітій о, під час вакацій В Полиці у Кракові, 

наша Найдорожча 
ДОНЕЧКА, СЕСТРА В КРАТАНКА 

МАРІЯ ТЕРЕСА ДЯЧЕННО 
студентка Чшаї іві ЬКОГО Університету, плаотунка в був-

ша членкшіа церковного хору у Клівленді. Огайо. 
Горем прибиті: 

родичі - ІВАН і В А В Д А 
брат - ЮРГП 
тета - JPEHA М Р Ш Ц У К з чоловіком 

БОРИСОМ та дітьми: ОРЕСТО.М j ланкою 
1-А НУ е к ю І люавомшюм 

РАДА КОШТІВ ПРОЖИТКУ наказала 4-ом проду-
центам автомобілів зменшити на 10 до ЗО відсотків зап-
ляновані підвдшкя в цінах на авта з 1974-го року. Рада 
також повідомила, що в неділю. 9-го п^хч-ня. опівночі 
5уде аліквідоване ,.ЗДМОроження" цін на полове м'ясо. По-
чатково ..замороження" на половину мало тривати до се-
реди, 12-го вересня Ц. р. 

В пам'ять 

бл. п. сотника 
Жигмонта Богдана Олексина 

ІІІІ плин руки зложили па: 

Каплицю — пластова площа „Писанки Камінь" 
Ігор і Орися Рудіміські ; .̂.„ „ . „ r - , -. ljlO.OO 
Володимира Поляиська , ,,, у, , - „ - 10.00 
Іван і ЦаталЬї Вачнт-ькі „^„.–,.„-„.^І-. й.00 

Переможцями цього турніру 
вийшли: д-р Зенон Мдхків,-
ськнй, в групі чоловіків, вад 
3. Сннлцком, 4:6, 6:4, 6:4 
і Борис КучинськиЙ, в групі 
сеньйорів, над д-ром Воло-
димиром Гуком, 6:4, 6:1. 

ПРОТЯГОМ ВЕРЕСНЯ 
ВИСТАВКА КЕРАМІЧНИХ ТВОРГВ 

ОЛЕКСАНДРИ' 
ДЯЧЕНКО-КОЧМАН 
в МИСТЕЦЬКІЙ ГАЛЕРИ 

NORTH RIVER GALLERY 
ПРИ 3307 W. BRYN MAWR, СНІСА00, i t L 

ГОДИНИ: ВІВТОРОК - СУБОТА Щ 12-4:00 
ЧЕТВЕР 12-8:00 ВЕЧОРА 

ігаї 
П О Д Я К А ; 

Дня 37-го квітня ц. р, тїШиііІв y ,^ tWoTb 
iuiui НаАдоіюжчий МУЖ, БАТЬІСО та ДД^УСЬ 

сл. п. інж. полковник 
ІВАН КАЛИНОВИЧ 

Горем пріСпіпі родина Пок^Гагого, цІсК) дорогою, mk– 
С100.1НН. щиру подяку всім Приятелям, ЗваЛоашм та Дру-
аллі за иши пі 'лі чуття та ииі .ч Під час хоороОа Покішіо-
го, як Tt'-к лн чіп лопну участь в похоронах. 

Осойлшіо щиру подяку склядасмо о. Д. БяСлоаі аа 
ппгру, асертвенпу та но.тійну лухому опіку-і моральну иід-
тримк^' так Хворому, ик і ЦІЛІЙ шчя'Л родині. Дакугого 1 
з а is:-, похорони, н.лііраии тН. проздіитьно олосво. P?HHOCfca 
щнру й глибоку подяку складасяо д-рогаї Л. КузьмакваЧ 
з а фахово-лікарську оігіку та за вадзанчайне старшішг 
облегшитн і фі.шчіи і моральні uo.tl Xiiojwro Та цілої оие-
чалспюі родини. 

Скля і:и.чм mit;n подяку тн?і Організаціям, яких пред-
отаппикн пні пі іхр л.іїно j-чаоть n noxopouax: 

Укр. 1 . п,мал Lin ОрГаїьзапЦГ'—' 1'4-ма Відділ в lho– 
apicj–. 

ОбВЛ'А - R : . U - I Н Нюарку. 
Вільні" Колаиі ю — С т а т т я В Шоарцу. 
ЩіП'У подяку пік лоал)ог-мо п. Лрем'сроаі Ю. Ревайай 

за вні'олошгпнн прищального слова,'після Папалнин, яХх 
Cpjoiioi ЗРМ.ТІ — Чикарнагтя, ДР ПокіАшій ороживав Дав-
гі роки. ш. пгичочн чимало праці, та труду, а іш,кіть на-
разкував raw. .і.игпі и л ча,с аідноші Самостійної Закар-
патськоі Рі- пу”і і іп . 

