
ВИЙ11ЮВ З ДРУКУ І ПОСТУПИВ 
У ПРОДАЖ ВЕЛИКИЙ ЗБІРНИЙ: 

„ЛУМ МИШУГА" 
Джерзі Саті. - 3 кінцем 

минулого тижня, після дея-
jkfA затримки в переплетні, 
',Яо^тавяено до в-ва „Свобо-
да" надрукований в ньому 
великий збірник: „Лука Ми-
піуга". На зміст цієї книги 
склались коротке вступне 
'слово довголітнього cnisnpa– 
цівняка і приятеля д-ра Лу-
кя Мншугн та завідатела 
його' спадкової маси Романа 
Слободяна, коротка біогра-
фія д-ра Мншугн в опрацкь 
ваяні А. Драгана, автобіог-
р,афічяі праці д-ра Мшпуги: 
,ДІід опікою мого стрия", 
„На Волині" та „Спогад де-

їента" про віденську Січ", 
іе біографічні статті-

ЇОМИНН А. Драгана: „Силь-
веткагд-ра Луки Мшпуги"; 
Дмитра Галичина: „На про-
шанняи'; д-ра Володимира 
Трембщького; ,Л-Р Лука 
Мишуга представник Гали-
цької Держави у Вашингто-
ні"; д-ра Володимира Душ-
ника; „Д-р Лука Мишуга і 
українська визвольна cnpa– 
ва в". Америці"; Кларенса 
Меанінга: „Мов знайомство 
ц д-ром Мйшугою'' та проф. 
Романа Прндаткеаича: „Д-р 
Лука Мишуга і українська 
музика в Америці". Найбіль. 
т у частину збірника стаяов-
лять недруковані досі тексти 
Промов самого д-ра Луки 
Мншугн головно з нагоди 
Листопадових і Січневих Ро-
ковин, Шевченківських Свят 
і на такі теми, як: В обороні 
Рідного Краю, Вклад амери-
канських'українців у визво-
льні змагання України, Ук-

раїнська пропаганда в Аме-
риці, Вільна Україна — пе-
ремога звичайно пристойно-
сти, Український Конгресе^ 
вий Комітет Америки, Снмон 
Петлюра Великий Син Ук-
раїнн, У відповідь ворогам 
Ольга Басараб, Варшавсь-
кий процес, в обороні укра-
Тнських скнтальців та окре-
ма частина—д-р Лука Мишу 
га про Український Народ-
ннй Союз. Разом книга мав 
360 сторінок друку великого 
формату, 50 ілюстрацій та 
тверду, полотняну обкладин-
ку. Зредагував її А. Драган, 
літературна редакція — 
Вячеслава Давнденка, а мн-
стецьке оформлення — Бог-
дан Титла. Коштув вона 10 
долярів і ножна її замовля-
ти в адміністрації „Свобо-
дн". Вже замовлені книжки 
будуть вислані ще цього 
тижня. 

ганна колесник ПРИБУЛА 
Д0ТОРОНТА 

Торонто. — Група осіб, І 
чоловіків і жінок, стояла в 
понеділок 17 грудня увечорі 
у ждальні Торонтського між 
народного летовнща, чекаю-
чи на трохи спізненнй літак 
s Ванкуверу а радше, в пря-
мій лінії, із Сіднею в Ав-
стралії. Зустрічати дорогу 
гостю, примадонну Київсь-
кого театру оперу і балету. 
lji; Т. Шевченка, Ганну Ко-
лесннк і її небожа, молодого 
тяніста Валентина Ратуш -
ного. Війніли: в першу чер-
гу її чоловік, ще недавній 
директор'! диригент того ж 
Київського театру опери та 
балету Володимир Колес-
ннк, який прибув до Торон-
та в 'жовтні ц. p., а далі, го-
лова місцевого КУК д-р Пет-
ро ГлДбович, місцеві дириґе-
ктп Василь Кардаш і Квітка 
Зорич Кондрацька та? інші 
особи, що беруть активну у-
чаеть в українському куль-
турному житті Торонта, 

Вже з-поза скляних стін 
ждальні, всі впізнали в нато -
вві пасажирів, що оце йде 
Ганна Колесник, така імпо-

(Закінчення на crop. 7-ій) 

Речники Уряду більш оптимістичні 
щодо енергетичної кризи 

Вашингтон. — у зв'язку з 
рішенням арабських держав 
збільшити постачання наф-
ти до більшостн країн, крім 
ЗСА та Голландії, речники 
американського Уряду твер-
дять, що енергетична кри-
за в Америці не буде така 
серйозна як передбачалося. 
Хоч арабські, країни рішили 
Продовжувати тотальне ем-
барго на експорт нафти до 
ЗСА, представники Федера-
льного Енергетичного Уп-
равління сподіваються, що 
нафта доходитиме до Аме-
рикв „обхідним шляхом". 
Таким чином існує можли-
вість, що цієї зими не тре-
ба буде встановляти раціо-
нування бензини. 

Арабські міністри д л я 
справ нафти, які відбули 2-
денні наради в Кувейті, у 
вівторок, 25-го грудня пові-
докнлн, що їхні країни в сі-
чні 1А74^го року не будуть 
зменшувати продукції наф-
ти, як це робили в минулих 
місяцях, а навпаки, збіль-
шать продукцію на 10 від-
сотків та що з цісї підвишки 
в продукції І скорис т а ю т ь 
„приязні держави". Але де-
які арабські, а також і аме-
рнканськіекономісти дума-
ють, що в наступному кро-
ці буде, знесення ембарго на 
експорт нафти до ЗСА. По-
дібно ВИСЛОВИВСЯ В ПОНЄДІ-
лок, 24-го грудня, Вілліям 
Саймон, голова Федерально-
го Енергетичного Управлін-
ня. Коментатори вказують 
на факт, що цього місяця В. 
Саймон відбув кілька розмов 
із шейхом Ахмедом Закі аль-
Ямані, який в уряді Саудів-
ської АрабіІ заннмас пост мі-
ністра для справ нафти. Ду-
мають, що ці розмови с прл-
чнною оптимізму Саймона, 

Під час: пресового інтср-
в'ю Саймон також сказав, 
що хоч Конгрес не схвалив 
законопроекту, який наДа-
вав би Президентові повно-
власті в зв'язку з енергетич-
вою кризою, то Уряд зможе 
на якийсь час продовжувати 
роботу щодо ощаджування 
пального й без Цього закону. 
Голова Федерального Енер-
гетнчного Управліаня Дал̂ ь-
ше заявив, що в Америці ці-
ни на бензину можуть зро-
сти на 8, або й на 11 центів 
за ґальон, в наслідок рішен-
ня арабських країн ПОДВОЇТЕ 
ціну на нафтову ропу. Але 
Саймон також сказав, що 
якщо ціна гальоиа бензини 
зросте до 50-60 центів, то по-
пнт на бензину впаде, а це 
доведе до зменшення імпор-
тів нафти, що вийде на ко-
ристь Америки. Ця заява В. 
Саймона була зроблена ще 
перед рішенням арабських 
держав збільшити постачан-
ия нафти до „приязних дер-
жав", але економісти твер-
дять, що ціни бензини в А-
мериці все одно зростуть, 
хоч може не так драстично, 
як передбачував Саймон. 
- П і д час понеділкової пре-
сової конференції Саймон rite 
заторкнув питання встаяов-
лення раціонування бензк-
ни. Він заявив, що в середу. 
28-го грудня, говоритиме з 
президентом P. . Ніхсоном і 
сподівається, що в четвер 
зможе видати заяву в цін 
справі 3 огляду на рішення 
арабських країн збільшити 
продукцію нафти, деякі eko– 
номісти Сподіваються, Що 
президент Ніхсон і Саймон 
вирішать, що. на теперішній 
час не треба встановляти p-^– 
що'нування бензинн. . . У-' 

ДРАКОНСЬКІ ОБМЕЖЕННЯ 
В СОВеТСЬНИХ ТАБОРАХ 

Представники НУК мали зустріч 
з майором Ст. Дзюбою 

ОРГАШЗІЩІЙНА КАМЛАННЯ УНС 
1973 РОКУ 

РАНІШЕ ПРОГОЛОШЕНО НОВИХ ЧЛЕНІВ 4,111 
В ОСТАНШХ ДНЯХ ПРИЄДНАНО 123 
РАЗОМ ДОСІ ПРИЄДНАНО ЧЛЕНІВ 4,234 

В останніх днях надіслали до Головної Канцелярії 
аплікації нових членів наступні організатори і секре-
тарі Відділів: 

Анна Гарас (В. 47) — 20 аплікацій нових членів, 
Іван ^арнавський (В. 150) - 10, Гелен Олек (В. 22) — 
в, Кардо Кобіто (В. 121) - 6. Гльорія Пащин (В. 125) 
- 5, д-р АтаЕас Слюсарчук (В. 174) - 5, мгр Іван 
Гвврилюк (В. 360) — 4, Дмитро Попадинець (В. 434) 
- 4, Адам ІЦізднн (В. 55) — 3, Іван Петрунцьо (В. 
78) -т- Л, Андрій Івавзок (В. 108) - 3, Мирон Феїгчнн 
(В. ІЗОУ - 3, Іван Пригода (В. 200 і 361) - 3, Василь 
Лещук (В. 303) — 3, Михайло Малинівськнй (В. 437) 
у- 3, Осип Фарннич (В. 462) — 3, Василь Мандзій (В. 
8) - Й, Мартин Шишка (В. 44) — 2, д-р Іван Оврант 
ф. ge ĵ hi 2, Богдан Дейчаківськнй (В. 233) - 2, Ти-
міш Мельник (В. 277) — 2, Іван Даньківський (В.375) 

2, Петро Дяків (В. 412) - 2. По одній аплікації 
25 секретарів та організаторів. 

М В ГРУДНІ ПРИДБАНО 484 НОВІ ЧЛЕНИ. 

Вінніпег (КУК) - Дня 
19 грудня 1973 члени Екзе-
кутнвй Президії Централі 
КУК і Управи Відділу КУК 
у Вінніпегу відбули зустріч 
з мейором Вінніпегу Стефа-
ном Дзюбою. Під час це! зу-
стрічі мейор Дзюба поінфор-
мував про його недавну по-
дорож в Україну і підписан-
кя договору приязної СПІВП-
раці між містами Львовом і 
Вінніпегом. Рівночасно по-
рушено справу фінансової 
субсидії міста Вінніпегу на 
святкування Українського 
Тижня в січні 1974 та участь 
українців у святкуваннях 
100-річчя Вінніпегу в 1974 
році, і можливість з цеї на-
годи назвати одну з вулиць 
міста Вінніпегу іменем Т. 
Шевченка. 

Під проводом президента 
КУК д-ра П. А. Кондри, в 

цій зустрічі взяли участь від 
Централі КУК: о. д-р В. Ку-
шнір, А. Яреиович, А. Ка-
чор, A. L Шшлнк і екзеку-
тнвннй директор С. Яр. Ка-
льба, а від ВщдМу КУК йо-
го голова С' Радчук разом 
з пп. Е. Гайвороном і О. С у 
раським. 

МОТРЯ ХОДНОВСЬКА 
В РАДІО 

В суботу 29-го грудня 19-
73 р. о год. 11-ІЙ перед нолу-
дяем на радіовнх хвилях 
станції WNYC, 93.9, внсту-
пить Мотря Ходвовська, сту-
дентка Українського Музнч-
ного Інституту кляси Дарі! 
Гордннської-Карановпч. Мо-
лоденька піяністка вяковас 
фортепіянові твори Степово-
го, Ревуцького, Шопена і 
Годарда, 

Ню Иорк (Пресова Служ-
ба ЗП УГВР). - Як уже ін-
формовано, останньо значно 
загострився режим в COBCT– 
ськнх концтаборах в Мордо-
вії і у Перемсьшй області. 
Ще в 1969 р. вступив в силу 
Новий суворий т. зв. „Вип-
равно-трудовий кодекс", я-
кий, привів до цілого ряду 
обмежень в таборах, підви-
щив норми виробництва для 
в'язнів, обмежив контакт з 
рідними, загострив дисци-
плінарні кари. 

В 1972 р. введено всилу 
окремий наказ ч. 20, який 
ще більше "загострив режим 
в таборах. Згідно з цим на-
казом, напрнк л а д , в'язні 
можуть ходити по зоні тіль-
ки „в строю" і зорганізовано, 
заборонено заходити до ін-
ших бараків і цехів; в'язні 
мусять строго придержува-
тись усіх формальностей при 
поздоровленню таборо в и х 
властей та приписів в справі 
одягу. В'язням заборонено 
одержувати в посилках ви-
соко-кальорійні харчі. Забо-
ронено теж управляти на зо-
ні грядки, сіяти квіти і т. п. 

В 1973 р. всі ці драконсь-
ські приписи загострено ще 
більше, а таборові власті ве-
дуть себе розбещено. За най-
мешт „провини" таборова 
адміністрація карає в'язтв 
карцерами та іншими „санк-

ціями". Згідно із законом, 
в'язням належиться харч у 
2.300 кальорій, насправді од-
нак цей хар виносить 1.000 
до 1.500 кальорій, при цьому 
дуже поганої якости, бо ча-
сто попадаються зовеш зіп-
суті, зігннлі харчі. Все це ро-
биться плявово, згідно з до-
датковими інструкц і я м н 
„згори", щоб якнайбільше 
утруднити таборове життя. 

В 1972 і 1973 роках дві зо-
нн таборів в Пермськії! ou– 
ласті стали місцем посилено-
го концеитрування україн-
ськнх політичних в'язнів, я-
ких в більшості перевезено 
з Мордовії. Туди були теж 
прямо запроторені Зиновій 
Антонюк, Ігор Калннець, І-
ваа Світличннй та іїшіі. Од-
ночасно загострено ще до-
датково табооовий режим у 
цих зонах. , 

ПРЕЗИДЕНТ УНР В ЕКЗИЛІ 
М. ЛШИЦЬКИЙ ВІДВІДУЄ АВСТРАЛІЮ 

ПОМЕР СВ. П. 0. 
ІРИНЕЙ Г0ТРА 

Глей Ков, Н. И. У ПОНЄДІ-
лок, 24-го грудня, тут помер 
на 83-му році життя св. п. о. 
Іряней Готра, ЧСВВ, колиш-
НІЙ ДОВГОЛІТНІЙ В'ЯЗЄНЬ СО-
встськнх концентраційн н х 
таборів. Єрейські похорони 
відбудуться в четвер, 27-го 
грудня перед Полуднем в 
церкві св. Юра в Ню Иорку. 