Дні;мм.) і-рол. 1 KapanutrU ЗА Проацаліліе олово НІд 
ВІ'ДД'І-ІУ Г.-іі.ч:іннлі та Вчтді.ту ОЛВУА — Побратя-НІа not 
Зброї. 

Пайові мір. В. Мннькоа! Особлива подяка за ироіцпль-
ие олопо пні пдкрнгоіо j !ormoio та за гарний сламнм-
статтіо іюмітні'ну н часописі. 

ДІІКМ.МО іцнро п. В. Дацківському, Окр. Отамаяок.1 

Вільного Ko.uuuiui. іа лоргинізовашіл иочесноі СТІЙКИ бі-
ля домовини, п.д чає ЗаупокЛмоІ CJa. Літургії, за про" 
ща,тьііе слово ти оітаїпсй „са4лкгг,', віля відігритої дюги-
ли, пдо іак нчн:і:-зі іюіщькою післеїо ,ЗиДНШ брате МЇЙ". 

Оклади' лі о подяку н. іиж. ХарчрНі:оВІ з а акголоше-
ніш спомин, п і ча - гри-анк. про По:сійиого ЯК культурио-
громадіІ.1.0Іо дліча, зкгняшого діяча Л я а с т у " та учхте^ 
ля місцевої r.Miiavl п таборіі переяЬцеаях осЗВ lvonrSepj' в 
НЗиеччнтгІ. Р.лнож іцнрог-ердсчио ддкусмо П. сот. Ю. К е -
иоиіву за пірнші вілець оногадса з часів аизнольшпе здга-
гань та таборів шг( ,товаяих в Польщі, д е разом з Ио-
кіниим пгіи-Лушілн та д іляШ радість й гдре. 

Дякуі.мо щиро приятелеві та поорзттгмоні Пок”.ґглого 
п. інж. В, Вімсуловському ла те, що зайнятися пекро.іогамя н 
„Америці" і ..і'.агіислтіцгаіі", за гарні спо.мтпі, п о м д ц е т 
а кількох наших часописая та з а щігрі олова розради. 

Рліпо.і. і:ікмлю п. д-poal О. Утряскові з а сиампіш по-
мкценнЛ в „Свободі". 

Ми щиро ниі”пи ВіЧм Т і м , що взялп участь в noxe– 
роиах. Там. т о прибули д дальших міспеволгей і тутеагі-
!і.м Громадинам. Дякуг.мо да те, що своєю учаяпо зве.тп-
чалн пам'ять Пок.йного, в мо.титпздш допомогли дуіо і 
Лото сглги скоріше перед судом Всевишнього до дстанОДь 
го звіту. ' 

Джкусмо Приятелям і Знайомим з а пероведеплш 3Йір-
ки, aaofliTb к п г л на П”ПП — писдід якої був вже пода-
яий в ,Д воЗоді". 

Дякуймо ні численні C.Tj-жби Во:ш та ігвіти. Дяісуого 
прес, да поміщення i-nosnntji. На кінець ежладасмо подя-
j?y похоронному :іаведенню Литвинів з а переведешш ПО-
хороні'п пі ла різні фахові поради. 

Дякугмо Всім, т о поспішплп з поайччю, порадою те 
іпнркм словом розради у хвилинах горя та ежутху. 

Просимо ішгкіченнн за можливе. гпнмгущЄтія та про-
очені^я когось через недогляд; . 

ХАЛ ІІОІ нагородить сторпцею, а від шю щире укра-
їнське СПАСИБІ: 

Дружина МТТРООЛАЛА К А Л И й б в К Ч б Тйхтою 

що 12-іч) вересин 1973 року 
НІдійіл.іа від нас наша МАТИ 

СОФІЯ ДОРОШЕНКО 

В І Т В П О РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 

сл. п. 
Інж. ОЛЕКСИ АНТИПОВА 

Шдполк. Армії У HP 

б ^ е відслужена 

П А Н А Х И Д А 
в суб(пу) 22-го вересня 1973 року 

О 12-ій год. в полуднє 
0А M O n L H ПОКІЙНОГО 

на Українському Пралоелавломт Цвинтарі 
.Щ ВАВЯД БРУК, Н. Дж. 
-: t р: 

Дружина КСЕНЯ 
ІІІІ Йй 

В HUXpufat) Tjtalocy 1 сумну, а о-обливо болючу 
,,.' ,.т л̂ЖЗвЙ нас річницю с.м ер ти 

нашого Дорогого І Нвнід-калуваного МУЖА і ТАТА 

бл. л. 
ПАНАСА ПІСКУНА 

в неділе 23-го вересня 1973 року 
а Ц Е Р К Ш СЙІ. ТАТОИНД. КЗв Lyonn Але, 114JJH1 Т О Н 

В . ДіП-, ііісЛя OiyatdSif Боасо! Віїгграаиться 

П А Н А Х И Д А 
З А ОНО0Ш1 ДЛ'ІІІІ СПОЧИЛОГО 

ТОГО Ж СваюГО ДИЯ по ПОЛУДНІ. О: ІЛ .Ч-оі І О ІІППІ 
ва ЦВЙИТАРІ в С. Г.АШІД Г.РУ КЛ 11 рж., 

відпранпгься 

П А Н А Х И Д А 
З А СГЮКГЛ ПОРО ДУШІ 

ЗвМ^ККІ 1 Яриятел.п просимо про молитва 
aft СПоіслі ,T,vuii Спочилого. 

Дружніта AWHA і ДТГИ 
в н М М М Й і І н а м в м а ї м м ш м м і і ^ ^ в ш в 

І П І І 

ЗйЯІОТЬ КТСгг','п на ев:.ку иотил) наніого 
(А. 0. fcck. 5POML-UL-v КАРАНСЬКОІХ) 

складають 60.00 іо.шр.н 
на Фонд !І іа rv 

д-р Вориг і 1 до !Л ІОШЦЬКІ 

н М М М В М м в ш н і м а и ш - і і в ш н а ш н 

шшт 
Злміїть кн.т.п на могил) 

св. а. іяж. POMAH-V Rvp.vntbKoix) 
гі'ддіїНого ІТрюїтелн нашої р'.інпн, 

вкладаємо 50.00 іол. 
на організацію Плает. 

МАРІЯ K V . U B 
ІІГЖ. ЮІ'Ш КЛ”НВ 
ГРЕНА КЛТ.Л-МГРРО 

Замість квітіп ня свіжу моги.тл-
бл. rt. ГРИГОРІЯ ГУНЧАКА 

Батька сляьЯоркн і члгчіа Пластової Старшини 
в Ніоарку, Н. Дж.. Ори?І Паолааської, 
СКЛадВс пожлргпу в сумі 45.00 долпрія 

на ц^ТМіау СВ. Володимира в І'лен С”їісА, Н. И. 
т 

Роджні вяслоалки: щирі сл..чвч.лття 
ПЛАОТОВ.Л СТАНИЦЯ п НЮАРКУ, Н. Дж. 

т 

8 пам'ять пом^рпюго сотника УСС 

жттуюнтА БOгaA^L^ ОЛЕКСИНА 
і 

ІВАНА БАШЛИКА 
шлртвутоемо 20.00 доларів 
ЯВ Українських Івалід'їв. 

в 
Родим Помвршях, квот) щирі і глийокі сяаотг; тя. 

в. Ствфап і Марія ГОРОДЕЦЬКІ 

^ 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 18-го ВЕРЕСНЯ 1973 

ВІДБУВСЯ W КРАЙОВИЙ З'ЇЗД ТУСМ... , Пам'яті проф. Івана Дощівннка 

Доповідь М. Куроїшса 
і панель 

(Закінгвння зі crop. 1-сп) 

го діяльности. По дискусії бутті впливу на організацію 
з'їзд схлалив діяльність уп-1 подбали про доставу біль-
ра'аи. шого числа студентів, щоб 

забезпечити при голосуванні 
більшість, враховуючи те, 
що згідно із статутом на 
з'їзді кожен присутній член 

Окремою цікавою части- ТУСМ має право голосу. Да-
ною з'їзду була частина лі це виявилося у намаганні 
присвячена доповідям і дис- не допустити до вільного об-
куеіі. Особливий інтерес ма- міну думками. „Якже ж -
ла допов:дь Мнрона Kypona– злиніувал А. Баядера — ми 
ся на тему ,,Розвитку укра- будемо бороіися за прнвер-
і .ського з о р ганізованого нення основних прав людн-
громадського життя в ЗСА", ни в Україні, коли ми не 
в якій т н насвіглив ІДЄОДО- хочемо пошанувати цих 
гічні засади нашого органі- прав тут у себе"? Свос сло-
зованого життя від початку во А. Бандера закінчив за-
поселення аж до Другої сві- кликом до повної внутріш-
тової війни. Крім того від- ньої толеранції і пошануван-
бувся панель на тему „Су- ня поглядів всіх членів То-
чнсна Україна — національ- варнсгва, як передумови ус-
не питання", у якому взялн пітної праці ТУСМ у май-
участь Марко Бойцун. Анд Сутньому, 
рій Бандера та Ігор Цішке-
внч. 'Широка дискусія вня- Нова управа ТУСМ в ЗСА 
вила зацікавлення студен-( 
іІБ проблемою, а також їх На внесок номінаційної 
ознайомлеаня з проблема- комісії з'їзд обрав нову уп-
тикою. раву в такому складі: А. Ло-