АРАБИ ЗАПОВІДАЮТЬ ЗБІЛЬШЕННЯ 
ДОВОЗУ НАФТИ НА Ю ВІДСОТКІВ 

Бейрут. - ' Деякі европей-
ські кр?.їии, а також Японія, 
з вдоволенням прийняли jii– 
шення арабських країн об-
легшнти ембарго довозу на-
фги і з 1-им січня 1974 р. 
підвищиш на 10 відсотків 
довіз до більшосін европей-
ськнх країн і Японії, за вн-
імком ЗСА і Голландії, ЯКІ 
— за окресленням арабсько-
го світу — все ще піддержу-
ють економічно і мілітарно 
Ізраїль. Рішення про збіль-
шения довозу нафти запало 
на дводенній конференції 
міністрів арабських країн — 
продуцентів нафти в Кувен-
ті. Враховуючи заповіджену 
і тепер скасовану - 5-від-
ерткову обннжку з додатком 
10-відсоткової п і д вишки, 
більшість країн Европи і 
Японія одержасгь, почняаю-
чи з січня 15-відсоткову під-
втнку доставн пального. Це 
повідомлення в и к ликало 
вдоволення в багатьох краї-
нах, хоч ще не усуває ціл-
ковитої кризи, яка панус го-
ловно в Европі, і ледви чи 

спрігчиннться до обннження 
цін аа . бензину і оливу де 
огрїГТА .домів, що останнім 
часом майже подвоїлась, а в 
деяких країнах (Англія, Ііа-
лія, Голляндія, Швеція і ін.) 
лавіть потроїлась. Шейк Аг-
мет ЗакІ аль-Ямані. мініс-
тер для тгродукції нафти в 
J^-д Араби, заявив в імен4 
всіх арабських країн, проду-
центів вафги, що тиск араб-
ського світу на країни заа-
рнязнені з Ізраїлем досятнуь 
свого вершка, доказом чого 
с прихильні для арабсько 
го світу заяви Японії і Бель-
гії. Шейк Ямані вірить, що 
за їхнім прикладом підуть й 
інші країни. Поінформовані 
дипломатичні представниц-
гва західніх держав вважа-
ють, пго рішення про пщвн-
шку наступило у зв'язку з 
переговорами в Женеві., 
Арабські економічні експер-
тн заявили, що слідуючим 
КрОКОМ буде, мабуть. ЗНЄСЄИ-
ня ембарґа супроти ЗСА. Це 
станеться, за їхнім твер-
дженням, в другій фазі пе-
реговорів в Женеві, що від-
будуться в січні. 

УКРАЇНСЬКЕ РІЗДВО В СВІТОВОМУ ТОРГОВЕЛЬНОМУ ЦЕНТИ 
У НЮ ИОРКУ 

Ню Иорк. — Тут у Світо- українською х о л ьоровою 
вому Торговельному Центрі 
піднісши прапори з різдвя-
иими привітаннязш вщ різ-
ннх народів, на їхніх рідних 
мовах, включно з українсь-
ким (на зеленому тлі білими 
літерами виписано ,,Христос 
родився") 11-го грудня ц. р. 
о 12-ій год, в полуднє ВІД-
крято вже вдруге річний 
фестиваль П. н.: „Різдво по 
всьому світу". У ньому 18 
народів, поміж ними й укра-
їнськнй, характеристичними 
різдвяними сценами penpe– 
звнтують окремішність І ПИ-
томенність різдвяного побу-
ту і звичаїв. Виставку зі 
сценкою українського Різдва 
виконала відома мисткния-
скульптор Слава Ґеруляк 
під спонсоруванням 84-го 
Відділу СУА в Ню Иорку, 
очолюваного п-і Марією Да-
нгап. На фронті виставки, на 
зеленому тлі білими літера-
ми напис: Україна. На під-
вищеияі, прибраному на бі-
ло дев'ять 28-Інчовнх фігу-
ринок у гуцульській ноші — 
група колядників на тлі 

символічною зіркою, коза 
зодягнена в гуцульську ЖІ-
ночу новду, малі гуцулята, 
дівча із колосками збіжжя у 
руці замість дідуха, і янго-
ли і з прозорою мережею 
крил; пастелевий різдвяний 
візерунок - внЧарований 
керамічною скульптурою. У 
глибині, поза групою, чутно 
спів колядок, награний на 
платівках. Оформленням і 
Аранжуванням виставки зай 
малися заступниця голови 
64-го Відділу СУА пані Леся 
Різник посередник поміж 
Світовим Торговельним Цен-
тром і СУА. Декорації і 
звізду виконав відомий бу-
дівинчий церков у ГантерІ, 
в Глен Спей і на Пластовій 
Оселі в Іст Четгемі, Юрій 
Костів. Окрім комерційних^ 
біля інших виставок не було 
жадних пояснень про різдвя-
ні звичаї чи традиції, лише 
коло української видніла 
брошура, написана англійсь-
кою мовою; її уклала п-і 
Люба Волинець, обгортку 
ілюструвала Слава Ґеруляк 

Українська Різдвяна сценка у Світовому Торговельному 
Центрі в Ню Иорку 

Родина", брошуру видано 
заходами 84-го Відділу СУА. 

У зв'язку з цією міжиа-
родною виставкою, в цьому 
Центрі, у п'ятницю ц. р. о 
год. 12.30 по полудні відбу-
лася українська мистецька 
програма під керуванням 
Калини Чічки Андріснко в 
приязності коло 300 гляда-
чів. Виступали: українська 
танцювальна група СУМА з 

Йонкерсу під керівництвом 
Володимира Уздейчука 
бандуристки Віра і Олена 
Шумилович, студентки гри 
на бандурі проф. Романа Ле-
вицького. Цю програму та 
кож спонзорував 84-ий Від 
діл СУА з Ню Иорку. Різ-
двяна виставка ще буде від-
крита до 1 січня, в годинах 
від 10-ої ранку до 4-ої по по-
ЛУДИІ; у ?S!Ь^ 

Сідней, Австралія (В. 0 -
нуфріенко). — У п'ятницю, 
14 грудня, до Австралії прн-
іхлв на шеститижневі відві- І X 
дшга президент Української 
Народньої Республіки в ек-
знлі Микола Лівнцькин. Ос-
танніми місяцями Товарнст-
во Сприяння УНРаді в Авс-
траліі та австралійське Пре-
дставництво Виконав ч о г о 
Органу УНРадн провели се-
ред прихильників Державно 
го Центру збірку на покрнт-
тя подорожі Президента і це 
дало йому можливість прнї-
хати на цей континент, де 
досі не бував ніхто з провід-
них діячів УНРадн та її Вн-
конавчого Органу. 

Не зважаючи на ранню 
годину (7.30 ранку), на сід-
нейському летовищі Мескот 
зібралося біля сотні осіб -
переважно провідники cyc– 
пільно-політнчннх організа-
цій та члени й провід Т-ва 
Сприяння УНРаді на чолі з 
головою Представництва ВО 
УНРадн Підполк. С. Яське-
вичем. Великий гурт укра-
їнців прикрашували, мов 
квіти, діти в народних одя-
Гах. Прибули на зустріч із 
Президентом також сумів-
ці й пластуни в своїх одно-
строях та з прапорами. O– 
тець Іван Манько прибув від 
УАПЦ, а о. І. Шевців — від 
УКЦеркви в Сіднеї. Чужнн-
ці із зацікавленням допиту-
валися, кого зустрічають утс-
раїиці, а коли довідалися, 
що приїздить Президент ук-
раїнського екзильного уряду 
почали також чекати на йо-
го прибуття. Кореспондентп 
телевізійної станції фільму-
валн моменти зустрічі. 

Варто відзначити, що ос-
еднашея .Українських l-"po– 

Президент УНРадн 
Микола Лівицькнй 

мад Нового Південного Вел-
таині консолідаційні заходи 
Президента, наслідком яких 
появилася заява його й Го-
лови Проводу ОУН в справі 
становища в Україні й у сві-
ті, витворила в Сіднеї іншу, 
ніж досі атмосферу порозу-
міннл між прихильниками 
УНРадн й членами Органі-
запії Визвольного Фронту, ft 
на зустріч із Президентом 
вийшли провідні діячі сід-
нейського Осередку СУМ-у, 
крайовий провідник ОУН Л. 
Новицький, а в знак првяз-
ннх відносин між УНРадою 
й Революційною ОУН СІД-
нейський Осередок СУМ-у 
влаштував 20 грудня спеці-
яльне прийняття для Презн-

і дента в Домі Української 
Молоді в сіднейському пе-
редмісті Лідкомб. 

Першим привітав Прези-
дінта на летовищі голова 
Представництва ВО УНРадн 
в Австралії підполк. С. Ясь-
кевнч, за .ним — голова Об'-
УЗПКІНГЦЧНЯ HJ mm 7-4в' 

Канцелярія Верховного Архиєпишш 
вияснює справу привіту для Другого С'НВУ 

В останньому вп-Рим. 
данні ,,Вістей з Риму" опуб-
ліковаио з канцелярії Bep– 
ховного Архивпнскопа, за 
іідписом канцлера о. д-ра 

Г. Хоми "ч датованого в г и м 
L6 листопада 1073, окреме г.с 
іідомлення в справі привітг 
ІІНЯ Блажен ішого Всрхог 
:юго Архнспнскоца для Дру-
гого Світового Конгресу Ві-
льних Українців, про яке ін-
формував торонтонський ка-
толнцькнй тижневик ,,Наша 
Мета" з 10-го листопада ц. 
р. та за яким ту саму віст-
ку подала ,.Свобода" з 14-го 
листопада. У Повідомленні 
з Канцелярії Верховного 
Архнепископа сказано: 

Повідомлення 

З Канцелярії Верховного 
Артиспископа 

В ч. 45 ..Нашої мети", з 
10 листопада 1973 р. і в дея-
кнх інших часописах появи-
вся привіт Влаженішого Ве-
рховного Архнепископа Кир 
Иосифа до 11 Конгресу СК-
ВУ в Торонті. Ми уповнова-
жнені заявити, що Блаже-
иіший Кир Иосиф такого 
привіту не писав і не посн-
лав. На прохання Преосв. 
Кир Існдора. Торонтонтсько-
го Єпископа, щоб привітати 
від його імені на Конгресі 
Верховний Архиспископ дав 
згоду телефонічно це зроби-
ти, але Преосв. Кир Існдора 
умисно не допущено до сло,. 
ва. Одначе Блаженніший 
мимо того, що допомагає С-
КВУ, мав і мас застережен-
ня щодо змісту привіту і до 
Проводу та його праці. 

Привіт від Українського 
Католицького Єпископату не 
відійшов на час через 
штрайк італійських пошта-
рів, а він звучав так: 

„Привіт Української Ка-
толицької Ієрархії до П Сві-
тового Конгресу Вільних У-
країнців, 4 листопада 1973 
в Торірнті. 

Світлий Конгресе! 
Кожна доба історії народів 

вадвнгає нові проблеми і ви-

магпс від СВОїх сучасників 
їхньої належної розв'язки. 
Сучасна історія Укпа HCT^O– 
го Народу ставить перед 
наші очі в новій формі вже 
давне й жорстоке питання 

І відносно самого його існу-
і зання як окремої і незалеж-

ю ї к,ації. 
Христова Церква, що від 

ЧР.С:В святих наших князів 
Володимира й Ольги так тіс-
іо й нерозривно злучилась 

з душею Українського На-
роду, завжди стояла, стоїть 
і невідклично стоятиме не 
тільки на сторожі прав Бо-
жих, але теж у постійній о-
5ороні суверенних прав на-
шого Українського Народу. 

Світовий Конгрес Вільних 
Українців, це не тільки фор-
ча зорганізованого україн-
зького громадського життя 
у вільному світі це не лише 
зняв нашої громадської і 
державницької зрілостн, але 
хе передусім свідоме й не-
зідклнчне рішення Україн-
:ького Народу в діаспорі 
об'єднати всі свої релігійні, 
національні й політичні сн-
іи в одно всеукраїнське ба-
жання, щоб враз із Україн-
:ьким Народом на землях У-
л-раїнн. продовжувати затя-
кну боротьбу, аж до остато-
чної і повної перемоги, в о-
Зороні - свободи Христової 
Церкви і суверенних прав 
чашого гнобленого, але нес-
юреного Українського На-
ооду. 

Тому, Українська Католн-
іька Церква, яка завжди хо-
гіяа всеціло служити Госпо-
ту Богу й своєму Українсь-
:ому Народові, радіє цим че-

оговим, П СВІТОВІПЙ Конгре-
юм Вільних Українців, ві-
тас його і молить Всевиш-
нього щедро благословити 
його працю й усі його пос-
танови та вповні перевести 
і'х у життя для більшої сла-
зи Божої і загального добра 
всього Українського Народу. 

Благословення Господнє 
на Вас!" 

(слідують підписи Владик) 
Рим, дня 16 листопада 1973. 
о. д-р Іван Хома — канцлер 
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Постійне завдання 
У зв'язку з появою збірника писань і промов д-ра Лу-

ки Мишуги варто буде пригадати його думки на справу, 
яка і сьогодні не перестала бути актуальною і якою по 
сьогодні наша спільнота не змогла позитивно розв'язати. 
Мова йде про „українську пропаганду в Америці" і пре 
українську пресово-інформаційну службу, яку д-р Л. Ми-
шуга утотожнював з „пляновою, обдуманою ситематичною 
акцією, яка зміряс до того, щоб поширити українське ім'я 
в Америці, з'єднати тут якнайбільше симпатинів для на-
Ших політичних цілей, цебто для наших державницьких 
змагань". 

На жаль, відзначив він, „ми не маємо в Америці та-
кого українського центру, який займався б спеціальне 
українською пропагандою. І ледве чи матимемо в най-
ближчій будуччині. Я не бачу можливості! влаштуванню 
Навіть порядного пресового бюра, бо це було б сполучене 
в коштами, па які "нам в теперішніх обставинах годі спро 
могтися. З того не виходить, щоб ми цю справу залнша-
лн . . . Але для цього треба спільного порозуміння наши: 
головних організацій і нашої преси". Міркуючи над укра 
їнською політично - пропаґапднвною діяльністю,' Л. Ми-
шуга зробив важливе помічення щодо характеру і зміеп 
такої діяльності!, про що ми часто ще й сьогодні забу 
пасмо: 

, Пам'ятаймо, писав він, — що всяка пропаганд 
:: і.':еи.:ь::і:не тоді, коли вона входить в душу людчні 

..: :по вона її иагіть не зауважує. Доведіть чужинця д( 
того щоб вів сам відчув потребу запитати вас про якус; 
"ро:пуру чи українську книжку англійською мовою. В' 

.: в їй Г .; : г іс. В першу чергу з'єднуймо собі люде; 
і a пою культурою, а та з'єднає нам симпатинів і для на 
шої політика" 

Думки .'!. Мишуги на тему гкрпїнської пропаганд? 
і, тільки частиною і то поглядів на окремі проблеми : 

потреби українського життя, включені п опублікованні 
юірняк у.-ч нього та які не втрачають своєї акту 

aJij aot ги і сь ;Л . к наше постійне завдання. 

Ж е н е в а під з а г р о з о ю терору 
Женева, столиця маленької Швайцарії, пережизас, 

мабуть исршхіи раз в історії, психозу страху. Арабськ. 
сксгремісіичіи гр^іш загризшій Швайцарії і багатьом де-
леґахрям, що беруть участь у мировій конференції для 
полагодження ізраїльсько - арабського конфлікту, що во-
ни виконають цлті ряд атеніатів, якщо делегат піддер-
жуватимуіь Ізраїль в його домаганні задержати арабські 
землі, окуповані у війні 1967 року. Щваїіцарськнн уряд, 
у зв'язку з погрозами, поробив всі заходи для забезиечен-
ня делегатів і приміщень, в яких відбуваються наради. 
Женевська поліція була скріплена поліційнимн частинам., 
з інших кантонів, а летовища в Швайцарії охороняє на-
ціональиа гвардія. Зокрема летовище в Женеві охороня-
стьсл узброєною з авюматнчну зброю поліцією, яка дісіа-
ла доручення перевіряти всіх пасажирів не тільки на ле-
ТОВИЩІ, але також автовнй рух на дорогах, що ведуть до 
Женеви. Сильно охоронясіься також готель ,,Ініерконти-
ненгаль", де зупинилась більша частина делегатів на 
конференцію. Як пише західна преса, дослівно на кожно-
му кроці в Женеві можна бачити поліцнета. Входячих де 
готелю -,,Контнкенгаль" навіть запитують: „Чи маєте прн 
собі зброю?" Швейцарська служба безпеки і офіційні 
чинники Об'єднаних Націй підтвердили вістку про одер-
жапня погроз багаїьом делегаціям, а представник ОН на-
віть висловив стурбування перед журналістами, чи в такій 
атмосфері конференція зможе нормально працювати і вн-
ноентн свобідні рішення. 

В міжчасі до Женеви приїхали вже майже всі пред-
ставникн дипломатичного світу і понад 800 журналістів, 
в тому числі кількадесят з СССР. Ще перед формальним 
відкриттям конференції минулої п'ятниці відбувалися ін-
дивідуальні1 зустрічі поодиноких делегацій, а в четвер від-
булась зустріч Генрі Кіссінджера з Андресм Громнком, 
на якій, — за опінісю преси — ,,мали вирішитись лринци-
пові справи", то будуть мати вирішальне значення для 
цілого ходу мирової крнференції. . 

Ярослав Курдидик 

НОВИН ПОЛІГОН 
ДЛЯ МОДЕРНОЇ ЗБРОЇ 

Шеф штабу американсь-
кого летунства Г. С. Брови 
заявив недавно в інтерв'ю з 
журналістами, що війна на 
Близькому Сході, як зреш-
гою кожна війна, скривав в 
собі різні несподіванки, але 
.іа цей раз, твердить Брови, 
ці несподіванки були дещо 
іншого характеру. У першо-
му дні війни араби відгро-
жувалнея, що вони, .мовляв, 
зим ргзом зіпхнуть Ізраїль 
у море, а ізраїльтяни на свій 
лад погрожували, що в цьо-
іу зударі вони так провчать 
:гипетську самопевність і 
тгонистість, що араби вже 
ііколн більше не захочуть і 
іе будуть у спромозі пуска-
ги в хід свою мілітарну ма-
ліину. Наразі, не сталося, 
іні одне, ані друге... 

Доба „рейдуючих паяце р-
гах генералів"^ як їх нази-
іають деякі мілітарні істори-
си - Ромеля в Африці, 
іаттона в Нормандії, а Ґу-
іерілна в Росії — ніколи 
іільше не повернеться. А 
ггалося це тому, що мобільні 
)акети зневтралізувалн ле-
'унську бойову підтримку 
;ля танків, а роля бойового 
:етунства у таких блиска-
шчних рейдах з г а даних 
юлководців була якраз і го-
ювною причиною їхнього 
)ейдуючого успіху. . 

Генерал Джордж Буї, го-
юва французького Інстнту-
у національної оборони, пн-
ав недавно, що останні дві 
:ійлн на Близькому Сході Е 
D67 і 1973 роках розділили 
,^слівио неначебто ,,два по-
:оліиня вояків" і надали ві -
:ним діям зовсім .нової' 
ратегічного виміру". Вони 

(алн змогу особливо совс-
їм продемонструвати, не-
ов би на випробувальному 

-.асяжному полігоні, зовсім 
:ову і внеокопрецизну зброю 
- вияві протилегунських і 
ротнпанцерних змініятюри-
ованнх ракет. Совстя, каже 
Зуї, дали арабам змогу за-
іізнатнся з цією новою збро-
по і західні мілітарні знато-
си не можуть надивуватися, 
до арабські вояки, яких пі-
іля трьох останніх nporpa– 
шх воєн з Ізраїлем просте 
вважали за „фелагів - неу-
сів", у цих останніх 5-ти 
-юках могли так оволодіти 
тією модерною зброєю. Оце 
і була, продовжує Буї, най-
5ільша несподіванка тієї вій-
:ш. Це саме підтверджує во-
тнний коментатор і знавець 
цього обширу Павло Дая-
ченко, який стверджує, що 
говстські' інструктори не МО-
глн надивуватися цій здібно-
сті арабів у володінні маши-
намн, як теж протилетунсь-
чою і протипанцерною обо-
роною. 

Дж. Л. Смарт, англійський 
заступник директора Kopo– 
лівського Інституту для МІЖ-
народннх справ, пише не 
без слушностн у фаховій 
пресі, що тон останній війні 
на Близькому Сході надава-
лн, у протилежності до во-
єн з 195S і 19S7 років, де го-
ловннми факторами було ле-
тунство і танки, дві малі і 
майже непомітні ракети СА-

М-6, що дослівно загороджу-
вав дорогу бомбардуваль-
ника.м, і САМ-7, яка була 
малою піхотинською зброєю. 
Ця ракета - базука загро-
жувала бойовим літакам у 
низьких, т. зв. „бриючих ле-
тах", і таким чином oxopo– 
нЯла танкові становища пе-
ред їхньою загрозою з довіт-
ря. 

Крім того, продовжує 
Смарт, совєти, як теж й аме-
риканці, продемонстрували 
цим разом одну вирішну 
протипанцерну зброю. Совс-
ти мобільну ракету 120 мм. 
САГ АР з головою, що в ній 
вміщено 5 фунтів розривно-
термічної мішанки, керова-
ної інфрачервоними промін-
нями. Головне комаидувая-
ня Ізраїлю твердить, що як-
раз ці ракети знищили най-
більше число їхніх найваж-
чих танків. 

З американського боку 
продемонстровано теж мен-
шого калібру протитанкову 
ракету ТОБ, яку можна внст-
рілювати із землі, або з ге-
лікоптера. Безсторонні війсь-
кові знавці твердять, що як-
раз цією ракетою завдано 
єгипетським танкам Т-62, 
яких доставили совєти Єги-
ПТОВІ КОЛО 100 ШТУК, НИЩІВ-
ного удару, бо вони стояли 
у першій лінії і їхньою ме-
:ою було створити проривну 
прогалину в ізраїльській го-
лов:кй обороні. 

Цей танк Т-62 появивсь 
уперше на бойовому пляц-
дармі. Він важить 37 тонн і 
з совєтській армл його ува-
ісали за наймодерніше до-
г:гнення в о п а н цнреній 
брої. В останніх роках др-

дано Т-62, 115 мм. гармату 
з „лясзровим вивінуван-
чям". 

Ізраїльтяни жалілися, що 
з достаною цієї найкращої 
іротитанкової зброї амерн-
санці ізза якихось ближче 
іевідомнх причин — „не ду-
же поспішали". 

Із новостей у бойовому ле-
тунстві слід відмітити, що 
над Єгиптом появився пер-
шнй раз МІҐ-25. Це змоди-
фікованпй МІГ-23, мас три-
кратну швидкість звуку, а 
засяжність висоти 90 тисяч 
стіп. Наразі вони виконують 
дуже прецизну розвідну слу-
жбу і їхніми пілотами є 
тільки москалі 

Смарт порівнює обшир 
Близького Сходу з колшп-
ньою еспанською громадян-
ською війною з 1930-их ро-
ків, у якій перевірювалн, ко-
жнпй, на свій лад, свою 
зброю: Німеччина, Італія і 
Совєтський Союз. У тодіш-
ній війні обидві сторони бу-
ли залежні від посторонніх 
достав зброї, майже так са-
мо, як тепер на Близькому 
Сході, а на добавок тоді в 
Еспанії брали участь, крім 
регулярних військ, ще і до-
бровільці. На Близькому 
Сході добровільці відігра-
ють може не вирішну ролю, 
а з совстського боку покищо 
не стверджено випадків, щоб 
військо приймало безпосе-
редню участь в бойових ак-
ціях. Розвідка підтвердила 

однак, що наплив „інструк-
торів і дорадників'' помітно 
збільшується та що Єгиито-
ві допомагають летуни, які 
прибули туди з Північної 
Кореї і Північного^ В'єтнамуJ 
Північні в'єтнамці обслуго-
вують мережу електронічнсь 
го вивінування прн САЛ.І-2 і 
САМ-3, при чому вншколю-
югь єгиптян. 

Під час останньої кампа-
нії ізраїльтянам пощастило 
захопити, як трофей, —, 3-
тоннову ракету ФРОГ-7: Ця 
ракета має 1100-фунтову за-
рядяо - вибухову голову із 
засяжністю 45 миль. ІзраІль-
тянам вдалося теж захопити 
БРДМ-1, легкоопанциреннй 
стежний віз, ваги Т тонн, 
який має дуже цікаво добу-
ване п'яте, колесо, що допо-
магає йому просовуватися 
крізь важкий терен та додає 
йому незвичайної маневрової 
полегші. Другий трофей це 
БТР-60, дещо важче опанцн-
реннй амфібійнпй перевіз-
ннц „піхотинський транспор-
товнк". Він може помістити 
12 піхотинців з повним узб-
роєнням, має важкий куле-
мет і три окремі важкого ти-
пу протилетунські рушниці. 

Розглянувши, хоч і дуже 
побіжно, нові типи зброї, що 
їх продемонстровано на 
близькосхідному обширі, 
західні воєнні фахівці нази-
вають цю війну — „най-
блнжчою передсторожною 
воєнною лекцією". І на са-
мому ділі, коли бойовим лі-
гакам і танкам довелося зу-
стрічати „перегороди з нової 
їброГ', то треба було для то-
^о, щоб крізь неї пробитися 
їлатити таку високу ціну, 
яку досі не передбачувалося 
у т. зв. стратегічній кальку-
ляції, то що тоді говорити 
про те, що ми, союзники 
НАТО, мовляв, досягнули і 
вдержуємо баллне із Bap– 
шавським Пактом? 

Ми повинні і то негайно, 
- продовжують ці фахівці, 
— розпочати доосновну пе-
ребудову, а в першу чергу 
нашу протилетунську і про-
титанкову оборону, і зрозу-
міти, що від довшого вже ча-
су Кремль повиснув МЄЧЄІІ 
Дамокля вад цілим вільним 
світом. 

Може найбільш перекон-
лпво пролунала нещодавня 
nejpecTopora нашого авюри-
те?йїого науковця д-ра Ми-
хайла Яримовнча в „Н. И. 
Таймсі", в якій то прялю 
неймовірній і катастрофаль-
ній формі відстають ЗСА на 
відтинку своєї національної 
оборони тоді, як Москва 
показала нову і модерну 
зброю на Близькому Сході. 
Всякої породи пацифісти і 
„голуби миру" намагаються 
скорочувати воєнний бю-
джет і в своїй наївності не 
припиняють балачок про 
розброєння з непоправною 
вірою, що з Москвою буде 
можна таки „співіснувати". 

БАТЬКИ! Зв'яжіть замолоду 
eavtux дітей а найстаршою, 
найбільшою U найбагатшон) 
українською національною 
установою поза межами 
батьківщини, якою є Укра-
Ьіський Народний Союз, щоб 
запевнити їм кращу будуч-
ність, а нашій громаді у 
вільному світі нового свідо-
мого члена.' 

Матвій Стахів 

ЩЕ ПРО ПОЛІТИКУ 1 НАУКУ 
Ред. Іван Кедрин, голова 

(Сшлкн Українських Журна-
Лістів в Америці, був при-
сутнім на Юаілейнім Лауко-
вім КонгребТ НТШ. Після 
цього Конгресу, який був 
повним успіхом підготовної 
праці Ділового К о м і тету 
цього Конгресу Шд голрву-
вавням проф. д-ра Осипа 
Андрушкова, мав нагоду 
кожний журналіст дати у 
спеціальній статті огляд хо-
ду Конгресу і оцінку його 
праць. Ред. Іван Кедрин ско-
ристав із цієї нагоди і опуб-
лікував свою довшу статтю 
з приводу цього Конгресу в 
„Свободі" за 15 грудня 1973. 
Його стаття має наголовок 
„Політика і наука" та oxon– 
лює 185 рядків друку. Про-
те, фактично про хід Конґре-
су в статті нема ні слова, хо-
ча ціла стаття запланована 
своїм змістом для цього Кон-
гресу. Автор почав з третьо-
го' сторіччя до Христа різни-
мн анекдотами про вчених і 
філософів (Архимед, Галі-
лей, Діогеи), які фактично 
не мають відношення до 
Конгресу НТШ аж ніяк, а 
з Конгресу вийняв лише 
питання ухвалених резолю-
цій. Цій справі він присвя-
тив усього 47 рядків. Про ці 
резолюції він між іншим на-
писав таке: 

,,... Пригадувати україн-
пям і чужинцям про Валус-
ва та його царських і совєт-
ських послідовників у такій 
формі, щоб не виглядало це 
на повчання у читальні 
Просвіти, а також і стилем 
науки... Проект прочитаної 
довжелезної резолюції не 
знайшов захоплення у слу-
хачів, а кілька критичних 
голосів, і не тому, що вони 
не погоджувались з політн-
чним вступом резолюцій, 
який пригадував „АБВ'' з 
історії України, а тому, що 
ті опоненти не могли зрозу-
міти, чому резолюції науко-
вого з'їзду мають бути ці-
лою популярною брошурою, 
в якій неграмотним земля-
кам і чужинцям виклада-
сться, як то москалі переслі-
дували український нарід і 
нищили його культуру з ви-
сновком „тримаймося, не 
даймося". Для кого ж приз-
начені такі резолюції?"... 
„Тому добре сталося, що 
один приязний... професор, 
який приєднався до крнтич-
них голосів, погодився СКО-
ротнти і перередагувати ту 
резолюцію..." 

В цій цитаті є переміша-
ннй фактичний хід справи 
на' Конгресі з поетичною 
фантазією. Тим то треба 
спростувати ті твердження 
на самім початку: 1) Автор 
поминає факт, що резолю-
ція була представлена Кон-
гресові Революційною Комі-
сісю, яка працювала в 1 часі 
самого Конгресу і вирорила 
проект резолюцій (не (ІДНОЇ 
резолюції). Голова тієї Ко-
місії ствердив, що в ході 
Конгресу з членів Комісії 
могли працювати нараз ли-
ше три члени, а двох були 
зайняті тоді в своїх Секціях. 
Членами Комісії було трьох 
професорів американських 
університетів і один Україн-

ського Вільного Університе-
ту. Комісія сама ствердила, 
що проект потребує ще ви-
гладженвя (не „перередагу 
вання") і це зробить з упов-
воваження Конгресу ця Ре-
золюційна Комісія на своїм 
повнім засіданні. 2) Ці крн-
тнчні завваги до резолюції з 
внеском викинути всі перші 
розділи резолюцій, а обме-
житись до одної короткої, 
як подає автор згаданої 
статті, виловив лише один 
присутній (не професор чи 
то американських універси-
тетів чи українських). Ніхтс 
його внесення не підтримав 
3) В дискусії над проектох 
резолюцій було не „кілька" 
„критичних голосів", а лише 
були взагалі три дискутан-
тн. З них один професор маї 
побажання лише щодо окре 
мої резолюції для чисте 
внутрішнього вжитку в ра-
мах НТШ, а саме щодо 
скликання скорої сесії Ге 
ловної Ради. До загальнії: 
резолюцій він не мав засте 
режень ніяких. Третій дис-
кутант, професор, мав лиш' 
побажання щодо термінале 
гії, вживаної в резолюціях 
Він не п і д т р и м а в вне 
сення одного опонента, зга-
даного в статті ред. Кедрина 
який уважав цілість резолю-
цій непридатними для Hay 
нового Конгресу, а тільк 
для політичного тіла, я 
УНРада. Щодо змісту п р ' 
обставини, в яких творплос 
НТШ і в яких воно працю 
зало в обличчі пересліду 
вань української культур, 
ззагалі, а науки зокрема, т 
.ці справи відомі для всіх 
шкільних підручників, говс 
рив цей опонент. 4) Післ: 
гнх трьох голосів була прий 
аята резолюційна пррпози 
ція Комісії одноголосно, то( 
то, що ні один член Конґрс 
су не голосував проти. (Гос 
ті не мали права голосува 
ти). 