зпнський - голова, Б. Го-
Андрій Бандера шовський і Б. Потапенко — 

обвинувачує заступники, І. Твардовська 
секретар, О. Русинка 

А Бандера у своєму вис- касир, Надя Дякун - npeco– 
тупі на гтчнелі поставив пи- вий референт, Я. Гулькевнч: 

т ннл у цілком інакшій пло j — , Леся Округ та Анна 
щині, наголошуючи необхід- Брездун - члени. До Конт-
ність мати належно впоряд- рольної комісії увійшли: 
ковані справи в себе, заки Рома Лісович, Р. Борщ, Т. 
говорити про ефективну до- Дрозд, а до Товариського 
помогу Україні. Він підкре-ісуду Анна Мельннчук, Р. 
слив нездорові тенденції, які, Зварнч. І. Оліяр. 
як казав він, виявилися в) Програму праці управи 
ТУСМ. коли старіш а і к о м ( Т у с м н а т г т з'ясував 
громадяни з-поза ТУСМ з! 
„ ,. „ „ і у своїй опублікованій заяві 
таких чи інших міркувань J J 

намагаються „наставляти і новообраний голова, наго-
одну групу молодих проти! лошуючи студійний аспект 
других", чим спричиняють пращ ТУСМ, а також актив-
виугрішні конфлікти. Такий ну участь по лінії потреб ук-
стан небезпечний, бо унемо-! раїнської визвольної бороть-
жлнвлюе співпрацю в рям-! би. Він запов”ів також, що 
ках організації. Нав'язуючи управа змагатиметься за ви-
до з'їзду, А Ба”дера вказав яснення справ, пов'язаних з 
на те. що ие виявилося в то- українознавчими студіями в 
му, що заінтересовані в здо- Гарварді. 

Вістка з далекого Букаре-
шту оце сповістила нас про 
нову втрату, яку зазвала ук-
раїнська громада поза рід-
ною Батьківщиною^ Не ста-
ло між живими проф. Івана 
Дощівннка, видатного педа-
гога, письменника Й одного 
з найкращих знавців укра-
їнської мови. 

Іван Дощівник прийшов на 
світ у селі Баннлові над' Че-
ремошем, на Буковині 4 лн-
пня 1886 p., у бідній селян-
ській родині. Як довідуймося 

ча. Його новелі - оповідання 
та спогади мають переважно 
автобіографічну закраоку. 

Твори І. Дощівннка дру-
кувалиея фейлетонами — в 
„Буковині": „Розбита скри-
почка" (1906); „Перепони"; 
„Під1 ялицями". В „Ділі": 
„Граничний спір"; „Літера-
турні сілуетки". В ,,Часі": 
„Боротьба за український у-
ніверситет у Львові 1907 p.", 
„На викладах у проф. Ст. 
Смаль-Стоцького", „Казка", 
„Воєнний Іспит", „Винахід-

з його біографічного нарисуівик", „Мій добруджанськнй 
,По стипендію", його батьки сусід", „Поворот", „Іванова 

Тимофій і Єлена, мали щеі груша", „Юзько Буцік", „Ко. 
трьох дітей, а для прокорм 
лення родини всього 4 мор-
гн поля. 

Освіту в народній школі 
здобував І. Дощівник у рід-
ному селі. Учитель Карло 
Шольц, завваживши великі 
здібності до науки в молодог 

посилати сина до гімназії у 
Чернівцях. Важко прігходн-
лося батькові утримувати 

місар Чук", „Бабине літо", 
„Огріча в добруджанськими 
земляками", „Над Дунаєм", 
„Самітник", „Без батьківщн-
ни", „Вічний мир", „Профе-
сор - тиран". У „Часі" і „Не-
ділі — „У Молдові на ро-
боті". У „Робітнику'' (Черні-

го хлопця, намовив батьків в цд — „Соціальні поеми Та 
ріаса Шевченка". У „Самос-
тійності" (Чернівці — „Кри-
птонім". У місячнику „Чнта-

ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 
АННА ЦАРИК, членка УНС 

ЛИНА КОХМАИСЬЮА, члеи-

р. 

хлопця в Чернівцях, а тому) даая" (видання „Руської Бе 
ло двох роках науки батько ісіди") появлялися його ко-
хотів забрати його зі школи. І рцдц. Ьопулярні нариси про 
Прнйшлося Іванові самомуі Євгена Гребінку, Юрія Фе-
їаробляти на своє утримай 
ня репетиторством. Всі'роки 
науки в гімназії проходив І. 
Дощівник із відзначенням, з 
таїслм успіхом склав також 
іспит зрілосте в 1906 р. Але 
Покійного матеріальні умо-
винн були ввесь цей час 
дуже важкі. Це бачимо з йо-
го нарису „Казка", де прб 
гімназійні часи він каже, що 
,,за тих вісім літ не багато 
зазнав приємних хвилин". 

У 1906 р. запнеусться на 
Філософічний Відділ Черні-. 
вецького університету і.сту-
діюе германістику, ft украї? 
ністику у проф. Степана 
Смаль-Стоцького. Студіює, Л 
заробляє да прожиток у ре-
дакції „Буковини", як пос-
тійний працівник — за ре-
дакторства Остапа Луцького 
Про це довідуємося з його 
спогаду „Боротьба за укра-
Тнський університет у Льйо-
ві 1907 p.", де вія (як й інші 
чернівецькі студенти) брав 
активну участь, включно з 
арештом. 

Вже у той час починає 
друкувати в „Буковині", „Ді-
лі" та альманаху „На шля-
ху" поезії, фейлетони та ко-
роткі літературні сяльветкн 
в „Читальні", видаваній т-
вом „Руська Бесіда". 

Після закінчення студій в 
1912 р. отримує посаду вчи. 
теля гімназії у Чернівцях, та 
одружується з Арістеєю Іва-
ницькою. Душевні пережи-
вання молодого студента бу-
ли надхиенням до писання 
ліричних поезій, прнсвяче-
них коханій дівчині. 

У 1912 році переходить на 
працю в Українській держа-
вній гімназії у Вижниці, де 
вчить української і німець-
кої мови та літератури. У 

дьковнча, Володимира Самі-
йленка, Миколу Лисенка та 
Гайнріха Клайста. В альма-
наху „На шляху" появили-
ся новела „Моліода вдова" та 
дві ліричні поезії. „Рідна Мо-
ва ч. 5, 77, і 8 за 1934 р. -
продовженнями — надруку-
вала статтю І. Дощівннка 
„Румунські слова в україн-
ській мові на Буковині". 

Дощівник багато перекла-
дав літературних творів вн-
датннх румунських пнсьмен-
ннків, помішуючи переклади 
в „Часі", а саліе: „Соловей-
w?" і ,,Віолончело'' пнсьмен-
ннка І. А. Братеску-Войнеш-
ті; „Цнбух лоґофета Богу-
ша" і „Руксанда" (остання 
друкована також у „Неділі") 
письм. Николая Гане; „Піп 
Волокита" (також окремою 
відбнткою) — письм. Иона 
Славіч-а. У „Самостійній Ду-
мці" і „Самостійності" над-
рукована „Сповідь" Олекса-
ндра Влагуци. Дощівник пе-
рекладав ще таких румунсь-
кнх авторів: Ион Лука Ка-
раджіяле, Ион Крянга та Ко. 
стане Негруцці, які осталн 
недрукованнмн в рукописах і 
перекладача. Н а п р и к л а д : І 
„Великодній смолоскип" —і 
Караджіяле, „Невідомий п о ! 
ет'' — Негруцці та інші. По- j 
кійиий залишив досить бага-
тнй спадок недрукованнх о-
ригінальних творів. Згадас-
мо, для прикладу, деякі з 
них: „Зрадник", „Спогади 

про Оснпа Маковея", „По 
стипендію", „як умирала 
школа", (про розв'язання Ви-
жницької гімназії), Гадючий 
острів", „Habent sua fata Ji– 
belli", „Porco dio, italia picco– 
la". На основі румунських 
джерел писав Іван Дощів-

МИХАШІО Д. ЧАРПЕіЦЬ-

. 
ВОЗНІЧАК РОМАН - член 

ціп гімназії він працює аж н л к компілятивні нари с н 
до її розв'язання румунсь-j "Р0 Руксандру Хмельниць-
кнм урядом у 1921 p. T y r j ^ n P ^ Івана Підкову та 
від 1918 р. я мав щастя бу 
тн його учнем аж до розв'я 
зання школи. Про П розв'я-
зання залишився у рукописі 
спогад „Як умирала школа". 

Після розв'язання Внжнн-
цької гімназії Дощівннка пе-
реводять на працю у Старе 
Королівство, у Констанцу, 
над Чорним морем; по двох 
роках переводять у Сіліст-
рію, над Дунаєм. У 1928 р. 
знову переводять службово 
в місто Роман, до Теологіч-
ного семіваря, а згодом до 
гімназії у тому ж місті, де 
він учить німецької мови. На 
цій посаді, у 1941 р. Дбщів-
ник переходить на пенсію. 
Від „заслання" у Румунію 
вже не мав можливостей ве-
рнути в свої рідні сторони, 
за якими ввесь час тужив 

Байду Вишневецького. Іван 
Дощівник був співавтором 
великих Українсько-румун-
ського (561 стор.) і Румун-
сько-українського (878 стор.) 
словників, що вийшли в Бу-
карешті, 1963 і 1964 pp. -
на жаль, тиражем всього 910 
примірників кожний. 