Маючи на увазі цей фак 
тичини хід справи резолю 
цій, ред. Кедрин знецінкх 
науковців, які брали участ 
у Конгресі активно своїм 
доповідями (таюгх участі 
ків Конгресу було 94). Бо я 
коли ред. Кедрин ставляє та 
ку-оцінку прийнятого-.onHQ– 
голосно, отже професорам: 
університетів, пропонованою 
гексгу резолюцій, ..TO BHXt 
днгь, що вони не вмілн діят 
по-науковому і гірше розу 
міють завдання науковог 
Конгресу ніж він. Конгре' 
ухвалив цей текст резолю 
цій, а тільки при тому прий 
няв пропозицію Комісії пре 
вигладжений тексту, при чо 
му доповнено Комісію Щ( 
одним професором, а вонг 
має виконати своє завданні 
якнайскоріше. 

Це. відважне тверджених 
для читачів, які не читалі 
тексту прийнятих резолк 
ЦІЙ, що вони „тоном і ртк 
лем" є для читальні Просві 
ти, а не стилем і тоном не 
уки. Він для прикладу маї 
навести хоча б. один у стух 
цих резолюцій і ствердитп 
що цей стиль і тон — це рі' 
негідна науки. Він підтрн 
мує думку, що „політичній 
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( 1 ) 

Сід 30-го червня до 5-го 
липня 1973 р. американські 

' консерватистн - антикомуні-
сти зіхалися ДО Бостону 
(стейт Массачусстс), щ о б 
відзначити 197-ліття незале-
ЖНОСТИ ЗСА і одннадцятилі-
ття цього з'їзду, який відбу-
вдється кожного року під га-
слом: .,Бог, Родина і Бать-
кіііщина".' 

В цьогорічному з'їзді бра-
ли участь понад сто консер-
ватппних організацій, я к і 
в.іпштувалн в готелі Стат-
лер-Гі.г.он виставку своєї лі-

1 ТераТурН П ІНШИХ ЄКСПОИП-
' т:п. Минулого року на з'їзді 

4 було понад 0.000 зареостро-
в:ін:іх учасннкіН, а цього ро-

, ку їх було вже багато біль- j 
ше і репрезентували вони і 

- 17 стейШ ЗСЛ. 
, Консерватішнгаї. рух в А-І 

мерпиі швидко поширюється 
-їй набирає політичної сили. 
' Досить пригадати, що в 1968 і 

році, за Воллеса, кандидата 
ла президента від копсерва-
гнетів, голосувало понад 10 
мільйонів виборців. 

Організаторами з'їзду в Бо-
ггоні були Лоренс Е. Бонкер, 
як голова і п-і Лина Маккі-
лі. секретар. Полковник Бо-
нкер, бостонський адвокат, 
був довголітн:м помічником 
генерала Даглеса МекАрту-
ра і є президентом фундації 
LM. МекАртура. Пані Анна 
Маккіні с дружиною відомо-
го лікаря в Бостоні, матір'ю 
9-х дітей, визначна рслігій-
на та суспільно-громадська 
діячка в Америці. 

Організація Американці за 
Визволення Поневоле в н х 
Націй (АВПН), членом якої 
с Спілка Визволення Укра-
їнн і в 1973 році, як і в двох 
попередніх, була запрошена 
взяти участь у згаданому 
З,їзді. Представником від С-
ВУ й АВПН була д-р Вален-

тина Калинник, президент 
Екзекутиви АВПН і мґр Ра-
їса Станкевич, секретар к а 
Екзекутиви АВПН і penpe– 
зентантка білорусів. Про по-
діюбиці цієї участи пишемо 
вкінці статті. 

В суботу, 30-го червня від-
крито з'їзд. З браку місця 
згадуємо тут лише кілька 
промовців, які у своїх висту-
пах наголошували актуаль-
ні питання в житті ЗСА. Па-
ні Мел Ф. Геґлер з Текса'су 
говорила про те, як треба 
стримати шкідливі й неба-
жлні книжки від їх апроба-
ЦІЇ або вживання в школах 
ЗСА. 

Д-р Грінвіл Кнайт, відо-
мнй лектор і автор багатьох 
творів з медицини, поінфор-
музав слухачів про небезпе-
ку хемікалій у щоденному 
жіпті людини. Бувший ль 
дер Ради для контролі під-
рнвної діяльносгн в ЗСА ска-
зав. що відділ внутрішньої 
безпеки уряду ЗСА, а зок-
рема відділ екзекутиви, мас 
багато небажаних для без-
пекн ЗСА службовців. Він 
розповів, як політика вмож-
ливлюс великому числові 
службовців - кар'єристів, що 
готові зруйнувати країну, за-
лишатлея на внсоко-вразли-
вих для ворога позиціях й 

розпоряджатися найважли-
шими для безпеки країни ін-
формаціями. 

Джон Д. Матоніс з Вашин-
гтону, адвокат, лектор і пи-
сьменннк, був доповідачем 
панелю про можливості ад-
вокатів-патріотів в америка-
нських судах. Він сказав, що 
адвокатн-патріоти пови н н і 
створити по всій країні мере-
жу об'єднань для випадків, 
які вимагають їхньої penpe– 
зентації. Він заявив, що сьо-
вішнми для безпеки країни 
тів ніхто в судах не penpe– 
зентус, в той час, як колек-
тивісти, комуністи, порног-
рафісти, злочинці, збоченці, 
наркомани й ледарі мають 
своїх адвокатів, які вигра-
ють їхні судові справи. Для 
цієї цілі Матоніс, з іншими 
адвокатами вже створив ко-
мітет „Американські горожа-
нн за свободу і справедли-
вість". Крім цього, дискуто-
вано такі питання, як молит-
ва та читання Біблії в шко-
лах, свобода релігії, порно-
графія, сексуальне виховая-
ня в школі, де нівелюють ро-
лю родини й глузують з неї; 
харчування й медицина в 
житті людини тошо. 

Д-р Джон Ґреді, голова 
національного комітету „Ам-
ериканці за права на ишт-

тя" сказав, що законодавст-
во про аборти є народовбив-
ством американського наро-
ду й продовженням розкла-
ду американської моралі й 
родини. Його книжка на цю 
тему є найбільш читаною в 
ЗСА, під сучасну пору. Джон 
Греді є посадником Белле 
Глейл на Флориді. Він є та-
кож головою Флоридо ького 
законодавчого і дослідний ь-
кого комітету та президен-
том спілки америкаясь к и х 
лікарів і хірургів у стейті 
Флорида, 

Едвард Роув з Буена Парк 
у Калі^зрнії, президент ор-
ганізації „Християнська Сво-
бода" й автор книжки про 
„Застосування Християнст-
ва", доводив перевагу віль-
ного, приватного підприєм-
ства. 

Рон Райт, диктор радюпе-
ресилань у Каліфорнії, твер-
дяв, що Об'єднані Нації хо-
чуть перетворити американ-
екких дітей на горожая сві-
ту, які присягатимуть світо-
вій державі, а не батькам, 
не Батьківщині й Богові. 
Цього, сказав він, буде до-
сягнено при допомозі ком-
пютерів, а точніше — людь-
мп, які керують програмою 
контролювання світом. -

Вів звернув увагу на факт, 

що хоч спроба давання нар-
котиків нашим найменшим 
горожанам, віком нижче п'я-
ти років не вдалася, однак 
наркотики для модифікації 
поведінки дітей шкільно г о 
віку й тепер застосовують на 
зразок совстських експери-
ментів, але не в такій ще 
Мірі, ЯК ЦЬОГО ХрчутЬ „СВІТО-
ві пляновики", які прямують 
до тотальної контролі всьо-
го людського життя. Допові-
дач звернув увагу на таке 
явище, коли ЮНЕСКО (Ор-
гаяізація Об'єднаних Націй 
для справ культури) підка-
зус американському урядові 
різні форми експериментува-
ння в справах освіти й вн-
ховання. На закінчення Ра-
йт сказав: 

„Ми не хочемо ані соція-
лізму, ані комунізму, ані 
Об'єднаних Націй, ані Об'сд-
наних Соціялістичних Стей-
тів Америки, але помалу ми 
вже ковтаємо підсолоджені 
шматочки цих принад. Та 
нова ера наближається... Бог 
ще на троні, і правда за-
панус. 

Д-р Волтер Фрімонт, декан 
педагогічної школи в Боб 
Джонс університеті, висту-
пнв з доповіддю „Родина, що 
будує.міцну Америку". Пре-
са Бостону, присвятила. 0а-

гато уваги Дестору Маддок 
су, бувшому губернаторов. 
а з 1970 року помічниког 
губернатора. Він був однії: 
з важливих промовців. 

В пресі підкреслено, шо 
Маддокс критикує, презнден 
та ЗСА, закидаючи, що Нік 
сона переслідує ціль: зроби 
тися лідером світу. Він зра 
див і забув Америку. 

Маддокс сказав, що иедав 
ня розмова на вершинах мі:; 
президентом Ніксоном і Бре 
жневим є „невідповідною і 
неправильною". В Біло м у 
Домі роблять угоди з наши,, 
ми ворогами. Уряд ЗСА, ска 
зав Маддокс, контролює ос 
віту, комерційні лідпрнемст 
ва, індустрію, перетворюючі 
все це у власність уряду. Ц( 
вже не вільна прігватна вла-
сність: „ ... це комунізм". Вік 
нарікав, що Найвищий Суд 
ЗСА дбає про ледарів. 

„Рішення, - сказав Мад-
докс — які впливають на 
людей цієї країни, роблять 
не обрацЦвнборцями керів-
НИКН,УВ. ті, що їх обрані при-
значають. Ми вибрали Нік-
сона на президента, а він 
передав владу й урядування 
евсім^ви кона вця м". 

(Закінчення буде; 

ЇМ 
Хоч як завзято Москва 

нахваляється, що ^Щ 0 0 0 ? 
вже . давно встановлене й 
справно функціонує'^тек-
гнчне суспільство"-^H'ftare– 
їстнчні гурти освіченої мо-
лоді" і ці творнва навіть ча-
сом йазнваєтьсЯ ,,світовим 
історичним осягом"?1it все 
гаки час від часу большеви-
кн мусять признатися, що „в 
нашій країні існують ще 
скупчення віруючих". На 
підставі наших студій і вгля-
ду в ту справу, важнб ствер-
дити, що якраз серед інтелі-
гентної молоді більпіс віруч 
очих, як серед старшого по-
чоління, яке під натиском 
режиму та . під ^аг^озою 
(втрата праці, мешкання і 
ін.) боїться релігійних прак-
-ик. Молоді люди натомість 
шажають, що єдина! релігія 
юже зробити життя airicTOB– 
гим і відповісти на питання 
для чого існує людина". 
Гакож моральні вартості 
іходять в рахубу, а їх oxo– 
юняс, Ha^jryMKy молодих, 
ільки релігія. Для них це 
люго роду' „духова'ІДЄОЛО-
ля1у що роз'яснює" їм' сенс 
уземного життя І вІДн6Шен-
ія між життям і сйертю. 
для. прикладу наведемо ци-
ату з листа молодої серед-
іьошкільниці, надруісбвано-
-о в „Комсомольській Прав-
Д" з 13-го листопада^ 1073 
к, в якому вона, займаючи 
гановище до долі' одного 
окривдженого МОЛОДОГО ЧО-
іозії:а, пише: 

„В цьому році я закінчн-
;а десятилітку. Я віруюча. 
Іі, не баптистка,^ не ^можу 
ззивати себе і великою 
риклонницею Православної 
,еркви. Просто я вірю в Бо-
з. і у якусь внщу.^нлу, що 
ильніша і мудріша.від ме-
іе. Не подумайте, що ,я за-
лшеиа судьбою, що,''в,'мене 
.ушевне'розстроєння. Ц ле-
іесічна людина і нічим oco– 
іливим не відрізняюся від 
воїх подруг. Ходжу, до цер-
ви... хрещуся перед Дспита-
ш... ношу хрестик на гру-
;ях... і прямо відчуваю пот-
'ебу у вірі. Кожна,, людина 
іастаяовлясться над ритан-
:ям, для чого вона живе? 
""озорять — для щадія. лю-
(ей, Але-ж люди, яким ти 
'ажаєш щастя, за ,кілька-
іадцять чи кілька десятків 
юків відійдуть в незнаний 
віт. І для чого тоді було 
таратнея? Але коли людн-
:а знає, що добро,' гік'е'лю-. 
(ина робить, ніколи не вмн-
)ас, що немає межі, з”з' якою 
асне жнття твоє і тйоїх рід-
!их, тоді чуєш в собі бажан-
:я жити і любити. ІІе"внут-
пшне відчуття І є, Почмоє-
лу, віра". 

З цієї цитати виходить, — 
х можна б навести, багато 
іільше, — що большсанць-
:а система і т. зв. „атеїсіич-
і академії" не зумілц вик-
іпкати чи защепнти, навіть 
І середньошкільників, ,„ry– 
іаністичного патосу ,в ̂ aTejc– 
ичному вихованні". Молодь 
;е тільки вірить в Бога,: ьпе, 
омимо заборони, ,т, відвідує 

Зогослужби і слухає прстій-
то релігійні радіопередачі 
,Голосу Америки",, БіБіСІ, 
їатиканського Радіо Ц ін-
пих. Ношення, наприклад, 
:рестиків большевиць^кі про-
іагандисти називають „мо-
'.ою", але вони сильно, цю 
,моду" поборюють. 

І хоч як бажає Москва зу-
іинити зацікавлення молоді 
релігійними справами;' 'иад-
їилаючи з „центруй' нові 
вказівки і нових „вчителів 
атеїзму", на підставі таки 
joaix звідомлень треба 'роби-
ги висновок, що нег ПІД сн-
лу їм знищити релігііо і ві-
ру в серцях мільйонів. 