Іван Дощівник був глибо 
ким знавцем української мо-
вн й літератури. Писав прек-
расною літературною мовою, 
ясним, прозорим стилем. Як 
педагог був лагідної вдачі, 
й хоч вимогливий, але enpa– 
ведливий в оцінці знання уч-
нів. Він любив й шанував 
свого професора. Дощівник 
був одним із невсипущих 
працівників, які завершува-
ли процес національного віл-
родженвя Буковини. Один із 

і тугу виливав на папір. По-j Дописувачів До „Професорсь. 
мер у Букарешті 20 березня; кого Альманаху" писав про 
1973 р. і був похований тамі Івана Дощівннка, як про вн-
на Свангелицькому цвня- і датного професора й гарно-
тарі. г о письменника. 

Іван Дощівник залишив 
по собі досить поважну пи-
сьменницьку спадщину, роз-
енпану по різних періодич-
них виданнях і в недрукова-
ннх pj-KoiiHcax, Його поезії 
і короткі нариси, новелі та 
спогади почали друкувати-
ся, почавши від 1906 p., у 
буковинських і галицьких 
періоднках, переважно фей-
летонами. в ..Буковині", ,Д і -
лі". ,,Часі", „Самостійній ДУ-
мці", ..Рідній Мові" та інших 
публікаціях. Більшість ЙОГО 
оригінальних творів друку-
валися під псевдонімом Іван 
Підгоренка або Омелян Мн-
коласнко. Всі переклвдн щ-
мунських авторів позначені 
правдивим ІМ'ЯМ ЦЄрвКЛАДА-

Це тільки бліда й неповна 
сильветка сл. п. Івана Доші-
вника, писана далеке) від Рід-
ноі Землі у відсутності дже-
рел і архівних матеріяліп. 
Дані про появи друкованих 

І праць взяті з архіву Покіи-
1 ного , зладжені його доч-

кою. 
Хай ця наша скромна згад-

ка буде квіткою на могилу 
нашого дорогого професора 
й земляка. 

І. М. Новосівський 

Купуйте в підприежотват, 

які оголошуються 

Т10ОДОР КРАВЕЦЬ член УН-
Союзу В!дд. 819 Т-ва (УНДім 
BJPo4ecTepl, Н. Ич помер в 
червня 1973 р. на 81 р. ж. 
Нар. в с Лучннцях, пав. Ро-
гатна і став членом УіГС в 
1928. р. П'оліпшгв у смутку 2 
доньки: Марію і Катерину 1 
внуків. Похорон вОдоувгл 8 
червня ц. р. на двіштарі 
Holy Sepulchre .а Рочестері, 
Н.И. 

-Вічна Йому Пам'ять! 
В. Попович, секр. 

ІОРЩ С. ГРЕППВ, член УНС 
Від. 22 Б”ва Доброї Волі в 
Чикаго, Ілл., помер 12 лип-
зп'. 1973 р. на 58 р. ж. Нар. в 
Чігкаїо, Ілл. і став членом 
У-ИС,В 1968 р. Полгашпз у 
езл^тку дружину Анну, ДОЧ-
Кп Джорджіяаау, Тамару 1 

.^Іічеллу, енна Отепана і 2 
.беотрні Павлингу 1 Ольгу. 
'Похорон вЯхбувся 16 липня 
ц. р. на цвинтарі ов. іНосафа-
та в Ріпер Ґров, Ілл. 
. Вічна Лому Пам'ять! 

Гелена Олек, секр. 
КАТЕРИНА ЛИСКО, члеика 

УНС В̂ СХ. 387 Т-оа Запор. 
^24 в Рочеотері, Н. И., но-
зюрла 31 липня 1973 р. на 77 
р. ж. Нар. в с Тадаиі, поз. 
Калглпса Струмілова 1 стала 
членкою УНС в 198S р. ІІо-
лішшла в смутку сака Воло-
дкмира, брата і сестру., 6 
внуків. Похорон відбувся 2 
серпня ц. р. на цвинтарі Holy 
Sepulcliro в Рочестері, Н. П. 
- Вічна їй Пам'ять! 

В. Попович, секр. 
ЗІАРІЯ КАЗИЗІИРЧІШ, ЧЛЄН-

ка УНС Вод . 473 Т-ва їм. 
10. Головінського в Monrrpe– 
алі, Канада, померла 3 cep– 
пня 1973 р. на 76 р. ж. Нар. 
а Скалаті, Україна І стала 
членкою УНС в 1949 р. По-
лишила в смутку мужа Пет-
ра і брата'.Маріяна. Похорон 
віхбуася в серпня ц. р. на 
цвинтарі Cote ties Nefgee в 
ІЛІоигреалІ, Канада. 

Вічна ЇА Пач'ягь! 
Секретар 

АННА СЛОБОДЯН, членна 
УНС Відд. 37 С-па Люоов я 
Елизабег, Н. ДІІІ., померла 
16 серпня 1973 р. на 74 р. ж. 