А що з атеїстами? Tpe6at 
правда, признати, їцо й такі 
існують в СССР, а особливо 
їх багато, коли Затаскає 
лартія чи дирекції УйІверси-
гетів. Однак, вони байдужі-
ють до питань атеїзму, як 
минається тиск. На'.',дабла-' 
цях середніх і впщцх шкіл 
постійно висить оголошення 
менш - більш такогсГзмісту: 
„Працюють гурти молодих 
атеїстів — записатись'можна 
в гурткових, або секретарів 
комсомолу". ВисліднО^айже 
ніякі. Навпаки, як. подають 
статистики в Полтавській, 
Харківській, Львівській й 

ііпших областях У к р ^ ц , по-
над 65 відс. людности ^рис-
тять своїх дітей в церквах. 
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ГРОМАДЯНИ! ПОЛАГОДЖУЮЧЙ З КІНЦЕМ РОКУ СВОЇ ВАЖЛИВІ СПРАВИ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ОДНІЄЇ З НАЙ-
ВАЖЛИВІШИХ: ЖИПЄВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ! ЗАБЕЗПЕЧІТЬ СЕБЕ І СВОЇХ РІДНИХ ПЕРЕД НЕСПОДІВАНКАМИ 
ДОЛІ БОДАЙ ОДНОЮ З БАГАТЬОХ ДЕШЕВИХ ГРАМОТ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ! ЗВЕРНІТЬСЯ 
ДО МІСЦЕВИХ СОЮЗОВИХ ДІЯЧІВ. ВВІЙДІТЬ У НЕВІДОМИЙ НОВИЙ РІК З ДОСТАТНІМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ 
шяштввш 

І БУДЬТЕ БЕЗПЕЧНІ! 
сшавеша 

ВІСТІ З ТОРОНТА 
Свято Державностн і Со-

бориости. Як щороку, crapa– 
нням управи відділу КУК в 
Торонті, Свято Державностн 
і Соборносте відбудеться 20 
січня 1974 р. (неділя) о год. 
3.30 по' полудні у великій 
Міській залі Массей Гол. У 
програмі святкувань висту-
пн представників міського, 
провінційного і федерально-
го урядів, та мистецька час-
тина з участю молодіжних 
ансамблів. На передодні свя-
ткувань буде проголошений 
Український День та виві-
шення українського націона-
льного прапора на Міській 
Ратуші. . 

Молодіжна Секція СУЖК. 
У п'ятницю, 16 листопада ц. 
р. о год. 8 вечера відбулася 
у приміщеннях гостинниці 
„Дач Сістерс" зустріч членіь 
молодіжної секції із редак-
торами і гостями, з приводу 
появи першого збірни к а 
праць Молодіжної Секції Спі-
лки Українських Журналіс-
тів Канади. Зустрічю, яка 
пройшла у приємній і друж-
ній атмосфері із живим об-
міном думок, проводила го 
лова Секції п-а Ірина Мака 
рик. З дискусії присутні ДО-
відалися про головні бажан-
ня, пляни, та перешкоди. По-
знтивним і відрадним яви 
щем є постійне зростання кі-
лькости членів секції, що даі 
запоруку журналістично г ( 
приросту і нових сил, та да-
льшого існування наших ча-
сописів. Члени секції і при 
сутні журналісти і гості, щи 
ро вітали між собою молодо 
го поета, письменника і жу-
рналіста з Буенос-Айрес, Ар 
гентнна, — п. Миколу Ша 
фовала, який ще від час? 
Другого СКВУ „полюбивши' 
Торонто, старанно і пильне 
під кожним оглядом його ви 
вчас, та цікавиться його все-
бічним і многогранннм жит 
тям. Спілка Українських Жу 
рналістів Канади, може дій 
сно гордитися надійним над 
банням. 

Перша „Жива Газета". 
Старанням відділу Ліги Виз 
волення України в Торонт 
запляновано цілий цикл ім 
през, які відбуватимуться піг. 
назвою „Жива Газета". Пер 
ший такий вечір відбувся 5 
вівторок, 4 грудня ц. р. Д0П0-
відачем якого був Іван Ко-
ляска, який говорив на тему 
„Найновіші події в Україні". 
Доповідач проаналізував у-
падок Шелеста і покаянну 
заяву І. Дзюби. Після допо-
віді відбулася дуже жива і 
цікава дискусія. Іван? Коляс-
ка — це дійсний знавець по-
дій в Україні, який сам на 
власному досвіді Ьс'мав змо-
гу вивчити і пізнати. Друга 
„Жива Газета" була запля-
нована на 18 грудня ц. р. і 
третя на 15 січня 1974 р. 
„Живі Газети" відбуваються 
в Українському Домі прн 
вул. Христі у залі „Со-
кола". Численна і активна 
участь у першому вечорі до-
казус, що добрі доповідачі і 
цікаві теми завжди притяга-
ють учасників. 

Цікава доповідь. Об'сдна-
ння українських письменни-
ків „Слово" влаштувало,, у 
п'ятницю ЗО листопада ц. р. 
у рамцях своїх п'ятницевих 
вечорів, в залі Інституту св. 
Володимира цікаву доповідь 
письменниці і малярки Ліди 
Палій. Темою доповіді були 
враження з подорожі по кра-
їнах Близького Сходу: Ту-
реччияі, Ливані, Ізраїлі та 
Єгипті. Доповідь цікаво ви-
голошена, ілюстрована про-
зірками, на яких можна бу-
ло бачити пам'ятники старо-
вияної культури згаданих 
країн. Письменниця і маляр-
ка Л. Палій відома із свобї 
недавно виданої збірки ре-
портажів „Мандрівка в часі 
і просторі". 

Зустріч І прощання. Цен-
траля та відділ ОЖ ЛВУ 
влаштували, 6 листопада ц. 
р. зараз по відбутому 2-му 
СКВУ, товариську зустріч із 
багатьма делегатами різних 
країн, які прибули до Торон-
тп. Зустріч відбулася у вели-
кШ бівхпотЛй wwti УкраІн-

ського Дому при вул. Хрис-
ті. Програмою вечора керу-
вала голова Централі ОЖ 
ЛВУ п-і Марія Солонинка. 
Представники пооднно к н х 
країн інформували про жит-
тя в країнах їхнього поселе-
ння. Під час зустрічі відбув-
ся показ нощі, якою npoBO– 
дила пані Стефанія Луцик 
з виступами дітей Рідної 
Школи, членів СУМ та ОЖ 
ЛВУ. Присутнім на вечері -
зустрічі був дос; Я. Стецько. 
З промовами виступали: мгр 
Слава Стецько, Василь Ко-
сюк з Аргентини, мгр О. 
Коваль — голова ' Централі 
СУМ - Бельгія, д-р О. Куш-
пета-^-Голляидія, ред. І. Дми 
трів — Велика Британія, 
лроф. Василенко — СУ Б Ве-
лика Британія, а ред. Л. Ві-
гошинська - прочитала не-
трукований твір, та молодий 
студент, прет-пнсьменник М. 
Шафовал — Аргентина го-
зорив від молоді. Зустріч за-
чінчено словами голови СУ-
ВФ — д-ра Р. Малащука. У 
товариській формі, представ-
уики нашого зорганізовано-
го життя у різних країнах 
'.віту, мали змогу обмінятись 
думками, спостереження м н 
та взаємною інформацією. 
Така зустріч, получена із 
трощанням, бо ж багато де-
теґатів вже другого дня за-
пишали Торонто, була під 
чожним оглядом вдалою. 

Українське Торонто. З на-
юди 2-го СКВУ, управа від-
;ілу КУК в Торонті видала 
гуже гарний і добре зреда-
'ований довідник про Укра-
нське Торонто. Завданням 
ювідннка було дати змогу 
ісім прибулим на Конгрес 
делегатам познайомитися а 
українським суспільно-гро-
ладським життям, його ycra– 
ювами, церквами, організа-
діями, школами, підприсмст-
шми, видавництвами, народ-
гами домами, книгарнями, 
дистецькими групами, кре-
днтівками, бібліотеками, ра-
цопрограмами, та організа-
дійним завершенням сіііль-
.юго життя — КУК-ом. До 
довідника додана карта То-
ронта, яка була дуже допо-
ліжною у мандрівці по ньо-
чу, зокрема тим які приїха-
тга до нього вперше. Редак-
гором довідника був — Аяд-
рій Григорович. 

Передріздвяний базар. Доб-
ровільннй Комітет Паяь при 
Пансіоні ім. Івана франка в 
Горояті влаштував розпочи-
ааючи від 9 грудня Ц. р. т. 
зв. Передріздвяну Виставку 
-Базар, ручних робіт мешка-
нців Пансіону і добровільно-
го Комітету Пань. Виставка 
буде у приміщеннях Пансіс-
ну при вул. Роял Иорк. За-
цікавлені зможуть не тільки 
оглянути, але і закупити на 
різдвяні подарунки: вишнв-
ки, тканини, килимчики, мо-
заїку, шалі, кошики, квіти, 
кераміку і багато інших ви-
робів старших віком жите-
лів Пансіону. Безперечно, що 
ЧИСеЛЬНІ ВІДВІДИНИ, ОГЛЯДИ-
ни і закуп, дасть велику мо-
ральну піддержку нашим 
старшим. 

„Ідеї і Люди" Філія УНО 
і братні Організації Торонто-
місто і Торонто - захід, влаш-
тували у неділю, 25 листо-
пада ц. р. о год. 6-ій веч, в 
авдиторії УНО при вул. Кол-
ледж, Ювілейну Зустріч для 
відзначення 40-річчя „Укра-
їнського Слова" в Парижі з 
доповіддю його довголітвьо-
го редактора Олега Щтуля-
Ждановича. У програмі ве-
чора виступали мнетець к і 
ансамблі тріо МУНО „Калн-
на", Бандуристи ансамблю 
ім. Хоткевнча ОДУМ - Topo– 
нто, та сольоспів у супроводі 
бандури Люби Бурої ученн-
ці Рідної Школи Філії УНО. 
Доповідь „Ідеї і люди" ред. 
Штуля - Ждановича зробила 
велике і позитивне вражен-
ня. Ювілейна Зустріч ^прой-
шла під кожним оглядом 
знаменито. 

Ч дідаж. 

Організації СФУЖО 
відбули 

Ню Иорк. (Мир. Ласовсь". 
ка). — В неділю, їв грудня 
Ц. р. В ПОПОЛуДНеВИХ ГОДН-
нах тут в домівці Союзу 
Українок Америки, при 2-ІЙ 
евеню відбулася зустріч 
представниць складових Ор-
ганізацій СФУЖО в ЗСА, а 
саме: Союзу Українок Аме-
рики, Об'єднання Українсь-
ких Православних Cec– 
трицтв, Золотий X р є с т, 
Об'єднання Жінок Оборони 
Чотирьох Свобід України і 
представниці Жіночої Секції 
при Хліборобсько - Освітньо-
му Союзі в Курітібі — Бра-
зилія. Це перша така зустріч 
на терені Ню Иорку. З на-
годн 25-ліття СФУЖО від-
булися святкування й імпре-
зи в містах декількох кра-
ін. Ню Иорк до сьогодні не 
відмітив ювілейної дати 
СФУЖО. Крім представниць 
Організацій, на зустріч 
прийшли заслужені, довго-
літні працівники громадсь-
ких організацій і гості. 

Зустріч .відкрила перша 
містоголова СФУЖО п. Ліда 
Бурачинська і коротко пода-
ла схему праці Федерації, 
згадала про перший конгрес 
в 1948 p., в якому Федерація 
була заснована. Першою го-
ловою була Олена Кнсілев-
ська, жінка надзвичайних 
громадських і національних 
прикмет. Від 1956 р. СФУ-
ЖО очолила Олена Заліз-
няк, жінка теж великого 
формату. Сьогодні головою 
є п. Стефанія Савчук в То-
ронті, Канада. До ведення 
програми Зустрічі, п. Л. Бу-
рачияська попросила голову 
Комісії Культури л. Мирос-
лаву Ласовську. -
,,Пані Ольга Горачук, зас-

тупниця голови СФУЖО на 
Південну Америку, ДОПОВІ-
дала про працю Жіночих 
Організацій в Бразилії і 
Аргентині. Доповідь п. О. 
Горачук викликала зацікав-
ленвя і широку дискусію. 
Українці і в Бразилії потре-
бують: матвріяльної допомо-
ги. Заробіток робітника в 
Бразилії, в порівнянні із за-
робіткамя в ЗСА, дуже низь-
кин. Жіночі Організації про-
вадять харитативну роботу, 
культурно - виховну, опіку-
ються хворими. Бразилія це 
країна, яка не сприяє наці.^ 
нальним .v-еншинам. До 12-
го року .життя діти не мо-
жуть вчитися - по школах 
своєї матірньої мови. Пані О. 
Горачук працює з Жіночій 
Секції прн Хліборобсько-Ос-
вітньому Союзі в Курітібі, 
провадить р а д іопрограму 
для українців в портуґаль-

на терені Ню Йорку 
зустріч 
скій мові, вчить у школі 
українознавства, в членом 
Ради Суспільної Служби 
при СКВУ. Окрему увагу 
присвятила прелегентка жі-
ночим організаціям в Арген-
тині їхнім успіхам і трудно-
щам в праці. Робляться ста-
рання, щоб нав'язати спів-
працю з жінками в Параг 
ваї. 

Пані Біля Процюк, голова 
Комісії для М і ж народних 
Зв'язків, говорила про ролю 
Міжнародної Жіночої Ради, 
та про зв'язки СФУЖО з нй 
ми. На останньому Конгре 
сі Міжнародного Жіночого 
Союзу в Ню Делі, Індія, СФ-
УЖО репрезентувала деле-
ґатка з Австралії п. Зірка 
Яськевич. 

Пані Раіса Куделя, голо-
ва Комісії Фінансів СФУЖО. 
говорила про нові пачннн 
СФУЖО, а саме: виданш: 
творів Лесі Українки, пре 
нові форми комунікації міх 
членством, про гуртуванню 
професіоналісток .і nrJo"'jbBi– 
лейиу кампанію. В році, і 
якому СФУЖО відзначає 25 
ліття пгирокозакроєної, ду-
же тяжкої, відповідально', 
праці, слід піддержати її мо-
рально і матеріально. Мо-
рально, допомагаючи їй у 
праці, заохочуючи грема-
дянство ставати членами-
прихильннками, спомагаю 
чими і добродіями. В ювілей 
ному році випущено п'яти-
долярову цеголку, щоб кож 
ний, хто доцінює працк 
СФУЖО, міг її купити. Ма-
теріяльна допомога уможлн-
вить здійснення заплянова-
ної роботи. 

В дискусії над доповідям! 
винесено і прохання до Уп.-
рави СФУЖО частіше влаш-
товувати. міжорганізащйні 
зустрічі на терені Ню Иорку. 

Після формального закін-
ченкя З у с т р і ч і , вже за 
чаєм і солодким, далі обмі-
нювались присутні порада 
ми і культурними новинка-
ми. Звернено увагу, що пен-
сіонерн, які не користають і 
Велфер, повинні старатися 
про підвишку соціяльного 
забезпечення. За новим за-
коном вони можуть дістати 
біля 200.00 дол. місячно. 
Знову ж діти тих батьків, 
які заробляють менше як 
10.000 дол. річно, -І кінча-
ють середню освіту і йдуть 
до коледжів, мають право на 
стипендію. З культурнн:г но 
вішок: поява високовартіс-
ної книжки Людмили Кова-
ленко, „Тиха Вода", виданої 
Об'єднанням Українських 
Прагославних Сестрицтв. 

Конгрес розпочав Різдвяну відпустку 
не схваливши енергетичного 

законопроекту 
Вашингтон. — У суботу, 

22-го грудня, Конгрес роз-
почав свою Різдвяну відпу-
стку, не схваливши законо-
проекту, який надавав би 
президентові Ніксонові над-
звичайні повновласті у зв'я-
зку з енергетичною кризою. 
Конгрес знову засідатиме 
аж 21-гр січня 1974 року. 
Хоч Сенат в п'ятницю, 21-
го грудня, схвалив компро-
МІСОВІШ ПРОСКТ, ВИГ0Т0ВЛЄ-
ний спільною комісією обох 
Палат Конгресу, то Палата 
Ретгрезентантів наступного 
дня відкинула його 219-ма 
голосами проти 34-ох. При-
чина цього негативного го-
лосу Палати полягала в то-
му, що Сенат відкинув про-
понований додаток, який на-
кладав би високі податки на 
продуцентів нафтових npo– 
дуктів. Ці податки, які apoc– 
тали б пропорційно до гро-
сту. заробітків, мали б па ме-
ті Не допустити до надмір-
них прибутків, які продув 
центи могли б одержувати з 
огляду ва брак нафти. Се-
нат погодився не включати 
цього додатку до законопро-
екту, а Палата настоювала 
на тім, щоб цей податок та-
ки був включений. Таким 
чннок, Ковгтлс ке схвалив 

енергетичного законопроєк-
ту й не передав його прези-
деятові Ніксонові ДЛЯ ПІД-
пису. Президент натомість 
заявив, що розуміє, що обом 
Палатам було тяжко в ос-
танню хвилину дійти до по-
розуміння, але надіється, ще 
зможе провадити свою робо-
ту щодо опюджуваяия паль-
ного й без цього закону. Він 
думає, що після відновлен-
ня сесії Конгресу, тобто ПІ-
сля 21-”го січня 1974-го року, 
Конгрес таки схвалить енер-
гетичний законопроект. 

-Згідно з законопроектом, 
який минулої суботи був НІД-
кииений Палатою, прези-
Дент Ніксон мав би необме-
жене право встановляти ра-
Ціоиування бензини й не ио-
требував би на це згоди 
Конгресу. Крім того, до 30-
го червня 1974-го року Пре-
зидент мав би право встанов-
ляти й інші заходи для оща-
джування пал ь н о г о, але 
Конгрес Лг^вірвжити „вето" 
проти цизс заходів. Після 30-
го червня, кожний новий 
плян, чи проект щодо оща-
джування пального, крім ра-
ціоиування бензини, мав би 
бути схвалений Конгресом, 
тобто перейти цілу процеду-
ру, яку проходить кожний 
звичайний законопроект. 

Вісті Українського Історичного Товариства j Будівничі української історичної науки 
Наші втрати. 

11-го жовтня 1973 р. в місті 
Стактоні, Каліф. помер проф. 
Юліян Каменецький, член У-
ГГ, заслужений український 
педагог і суспільний діяч. 
Родині Покійного складаємо 
ваше найглибше співчуття. 

Нові члени. 

На списку члени і членп-
прихильники УІТ. Проф. д-р 
Юрій Луцький (Канада). 
проф. д-р Всеволод Ісаїв 
(Канада), проф. д-р Василь 
Стецюк (ЗСА). Марія Сав-
чак (ЗСА). Т. Таборовськнй 
(Канада), Євгенія Обротзе 
Канада), М. Морозович (3-
СА), інж. Михайло Селешко 
(Канада). П. Остапчук, (3-
СА), М. Мпськів (ЗСА), мґр 
U. Масти каш (Канада), д-р 
М. Тимків (ЗСА), інж. Ва-
енль Вацнк (Канада), Іван 
Іскало (ЗСА), д-р Евген Сте-
цьків (ЗСА), д-р Роман Ли-
гяк (ЗСА). 

Відзначення 10-ліття 
„Українського Історика" 

10-гО листопада в Ню Иор-
чу відбулася зустріч україн-
ських істориків з громадяи-
зтвом з нагоди 10-ліття ,.Ук-
раїнського Історика". Вечіг 
зідкрив д-р Олександер До-
мбровський, голова нюйорк-
?ької клітіши УІТ, а допові-
тД виголосили проф. Любо-
мир Винар н.т. „Сучасні зав-
тання українських історн-
ов" ішроф Тарас Гунчак н. 
т. „Україніка в бритійськнх 
архівах". У зв'язку з цією 
Імпрезою створився окремий 
Громадсьюій комітет для ро-
їбудови видавничого фонду 
УХ виклад якого входять 12 
українських організацій ? 
Лю Иорку. 

18тГО листопада в Торонті 
відбулася чергова зустріч 
з українським громадянст-
там. Вечір відкрив мґр Ва-
зиль.Зерига, голова торонт-
^ької 4СЛІТННН УІТ, a OCHOB– 
ну доповідь виголосив проф. 
Любомнр Винар н.т. „Сучас-
зий стан української icropn– 
чної науки і завдання укра-
їнських істориків". У Торон-
гі під час зустрічі створився 
гпеціяльний Комітет для ро-
збудовн Видавничого Фонду 
УІ, в склад якого входять п-і 
Ліда Домазар, інж. М. Селе-
шко і інж. В. Вацик. У зв'я-
зку ^ десятиліттям „Україн-
ського Історика" плянують-
ся окремі зустрічі з україн-
ськи:.! громадянством в Клі-
вленді, Монтреалі і Вінні-
пегу. 

Видавшмпй Фонд 
„Українського Історпіш" 

У зв'язку з плинами даль-
шо? розбудови ,.Українсько-
го Історика" і реалізацією 
окремих публікацій УІС за-
лочатковано акцію створен-
ня 50 тисячного Вндавннчо-
го Фонду. Також плянуеть-
ся у біжучому і наступному 
році приднати 1000 нових 
членів-прихнльннків УІТ а-
бо передплатників журналу, 
членська вкладка виносить 
15 дол. і включас журнал, 
передплата 12 дол. Через по-
вільяий наплив пожертв вн-
рішено продовжувати збір-
ку на Видавничий Фонд до 
липня 1974 року. 

Видання УІТ 

Швидко появиться новий 
випуск „Українського Істо-
рика" присвячений десятилі-
тпо журналу. Крім того за-
пляновано видання цілого 
ряду необхідних публікацій, 
які'; вже підкготовлено до 
друку або с в процесі підго-
товн і обговорення. їхня ре-
алізація буде безпосередньо 
залежати від розбудови Ви-
давничого Фонду. Тут в пер-
пгу чергу треба згадати пра-
цю проф. Я. Пастернака про 
різних слов'ян і етногенезу 
українського народу, широ-
ку бібліографію історії Ук-
раїни, англомовний перек-
лад з коментарями Щоден-
ника Еріха Лясоти з 1954 p., 
двотомник нової академічної 
історії України. Крім того у 

зв'зку з Міжнароднім Коиг-J 
реСОМ ІСТОРИКІВ ИИГОТОВЛЯС-
ться збірник присвяче н и й 
питанням історичних схем і 
термінології Східніші Евро-
пн, а закрема України. Є це 
необхідне видання, якщо до 
уваги взяти постійні перек-
ручення періодизації і тер-
мінології історії України. Всі 
ці проекти можна буде зреа-
лізувати, якщо одержиться 
повну матеріяльну піддерж-
ку від українського грома-
дянства. 

Подарунок мнсгців 

Шіснадцять українсь к и х 
мнетців подарували свої вар-
тісні картини на розбудову 
Видавничого Фонду „Укра-
їнського Історика". У зв'яз-
ку з цим зорганізовано і про-
голошено відповідну нагоро-
ду на здобуття цих образів 
УІТ. Окремі книжечки розіс-
лано передплатникам жур-
налу, численим українським 
громадянам і установам. Ус-
ліх даної акції причиниться 
безпосередньо до розбудови 
..Українського Історика". Ві-
рнмо, що українське грома-
дянство раз на десять років 
зможе пожертвувати на ви-
давничий фонд журналу. Ці-
сю дорогою звертаємося до 
установ і громадянства за-
куповувати нагоди (ціна по-
одинокого бльочка —: ^2.00, 
Книжечки 510.). Окремі ус-
тановн можуть взяти до роз-
продажу певну кількість 
кннжочок. Гідним прикла-
дом до наслідування слу-
:кить Українська Учительсь-
ка Громада і Українсь к а 
Студентська Громада в Клі-
аленді, які перебрали на се-
5е рОЗПОВСЮДЖеННЯ КИИЖО-
чок. В цих справах просимо 
писати на адресу: 

„The Ukrainian Historian" 
?. О. Box 312, Kent, Ohio. 
14240. 
3-- -" 

Членська вкладка і 
передплата „Українського 

Історика 

У зв'язку з підвишкою 
Друку і коштів пересилки 
„Українського Історика1' та 
іншими видатками, почина-
ючя від 1973 р. підвищено 
членську вкладку УІТ (на 15 
дол. (членська в к л а д к а 
включас передплату УІ), і 
передплату журналу на 12 
дол. Ті члени, які прислали 
лише 12 дол. повинні ще на-
надіслати Додатково три дол. 
Просимо членів і передплат-
ннків впрівняти свої залег-
лостн і тігм самим причинн-
тися до розгорнення діяль-
ности УІТ. Членом УІТ мо-
жуть стати історики, дослід-
ннки суспільних і інших на-
ук і любителі української 
історії. 

Участь УТТ в Друтому Сві-
товому Конгресі Українців. 

УГГ взяло офіційну участь 
в СКВУ в Торонті. Офіцій-
ним делегатом від УІТ був 
проф. Любомир Винар, який 
виголосив на семінарі „Ук-
раїнська наука у вільному 
світі" та інформаційну допо-
відь н.т. „Сучасний стан ук-
раїнської історичної науки". 
Цю доповідь виголошено на 
прохання проф. Василя Оме-
льчєнкі керівника семінара. 
Проф. В. Янів через ОПІЗНЄН-
ня не міг прочитати своєї до-
повіді ліпи поділився з при-
сутнімн проектом своїх резо-
люцій. Після дискусії обрано 
окрему Резолюційну комісію, 
яка мала зустрінутися і ос-
таточно оформити проект ре-
золюцій ректора В. Янева. 
На жаль вибрана Комісія не 
мала змоги зустрінутися і 
узгіднити текст даної резо-
люції. 

Зустріч членів УГГ. 

У^зв'язку з Конгресом ВІД-
булася зустріч членів УГГ, 
щоб обговорити розбудо в у 
„Українського Історика" і 
інших ділянок праці TOBA– 
риства. В цій товариській зу-
стрічі взяли участь д-р Map– 
ко Антонович, д-р Богдан 

З нагоди десятиліття „Ук-
раїнського Історика" — сдн-
ного українського історично-
го журналу поза Україною, 
українське громадянс т в о 
продовжує жертвувати на 
Видавничий фонд. Тут в пе-
ршу чергу розходиться про 
розбудову української неза-
лежної історичної науки, про 
правдиве насвітлення icro– 
рії українського народу, про 
поборювання тенденційних 
інтерпретацій совстськнх і 
західніх істориків про Укра-
йіу і її міпгуле. 

Вже піших десять років 
українські вчені, без жадних 
винагород, самовіддано пра-
цюють для ширеная історич-
ної правди про Україну. 
Крім розбудови „Українсько-
го Історика" вже ігідготовле-
но до друку фундаментальну 
працю проф. Ярослава Пас-
тернака про ранніх слов'ян 
і етногезу українського на 
роду. Ця праця дуже на часі 
і необхідна, якщо взяти до 
уваги постійні тенденційні 
насвітлення цього питання 
в працях совстськнх, амери-
канських і взагалі західніх 
істориків. Крім того заплано-
вано видання англомовного 
збірника присвяченого пита-
нням періодизації і терміно-
логії історії Східньої Европн 
і України. У 1975 р. відбуде-
ться міжнародній історичний 
конгрес у Сан Франсіско, в 
якому українські історики 
візьмуть активну участь 
і рівночасно зможуть своїм 
колегам спрезентувати дане 
видання. Історики об'єднані 
в Українському Історичному 
Товаристві прийняли за ви-
хідну точку в СВОЇХ ДОСЛІД-
женнях історичну схему Ми-
хайла Грушевського і далі її 
поглиблюють і продовжую-
ть^З інших публікацій гото-
вленнх до друку треба згада-
ти першу фундаментальну 
бібліографію історії України, 
нову академічну історію Ук-
раїнн і цілу низку моногра-
фічних досліджень з різних 
періодів нашої історії. 

Щоб ці всі плянн зреалізу-
ваТи, в 1973 році проголоше-
но сворення 50 тисячного 
Видавничого Фонду, а також 
кампанію за приєднанням 
1000 нових членів-прихпль-
ників або предплатннків 
„Українського Історика" 
(Товариство об'єднує дослі-
дників і любителів історії, 

Боцюрків, д-р Богдан і Лю-
бомир Винарі, д-р А. Жуков-
ський і інші члени. Крім то-
го відбуто окрему нараду з 
проф. Юрієм Луцьким від-
носно заплянованих англо-
мовних видань. Запляновано 
в короткому часі зреалізува-
ти декілька фундаменталь-
яих українських публікацій. 

Звернення до українського 
громадянства і установ. 

Беручи до уваги запляно-
вану розбудову „Україись-
кого Історика" і цілої низки 
необхідних видань з історії 
України, Управа УТТ ще раз 
звертається до українського 
громадянства і установ спон-
танно включитися в розбу-
дову незалежної української 
історичної науки. Кожний 
свідомий громадянин і opra– 
нізація може стати будівни-
чнм нашої історичної науки, 
яка має величезне значення 
для української національ-
ної справи. Фундатора м н 
„Українського Істориками" і 
дожнвотними членами УГГ 
стають жертводавці, я к і 
Складуть даток в сумі від 
500 дол. вгору. Меценати-
жертводавці, які складуть 
пожертву-від 300 дол до 500; 
добрбдіями - установи і лю-
ди, які складуть даток в су-
мі від 100 дол. до 300 дол. 
Прихильниками УІ стають 
жертводавці, я к і складуть 
пожертву нижче сто долярів. 
Усі пожертви є поміщені в 
українській пресі. Листуван-
ня в справі Ведавничого Фо-
яду і пожертви просить с я 
надсилати на адресу: 
„The Historian", P. О. Box 
312, Kent, Ohio, 44240. 

а членська вкладка разом 
з передплатою виносить 
усього 15 дол.) Раз на десять 
років історики звертаються 
до українськоГТрвмади і ві-
римо, що українська громада 
повністю розуміє вагу неза-
лежної української історич-
ної науки і праці істориків, 
які не йдуть на жадні ком-
проміси з тими, які фальшу-
ють українську історію. На-
укова історична правда це 
найкраща наша зброя у по-
борюванні фальсифікації на-
шоі історії. Тому не зволіка-
ймо з цією допомогою, щоб 
не було запізно. Діймо швнд-
ко і відповідально. Станьмо 
правдивими будівничими ук-
раїнської історичної науки! 