Нар. в Норггалпггоиі, На. і 
1 :стала члешсою УНС 1922 р. 
":Поляшила в смутку мужа 
. Романа, 2 сіпгів: Данила і 

Гаррі дочку Гелену, в аяу-
кіп і сестру Гелену. Похорон 
відбувся 20 серпня ц. р. на 
цвинтарі КверГрСн в Гілсайд, 
ІЬДж. 
, Вічна їй Пам'ять 1 

Анна Гнатюк, секр 

на 77 р. ж. Нар. в є. Олешко, 
Україна і стала членкою УН-
Союзу в 1939 р. Полишила в 
смутку мужа Івана, і донь-
ки, 2 і:шиїц 2 сестри і б ану; 
к.и. Похорон а4Д.Зуася в oep– 
тщл ц. р. на цаїшгарі Евер? 
Гріїї в Елнзабет, Н. Дж. 

ііі.чна tu Пам'ять! 
їв. Вакум, секр. 

ЮЛІЯ ПОТОЧНЯК, членка 
УНС ВІДД. 394 в Воффало, 
Н. ХІ-, померла 9 серпня 1978 
р. на 65 р. ;к. Стала члешсою 
УНС а 1944 р. Полишала в 
смутку дочку Гелену, сина 
Негра і 4 шіуь-Ja. Похорон 
я:доувїя 4 серпня д. р. на 
цанатарі Мт. Олі аот в .Toea– 
ванда, Н. П. 

Вічна 1ft Пам'ять!. 
Марія Гмасгяк, секр. 

ГВАН ВОЛОШИНСЬКИЛ -
член УНС Відд. 220 Ч”Ва ев. 
ап. Петра 1 Панда в Чігкаґо, 
Ілл^ помер 17 червнів 1973 р. 
на 94 р. ж. Отая членом УНС 
1950 р. Полишив у смутку 
дружину Шар льоту, доньки: 
Марію Анну, Вадіну. lloxo– 
рои відбувся 29 червня' ц. р, 
на цвинтарі ов. Мнуоіаа в 
Чикаго, Ілл. 

Вічна Лому Нам'ять! 
Секретар 

членкою УНС в 1926 р. По-
лншнла в смутку мужа Сте-
пана. Похорон відбувся 11 
серпня ц. р. на цвинтарі в 
Гіоркизіллі, Огайо. 

Вічна їй Нам'ять! 
Секретар 

ТО.МА ТЕРЕВІІЦЬІСіиП, члоп 
УНС ВЧІД. 14 Т-ва Чорном. 
,Оі в Нюзрі:у, Н. Дяс^ по-
мер 16 чераяя 1973 р. на 7J 
р. ж. Став членом УНС в 
1947 р. Полишив у смутку 

” снили Волтера, Оганлея, 
доньку Софію і -внуків. Ио-
хорон відбувся на цвинтарі 
Голнвуд Мнморал -Парк в 
Юніон, Н. Дж. 

В.чна Йому Пам':ггь! 
М. її. Отрок, секр. 

ВАСИЛЬ САЛІП, член УНС 
В.дд. 213. В-ва св. Арх. Мя-
хаїла з Ваііон, Н. ^м., uo– 
мер 89 квітня 1973 р. на 85 
р. ж. Полишив у смутку дру-
жнну Марію, енна Чеогера, 
дочку Гелену. З внуків З 
правнуків, Похорон в.дЗуа-
ся 3 травня ц. р. на цвиита-
рі МешогЬІ Park, SUokle, Ш. 

В.чна Йому Пам'ять! 
В. Козак, секр. 

КАЛИНА ХОЛЦНШЦЬ, ЧЛЄЯ-
ка УНС В^д. 228 С̂ вВ. св. 
Аніш в СтИКлер, П4н номер' 
ла 21 липня 1973 р. НЯ 77-му 
р. ж. Нар. в Сколе. Україна' 
1 стала члешсою УНС 1924 р. 
Полишила в смутку енна Іва-
на, 2 доньки: Марію 1 Анну. 
Похорон відбувся -на цакн-
тарі ов. Миколая в Ст. Клср, 
Па. 

Вічна їй Пам'ять! 
Анна Смліська, секр. 

АННА ВОПТОВИЧ, члеяиса 
УНС В^ад. 14"ї ВАаа ов, Мн-
хаїла в Аллеитавн, Па., по-
мерла 12 серпня 1973 р. на 
65 р. ж.,Нар. в Тейлор, Па. 
і стала членкою УНС в 1920 
р. полишила в смутку 2 6ра-
тів, 3 ееетрн. Похорон в.д-
бувсі 16 серпня ц. р. па' 
св. Мара в Фулертон, Пй; 

Вічна їй Пам'ять! 
І. Гуцалюк, секр. 