Ювілейний Видавничий Фо-
нд, — .тмета ч. 6 

Наступні громадяни скла-
лн або задеклярували поже-
рган на Видавничий фонд 
„Українського Історика". 
Меценати УІ і дожнвотні 
члени Товариства: д-р Ро-
ман Лнсяк (Стоні Пойнт) 
S300 
Добродії „Українського Істо-
рнка": 
д-р Константан Кебало ( Ню 
Иорк) - 100 дол., інж. М. Ме-
льннчук (Торонто) 100 дол., 
п-і Ірина Дувало ( Торонто) 
100 дол. 
Прихильники УІ: п. А. Ба-
биляк 50 дол., д-р Марко 
Антонович (Монтреаль)- ЗО 
дол. (замість квітів на моги-
лу бл. п. інж. Василя Захар-
кевича в Монтреалю), проф. 
д-р Ігор Каменецький (Монт 
Плезант) 25 дол. (замість 
квітів на могилу бл.п. Юлі-
яиа Каменецького), Василь 
Топольницькнй - 25 дол., Ти-
міш Таборовськнй (Вінніпег) 
34 дол., Микола Бсжик (Клі-
вленд) 20 дол.. С. Стасій 
(Ванк^ер) - 15 дол. 
По 10 дол. склали: 
B. Буряник (Вінніпег, paui– 
ше склав 10 дол.,разом 20), 
3. Антоняк (Філядельфія), 
д-р. А. Tj-рчин ( Блюмггтон), 
М. Боровський (Вінніпег), 
інж. Стефан Масюк (Філяде-
тьфія). о. Теофіль Гурко 
(Радвей). По 5 дол.: С. Сдмі-
ник (Ню Иорк), С. Мартюк 
(Філядельфія), Петро Ocran– 
чук (БоФало) : Михайло Яб-
лінчук ( Ворен) - 4 дол., інж. 
Микола Барицький - 3 дол. 
C. М. Тнмяк (Піттсбург) 2 Д. 
Замість квітів на могилу блл 
проф. Юліяна Каменецького 
на Видавничий фонд „Украї-
нського Історика" склали 
115 дол. наступні особи : Р. 
Волчук, Л. і Р. Гаврилякн,Р. 
Герасимович, Б. і В. Гнаткі-
вські, М. і Юрій Гончаренки, 
І. та Ю. Купчннські, Т. Куп-
чинська. Я. і Я. Рублі, В. і 3. 
Салевюгі, X. і Ю. Ференцеви-
чі, Роман Ференцевич, І. та 
3. Шепаровичі. 
Усім жертводавцям і зара-
зом будівнігчим ^раїнської 
історичної н а ^ и складаємо 
щиру подяку. Заразом при-
гадусмо, що пожертви мож-
на надсилати окремими ра-
тами. 
Добровільні датки проситься 
надсилати на адресу: 

„The Ukrainian Historian" 
P. О. Box 312, Kent, Ohio 
44240. 

ПРЕЗИДЕНТ НІКСОН ІПД-
ІШСАВ ЗАКОН, ПРО ОБ-
МЕЖЕНЕ С.ЛЛЮУРЯДУ-

ВАНна д л я 
ВАШИНГТОНУ 

Ваіпинттон. — У ПОНЄДІ-
лок, 24-го грудня, президент 
Ніксон підписав закон, я-
кий надає обмежене самоу-
рядування для столиці ЗСА. 
Згідно зі законом, мешканці 
Вапшнгтону, ДК, тепер матн-
муть право обирати посад-
ника та міську раду, але мі-
ськнй бюджет надалі залн-
шнться в руках Конгресу. 
Мешканці Вашингтону 7-го 
травня голосуватимуть, чи 
хочуть це самоурядування, 
яке їм надає підписання 
Президентом іакон. -

. 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, '27-го ГРУДНЯ 1973 lint 
art 

Ч. 235. 

Досягнення Осередку Українсько! 
Культури у Вінніпезі упродовж 1973 р. 

Праця влітку. На протязі 
зимових та весняних місяців 
робітників Осередку оплачу-
вали федеральний та провін-
ційний уряд. В кінці травня 
дотації були вичерпані. Ча-
стина робітників, справді за-
лежних від щоденно! заробі-
тної плати, змушені були 
шукати інших робіт. Однак 
частина робітників залнши-
лися працювати на літні мі-
сяці без винагороди, зокрема 
інж. ,О. Ґудзяк регулярно 
працював упродовж усього 
літа та Віра Гриценко, яка 
хоч і не працювала в Ocepe– 
дку зимою, більшу частину 
своїх літніх вакацій присвя-
тила музоеві Осередку. Всім 
добровільним працівникам 
Дирекція сердечно дякус. 

Дотації від Національ-
ного Музею Канади. 

На початку вересня в Oce– 
редку знову розпочалася 
інтенсивна праця в рамках 
т”юхн відмінної програми. 
Після довгих старань, Націо. 
нальний музей Канади, дета-
льно простудіювавши наш 
музей та пророблену за ocra– 
нні:с два роки працю, при-
зиачив 313,000 на оплачен-
ня трьсх каталогерів для 
кдталогувлння музейних ек-
спонатів. Закінчивши курс 
професійного кгталогуван-
ня, каталогерп працюють за 
зразком міського музею 
„Людина й природа". 

З уваги на те, що Україн-
ський Вінськово-Історнчннй 
музей перехсдить до Ocepe– 
дку й там ТОЛІ упродовж цьо-
го року іс”талогуються ек-
спонатп. Національний му-
зей виділив 38,000 нл опла-
чення координатора, ЯКИЙ 
догладас каталогування в 
обсх музеях, щоб закінчені 
каталоги можна було без 
труд:ю:гів інтегрувати в 
од-'и каталог. 

Узгляднивши к о р и с н у 
праїтю Осередку для шлро-
кого суспільства, заплянова-
ну в формі мандрівних виста-
вок, Напіональшгй музей ви-
ділив для цісї цілі і 520,000 
на оплачсяня двох робітни-
ків та необхідних впдатків1 
пов'язаних з мандрівними 
виставками; вишкіл для' 
обох робітників, транспорта-
ція експонатів, подорожував 
ння тощо 

Таким чином Осередок має 
забезпечених шість робітни-
іав до вересня 1974 р. 

Спадщина для Осередку 
Української Культури 

Колись до нашого музею 
зайшла жінка, яка в книзі 
відвідувачів записалася ,,Me– 
рі Кітінґ". Потім у розмові 
вона сказала, що вона укра-
їігка, але завжди була да-
лег.а від українців. Осередок 
зробив на неї велике вражен-
ня. Кілька років після її візи-
ти ми одержали повідомлен-
ня від адвоката, що Мері Кі-
тінг померла й 50 відсотків 
свого маєтку записала на 
Осередок. Вся спадщина ста-
новила суму S20.000. 

Недавно адвокат з Topo– 
нта повідомив нас, що в То-
ронті помер наш член Мико-
ла Гусичак і в завіщенні за-
писав на Осередок 513,000. 
Згідно з повідомленням — це 
ввесь маєток покійного Ми-
коли.Гусичака. 

Це глибоко зворушливі 
факти. Люди відійшли наза-
вжди, але залишився по них 
тривкий слід, який внкарбо-
ваний буде на таблицях ме-
ценатів української культу-
ри. 

Виставки в картинній 
ґалерії Осередку 

Від 9 до 23 вересня відбу-
валася виставка фотографій 
видатного фотографа-мис-
тця Михайла Семаки з Topo– 
нто. Відкриваючи виставку, 
Ернест Маср ( з Вінніпезь-
кої картинної галерії ) виео-
ко оцінив' праці М. Семаки. 
Він зокрема підкреслив ,,rto– 
го близькість до людини, йо-
го сильні, точні, а заодно й 
прості зображення". 

Від 2-і вересня до 5 жов-
перший раз була виставлена 
приватна колекція Осередку. 
що за останній чпс дуже 
збагатилася картинам таких 
мистців, як О. Архнпенко, 
Я. Гніздовськнй. В. Касіян, 
О. Булавицький, П. Куць, 
С. Черницький, Шонк-Русич. 

Виставка Василя Пури, 
молодого українського мис-
тця, викладача художнього 
факультету при Манітобсь-
кому університеті, відбувала-

ся від 7 жовтня до 2 iracTO– 
пада. В експозиції була гра-
вюра, літографії, рисунки та 
олійні картини. Цю виставку 
відвідало дуже багато сгуде-
нтської молоді. 

Виставка Івага Краснопю-
ри почалася 4 й тривала до 
ЗО, листопада. Праці Красно-
пюри вирізняються своїм 
щирим натуралізмом. пре-
цнзністю та різнобарвністю. 

Від 2 до 28 грудня в експо-
"шції будуь картини Вейда 
Джонса, директора галері': 
Танет Іан Камерсн, та внкла. 
дача малювання й рисузан-. 
ня. 

В. Ахтемійчук, який досі 
керував картинною галері-
єю, одержавши стипендії від 
фундації ім. Т. Шевченка та 
інших українських організа-
цій, виїхав до Мехіко про-
довжуватн студії мистецтва. 
Картинною галерією тепер 
керує Ірина Кузів, яка не-
давно закінчила мистецький 
факультет з золотою меда-
лею. 

Черговий дарунок філії 
УНО Ст. Воніфас 

На засіданні Дирекції ОУКО 
9 лне:опада Управа філії У 
НО Ст". Воніфас передала на 
куль-урні цілі нашої інстн-
г. ції чек нл S2.0C0. Ці грош: 

Зулн зужиті на закуплення 
5агожного авта для по.реГ 
Осередку, зокрема для млн 
дрівянх вікгавок та трагсло-
ртузання експонатів і інших 
іа:еріялів, якими ілюстру-

ю ься лекції про учгпїчс'-к ' 
культуру по держав н и х 
:колах у Вінніпезі. 
Філія УНО Ст. Воніфас 

'же не різ давала докази то-
го, що їй дорога справа збе 
реження і розвитку україп-
ської культури. 

Ця Філія' завжди давала 
"і Д”'С велику моральну й ма-
теріяльну допомогу наші:'-
іпс-итуції. Завдяки цьому мі 
йд::од:імо до наших завдані 
з більшою відвагою, бо знає-
-ч), що у важкій хвилині цг-
Філія прийде нам з допомо-
гою. Ця певність дозволнлг 
Ч?У: зробити багато ризнко 
вних кроків, які увінчалися 
успіхом. 

Кампанія за новими 
членами 

У кінці вересня Осередок 
відновив кампанію за прнсд-
н:шня нових членів. Тілью 
за жовтень кампанія прине 
сла 10і нових членів. Тепер 
Осередок нараховує близько 
S00 членів. 

Звергаємося до всіх укра 
їнціз, кому дорога справс 
української культури впису-
затпся в члени Осередку 
Української Культури й Ос-
зі:И. Наша ціль — присдна-
ги 3,000 членів. Річна вкла-
дка всього 55,00. Ставши 
членом Осередку, ви візьмете 
на себе частку конкретної 
роботи: ви не тільки допомо-
жете зберігати українську 
культуру, а й зробите свій 
вклад у популяризацую її 
серед наших співгромадян 
не-українців. Як зразок гід-
инй до наслідування в цьому 
випадку хочемо навести ро-
днну Мазуренків. Відгуку-
ючнсь на наш заклик, який 
ми розіслали всім нашим 
членам з проханням приєд-
нати принаймні двох нОв:іх 
членів, Василь Мазуренко 
з Торонта записав у члени 
й заплатив вкладки три роки 
наперед для пані Анелі, Пе-
трусі, Галі, Христі, Олі і Та-
раса Мазуренка у Грімсбі. 
Хіба ж не оригінальний да-
руНОК ?. 

Музейні експозиції 

З метою показати відвіду-
вачам якнайбільше музен-
ннх експонатів, що зберіга-
ються у фондах Осередку 
експозиція в різних секціях 
музею часто міняється. Оста-
ннім часом на виставці були 
матеріали до дипломатичної 
історії України. Тепер експо-
нуюгься особисті речі та ма-
нускрнпти Олександра Ylo– 
шиця, фотографії й зразки 
винаходів Романа Ґонцета та 
зразки підрізниковнх взорів 
17-19 ст. з колекції Лідії Не-
надкевич. 

Музейною працею керує 
Софія Качор, яка працює в 
Осередку впродовж останніх 
двох років. 

Мандрівна виставка 
Від 3 жовтня до 14 листопа-
да в Осередку відбувався 

У Детройті відзначено 40-ліття 
паризького „Українського Слова" 

Заходами Окружної Упра^ 
ви ОДВУ, УЗХ і Акад. Т-ва 
,Зарево", в суботу 24 листо-

пада 1973 р. у вечорі в залі 
Української Православної 
Катедри св. Покрови відбу-
лася зустріч з головою ПУН, 
ред. Олегом Штулем-Ждано-
вичем для відзначення 40-
ліття паризького націоналі^ 
стичного тижневика,,Україн-
ське Слово". В програмі бу-
ли три доповіді і гостинне 
прийняття. 

Зустріч відкрив голова 
Окружної Управи ОДВУ, 
інж. Ярослав Варивода і від-
дав голос д-рові Д. Квіт-
ковському, який у своїй до-
повіді п.з. „Світла і тіні 2-го 
CKJSy" переповів перебіг на-
рад і праці СКВУ і підкрес-
лив турботу учасників за 
дальше існування СКВУ і 
конструктивну в ньому ролю 
подавляючої більшости деле-
ґатів, зокрема представників 
молоді і всіх наших церков. 
Вія також відповідав на став-
лені йому питання. 

Доповідь про „Україн-
ське Слово" виголосив ред. 
Михайло Бажанський. На 
канві подій перед і після 
Другої Світової Війни на-
креслнв він історію „УС" в 
Парижі. Початок існування 
цього почитного тижневика 
датується з днем 1-го травня Ц0ДИНИЇР. які з 
1933 p., а його першим го-
ловним редактор-м став 
Олекса Бойків, якого на цей 
відповідальний пост виделе-
гувала з Праги Організація 
Українських Націоналістів 
— ОУН. Щоб мати базу для 
існування „УС", Бойків зор-
ганізував забезпечевеве Т-во 
— Украінеьклй Народний 
Зоюз, яке стало спонзором і 
власником „Українського 
Слова". Олекса Бойків р^да-
."ував його понад 1 рік і за-
кінчив його випуском 61-Го 
числа. Навесні 1934 p. Bofi– 
ків стягнув з Прагн талано-
витного і працьовитого інж. 
Володимира Марганця, який 
продовжував редагування 
„УС" до 1940 р. і закінчив 
його виданням 361-го числа. 
В тому ж році гітлерівці, 
зайнявши Париж, закрили 
зндавяицтво „УС", деяких 
лого співробітників заслали 
в концентраційний табір, а 
гі, яким пощастило уникнути 
арешту, почали діяти на ін-
ших теренах праці. Після 
Різних воєнних перепетій, в 
Парижі у 1946 р. з'являсть-
ся Олег Штуль-Жданович, 
який при допомозі інших 
приводить здемольовану па-
ризькою, вулицею домівку 
редакції „УС" до сякого-та-
кого порядку, відновлює 
його видавництво і с його 
головним редактором по сьо-
годні. 

Доповідач на підставі 
джерел, передав ідейний 
зміст „УС", його великий 
вплив на читацьку публіку 
(його читали також есери, 
еедеки, гетманці і уенрівці), 
змалював постать голови 
проводу Українських Націо-
налістів — ПУН, Олега 
Штуля-Ждановича і слушно 
підкреслив, що ми повинні 
бути йому вдячні за його 
працю на відповідальному 
становищі „УС", яке вийшло 
вже 1668-им числом. 

В перерві, під час якої па-
ні зі Золотого Хреста пода-
валн каву, перекуску і соло-

'дке, учасники (ці) складали 

курс вишивання. Лекції від-
бувалися раз у тиждень по 
дві години. На курсі навча-
лися переважно не-українкн. 
Пані І. Заяць була інструк-
тором курсу, який вона ви-
кладала англійською мовою 
Курс був успішний і вже с 
досить зголошень на черго-
вий курс вишивання. 

Мандрівна виставка. 