БОГДАН ТУРЧАК, член УНС 
Відд. 14 Т-ва Чорном. СІЧ в 
Нюарку, Н. ДЖч помер 14-го 
серпня 1973 р. па 52 р. пи 
Нар. в Курманошгчі біля Пе-
ремшпля 1 став членом УНС 
в 1965 р. Полишив 'у глибо-
кому смутку дружину Лю-
бов І синів: Любрмира т Оле-
га. Похорон відбувся 26 cep– 
пня ц. р. на цвинтарі св. Ан-
дрія в Бавнд Бруку, Н. Дж. 

Вічна Нону Пам'ять! 
Сеіфстар 

АННА ВАВРО, членка УНСо-
юзу Відд. 67 Т-ва Запор. СЯч 
в Антона, Коті., померла. 19 
липня 1973 р. на 85 р. ж. На-
род. в с. ЛИСИЧИЯЦЯХ, Уісраї-
яа 1 стала членкою УНСою-
зу в 1928 р. Полишила в 
смутку енна д-ра Неотора, 7 
внуків і сестру. Похорон аїд-
бувся 21 серпня и. р. на 
цвинтарі e.D. an. Петра і Нав-
ла в ДерГш, Коші. 

Вічна їй Пам'ять! 
Вол. Пен'іок, секр. 

ІВАН ЯРОСЛАВСЬКИЙ, член 
УНС Відд. 217 ав-ва ов. Ио-
сафата в Рочестері. Н. Н, 
помер 15 серпня 1973 р. на 
75 р. ж. Став членом УНСр-
юзу в 1958, р. По-тшптш у 
смутку дружину Катерину, 
сянУв: Михайла, Дмитра та 
Івана, 2 доньки і 4 аігукїв. 
Похорон відбувся 18 серпня 
ц. р. на цпіп старі Holy Se– 
pulchre, Ко Chester, N.Y. 

B^raa Йому Пам'ять! 
Т. Кубарич, оекр. 

ТАТЯНА ТЕЛБВЯК, членка 
УНС Відд. 77 в Порковіллі, 
Огайо, померла 8-го серпня 
1978 р. на 87 р. ж. Стала 

МИХАЙЛО КАЛАНДЯК -
член УНС Відд. 156 Т-ва ім. 
Т. Шевченка в Честер, Па., 
помер 18 липня 1073 р. на 
82 р. ж. Отав членом УНСо-
юзу в 1936 р. Похорон а.д-
буася на цвинтарі Siloam, 
vineland, N'.J. 

Вічна Йому Пам'жть! 
М. Новак, секр. 

rtAWTKLi 

(Г 
EXPEBHTNCED 

SHEAR OPEKATOB 
SPOT WELDER 
PUNCHPRE8S 
OPERATORS 

Steady employment. Oom– 
pany benefits. Good starting 

rate. 
R. Si L. Sheet Metal Co. 

Я Qulick Rdn Falrileld, NJ 
(291) 675-8448 

lJO!PTEP 
Повний час праці. 11 p. - 8 
веч.,.включаючи гарячий „по-
лудеяок".' Приватна школа в 
Менгстеш. Голоситись особнс-
то до 

100 East End Ave., N.YXJ. 
Питати за Mr. Maticka 

8 am - 4 pm 

СТОЛЯР-
РОБЛЕ8ЕШЯ МЕ0ВЛШ 

Досвід в праці в крамниці 
приладь 1 направ. Околиця 

Вроиксу. Телефонувати по 
7-ій год. вечора — 

(914) 941-8712 

SHEET METAL 
Mechanic, layout ^nd work on 
caatom ahort run production, 
must be able to do own layouts 
from blueprints. Small well 
established, company, usual be– 

nefits. Come ready to work. 
ОТГ M F Q . EVC. 

Newark way й Rutgers St. 
Maplewooa, N.J., 291-761-4700 

CARPENTER 
We, are looking for a carpenter. 
with a minimum of б years. 
Experience. Should be familiar 
with industrial plant mainte– 
nance. Must be able to make 
repairs, build new construction, 
make layout and construct 

office. Call Personnel Dept. 
(201) 432-7200 

or apply in person to 
THE HARTZ MOUNTAXN 

CORP. 
395 Broadway, Jersey City, NJ 

WAKEHOUSE WORKERS 
General warehouse work. We 
need order pickers, packers, 
stockmen, and dockman. No 
experience or English required. 
Free transportation from Jour– 
nal Square to Company loca– 

tkm. Apply in person to 
THE HARTZ 

MOUNTAIN CORP. 
305 Broadway 

JERSEY ОГГГ, NJ. 

У і АННА ГОЛАК, членка УНС 
ВІДД. 152 Т-ва Вільна Украї 
,на, померла 2 серпня 1973 р 

ч^мй 

ТАРЗАН, 4 . 6994. Наявні чує барабани тубільців 