З добрим успіхом пройшла 
виставка в Торонто на 11 СК-
ВУ (1-4 листопада), в Сод-
бури (7-9 листопада), Тан-
дер Бей (13-15 листопада) 

і У Торонті виставка відбува-
j лася в тому ж приміщенні 
що н Конгрес і її мали мож-

1 ливість оглянути сотні лю-
j дей з усіх кінців світу. Зо-
і Kjx?Ma великий успіх мала 
виставка в Тандер Вен, де 
завдяки таким діловим лю-

j дям, як О. Петришнн та ін-
шнм членам філії УНО, про-
роблено добру підготовчу ро-
боту. Тандербейська газета 
широко реклямувала виста-
вку, ілюструючи її фотогра-
фіями експонатів. 

пожертви на ювілейно-пре-
совий фонд „Українського 
Слота", а редактор Штуль-
Жданович вручав кожно-
му (ій) з них грамоту зі своїм 
підписом. Разом на згаданий 
фонд зібрано понад 1,500 
до'л., що с доказом при-
в'язання і пошани, до свого 
ідеологічного пресового ор-
гану. 

Ред. Ш т у л ь-Жданрвнч, 
якого, як і раніше ред. Ба-
жанського, представив Остап 
Квітковський, подавши снль-
ветку його життьового ШЛЯ-
ху, на початку своєї доповіді 
подякував ред. Бажанському 
за об'єктивне насвітлення 
історії „Українського Слова", 
й змалював хід українського 
націоналістичного руху, го-
ловно під час Другої Світо-
вої Війни, коли в жахливій 
гітлерівській дійсності вояку 
працю треба було вести, flfe– 
конспіровано і варажуватися 
на переслідування, тортури, 
животіння в концентрацшно-
му таборі, а часто на втрату 
життя. 

План заснування „УС"! ви-
суиено в обставинах еконо-
мічної кризи у Франції,'коли 
наші емігранти переживали 
злидні і виконання цього 
пляну здавалося майже яе-
можливим. Але знаіішлпея' 

ентузіазмом 
взялися до праці, нав'язали 
зв'язок з нашими робітннка-
мн і за їхньою моральною 
підтримкою почали виходи-
ти перші числа „УС". Щре-
боровши роки матеріальних 
труднощів, „Українське Сло-
во", завдяки появі в ньому 
правдивих і спертих на дже-
релах інформацій з важлн-
вих ділянок нашого життя, 
приєднувало чимраз щир-
ший круг предплатників і 
розвинулося в поважний ча-
сопис, який розсилається в 
різні кутки вільного світу,де 
тільки живуть українці. До-
повідач з вдячністю висказу-
вався про українців в. Аме-
риці і Канаді, які своїми по-
жертвами піддержували д̂ осі 
видавництво „УС" і пробив 
про дальшу матеріальну^nw– 
тримку. ПрелеГент ПОЩИ-
рював свою доповідь відпо-
відями на ставлені питання 
деяких учасників. Зустріч 
тривала кілька годин в куль-
турній атмосфері 

Ред. Штуль-Жданович здо-
був публістнчно-журнаді-
стичне знання у Варшав-
ському університеті, в якр-
му поглиблював також сту-
дії літературознавства. Після 
зайняття німцями україн-
ських земель, він разом з 
Олегом Ольжичем і Олейою 
Телігою гфодістається ' до 
Києва, де разом з іншими 
однодумцями, які прибули 
туди різними шляхами, кн-
дається у вир політичної і 
культурної праці. Там . від-
новлюють вони появу „У-
країнського Слова" і засно-
вують літературно-наукориі 
журнал „Літаврн", якнй'ре-
дагувала колегія, зложена з 
членів Спілки Письменнидсів, 
а очолювала її Олена Теліга, 
Та недовго тривала, ця пра-
ця. На донос большевнцьких 
провокаторів, г е с т а п і в ц і 
вдерлися в домівку Спілки 
Письменників, арештували 
Олену Телігу і її чоловіка і 
слід по них загинув. 

По цьому розгромі в Києві, 
Штуль-Жданович на дору-
чення Проводу Українських 
Націоналістів працює на Во-
лнні в складі штабу УПА 
під проводом отамана Тараса 
Бульби-Боровця, де тратить 
життя його єдиний брат 
Василь. Не уникає він ареш-
ту і попадає в концентра-
ційний табір Сахсенгавзеи 
біля Берліну, де, між іншим, 
у страшних муках гине ного 
відданий друг Олег Ольжич. 
Треба було мати залізні нер-
ви. щоб ті страхіття пережи-
ти, але вироком долі Штуль-
Жданович залишився живим 
і далі з посвятою віддає 
своє знання і енергію укра-
їнській визвольній справі. 

Франц Лнпеїтькня 

ШЕВЧЕНКОВІ 

ДУМИ І ПІСНІ 
Алг. і укр. текств 

Шва 80 центів 

"етапом" , 
Ішпеу city, NJ, 

Святкування в українській православній 
митрополичій катедрі св. Володимира 

у Філадельфії Q 
У жовтні цього року спов- Церкві на р'уцшх землях. А' 

ле насувалась зі сходу чор-нилось 30 років священичо. 
го служіння о. npoTonpecBi– 
тера Степана Біляка —нас-
тоятеля катедри св. Володн-
мнра у Філадельфії. 

З цієї нагоди, Церковний 
комітет катедри під голову-
ванням брата Йосипа Підгу-
рського, зі. своєї ініціативи 
ft за учасґю сіх пріщерков-в 
них організацій катедри— 
2-ох сестрнцтв, катедрально-
го хору, 2-ох відділів Укра-
їиської Православної Ліги 
Молоді, недільної школи й 
Школи Українознавства -
вирішили вшанувати ювілей 
свого настоятеля. Ювілейне 
відзначення призначено на 
неділю 25 листопада ц. р. 

Ювілейне свято розпоча-
лось Богослуженням в ка-
тедрі — Божественна св. Ш-
тургія й молебнем за здоро-
в'я Ювілята. 

Біля престолу стали о. прЧ)-
топресвітер Артемій Селепи-
на—голова Консисторії ^ -
ПЦ в ЗСА, ювілят о. npoTO– 
пресвітер 'Степ. Біляк і о. 
протоієрей Стихій Шадинсь-
кий. Пізніше приєднався до 
них о. протоієрей о. Михай-
ло Борисенхо — настоятель 
сусідньої парафії св. Покро-
ви. Богослуження звеличав 
своїм співом катедральний 
хор під дириґентурою Пет-
ра Куриленко. 

Катедра була переповнена 
молящимися - вірними кате-
дральної парафії та гостями, 
зокрема з сусідніх парафій. 

Повчаючу проповідь, на 
євангельську тему, виголо-
енв о. протопресвітер Артем 
Селегшна. 

Перед початком молебня, 
коротко промовив о. прот. С. 
Шадинський. 

Після Богослужень ювілят 
о. Степан давав цілувати 
хрест вірним ft в цей же час 
кожен мав можливість ко-
ротко привітати Ювілята. 

Після Богослужень духо-
венство, гості й парафіяни 
перейшли до парафіяльної 
залі, яка мас за столами по-
над 400 місць. Всі місця 6у-
ли, 'зайняті,. 

З життя СУМА в Міннеаполіш 

на хмара і о. Степан зі своєю 
дружиною Й маленькою доч-
кою на руках, опинився в 
нашвзруйарваному Берліні 
ft там почав своє служіння 
Богові. Пізніше вів душпас-
тирську працю в таборах в 
англійській зоні Німеччини, 
одночасно за доручен в я м 
Владик. Митрополита Полі-
карпа викладав різні дисцн-
плінн українській спільноті. 
У 1948749 рргирибувди ЗСА 
і тут його призначено насто-

1 ягелем в Оклагому,' потім до 
парафії св. Михаїла в Мін-
неаполісі, а там до Вунсаке-
ту потім до Пассейку, вклю-
чаючи працю в парафіях. 
У 1963 р. на прохання ка-
тедральної парафії у Філяде-
льфії, консисторія І ПОКІЙ-
HBft Владнка-Мнтрополит Іо-
ан його призначили настоя-
телем цієї катедри. Десять 
років праці в цій парафії Ю-
вілят разом з парафіяль-
шш комітетом ft добрими ВІ-
рними виконали величезну 
працю і через 3 роки побу-
довано нову катедру і через 
6 років сплачено велику по-
знку УНСоюзові. Поруч з 
цим закуплено парафією бу-
дивок, придбано площу для 
паркування авт, гарні лавки 
до церкви ft столи ft стільці 
до залі, поставили прекрас-
ннй мозаїчний запростоль-
HHft образ, а вже в цьому ро-
ітД поставили охолодження в 
церкві ft огородили церков^ 
ну площу і т. д. Все це СШ-
льна праця настоятеля і це-
рковного комітету й наслід-
ки любови до своєї Церкви 
парафіян. Основне, що ха-
рактеризує парафію - це 
масова участь вірних в цер-
ковяих Богослуженнях, а це 
тому, що ювілят о. Степан 
завжди притримується лише 
однієї парафії — Церковної 
парафії. 

Дружина Ювілята пані-
матка Олена завжди допома-
гала своєму мужові в його 
праці: вона є постійною спі-
вачхою катедрального хору, 
членом молодшого сестрицт-

ювілята. Тостмайстром був 
Йосип Підгурський, молитву 
провів о. А. Селепина. 

Парафіяльні сестриці прп-
ГОТОВИЛИ ОбіД. ПІСЛЯ СПОЖИ-
ття земних дарів розпоча-
лась мистецька програ м а. 
Катедральний хор відспівав 
2 пісні — релігійну і світсь-
ку. Далі виступала група 
українських танцюристів з 
парафіяльних і інших моло-
дечих організацій під керів-
ництвом Зої Граур-Корсун. 
Діти танцювали „Веснянку".. 

Ювілята привітали діти з 
українознавчої катедральної 
школи. Наспіли привітання 
Ювілятові від Владики Ми-
трополита Мстислава, в і д 
Владики-Архнєпнекопа Ма-
рка і Бладпки-Єпнскопа Ко-
нстантина. — присутні свя-
щеники з Філядельфійського 
деканату вітали Ювілята, а 
далі наспіли привітання, го-
ловио телеграми від свяще-
нпків інших місцевостей А-
мерики.-; Особисто вітала 
ювілята голова об'єднання 
сестрицтв УПЦ в ЗСА пані-
матка О. Селепина. З приві-
тами виступили частина чі-
льних членів парафії, а та-
кож отримано привітання від 
Українського Народного Со-
юузу. — Ювілят отримав ба-
гато різних подарунків, але 
найціннішим був подарунок 
від катедральної парафії — 
кольоровий телевізор. 

Головну промову на бен-
кеті виголосив о; npoTonpec– 
вітер Артемій Селепина. Він 
зупинився на світському і 
священнчому житті ювілята 
о. Степана й його дружини 
пані-маткн Олени. — 

Ювілят походить із-3акар-
паття, був сином вельми по-
божних батьків, які вже ві-
дійшли у вічність. По-за за-
гальним навчанням він за-
кінчіга теологічні' студії і 
Зьго жовтня 1943 р. був ру-
коположенпн в катедрі св. 
Марії Магдалнни у Варшаві 
—Митрополитом Правосла-
вної Церкви в Польщі — до 
речі - він був великим при-
хильником Української Пра-
вославної Церкви - в сан 
священика. В той же день, 
тому що це була неділя по 
чесному хресті, о. Степан ви-
голосив свою першу npono– 
відь на тему „Візьму хрест 
мій й понесу його черев все 
своє життя". — Отець Степан 
мріяв послужити Богові, Ио-
го Українській Православній 

2-го грудня ц. р. в залі Ук-
раїнсько-Американського до-
му в Міннеаполісі відбувся 
концерт влаштований сила-
ми місцевого Осередку Ю -
СУМА ім. гетьмана Івана Ма-
зепи. Концерт приготовили: 
інж. Є. Карпяк — музичну 
частину,а А. Кушнір — тан-
цювальну. Програмою кер-
мувала І. Михайльонка. Ад-
міністрація цілої імпрези на-
лежала до п. Маядибури. Ба-
гата та різноманітна nporpa– 
ма концерту звабила числе-
нну публіку. В концерті взя-
лн участь 50 осіб із рядів на-
шої молоді СУМА. Місцевий 
СУМА розвиває живу діяль-
ність. Знаний: з виступів по 
інших містах, а навіть на на-
шій Союзівці. Довгі літа му-
зичним керівником хору Ю -
СУМА є інж. Євген Карпяк. 
Це любитель української пі-
сні, приятель молоді, і щоб 
з нею працювати він завжди 
знаходить час і нагодуі Учн-
тель танків А. Кушнір пра-
цюв в танцювальним гурт-
ком „Черемошем" вже понад 
два роки. Давніше інструк-
тором цього гуртка був П. 
Королевич. 

Під проводом цих ДВОХ 0-
сіб та при тісній співпраці 
Управи Ю - СУМА, концерт 
був старанно приготований 
і пройшов з добрим успіхом. 
Приємно було побачити на 
сцені побіч уже вусатих сту-
дентів університету ft наших 
найменших, я к і беруть у-
часть в танцювальних' точ-
ках і добре вив'язуїоТься. Бо 
наша молодь - це запорука 
нашої будуччинн. І тим ор-
ганізаціям, не дивлячись на 
різниці їхніх ідеологічних на 
прямків, які гуртують і ВИ-
ховують молодь, належиться 

Почався бенкет в честь ва і завжди там працює. 
На закінчення бенкету про-

мовляв Ювілят, ЯКИЙ П0ДЯ-
кував за щирі молитви в це-
ркві ft за радісний настрій 
на бенкеті. Заповів ft надалі 

щиро працювати для добра 
катедральної парафії ft як 
декан Філядельфійського Де-
канату, як духовний провід-
ник Централь Сестрицтв'Ч' 
УПЛІҐИ і і як заступник го-
лови консисторії. 

Молитвою, яку провів за-
ступник о. декан, о. прото' 
пресвітер Омелян Мицик, за-
кінчено ці врочисті СВЯТКУ' 
вання. t. 
О, прот. Стахій Щадинськнй 

щира подяка і признання. 
У першій частині концер. 

ту були танцювальні точки, 
як: ,гВерховрна;(, „Чумак", 
„Гуцулка", .уА,р^ая". "х ва-
конували групи хлопців і ді. 
вчат, відразу ' здобува ю ч п 
признання а'вди'торії. В цій 
частині видатною точкою 
був татповальвий дует А 
Татарина та' л.^Смулки. 

Мандолінова^оркестра Ю -
СУМА відІг^ал^ пісню ,Jlo– 
дай рученьку"л' йлова і муз. 
Весоловського .та того ж ко-
мпозитора „Яіі .знайдеш". 

Хор і мандо';гіііова оркест-
ра виконали: 1;,Йсенн" слова 
і муз. Крвяейьліго, „Чого у-
тікати", з пл^гїйй баритова 
М. Мінського та; цПонад Пру. 
том моя Коломия", муз. Ци-
гайкова. 

Пісні та музичні точкл чер-
гувалися з танп,ювальшшн. 
АвдиторІя сприймала їх щн-
рими оплескаіт. Біля мене 
сидів о. Анд^^'ТСісті, який 
колись, як учивль a Kapna– 
тській Україні^ українськими 
танцями та виступами допо-
магав у відродженні націо-
нального осві^о'йлення наро-
ду, я побачив на його облич-
чі щире зворушення 1 він 
сказав до мене',^Мені здасть-
ся, що я наче; б на нашім 
Закарпатті з мбїми незабут-
німи танцюрис'гкіт!" А П0-
тім, ва перерві о! Андрій зно-
ву заговорив^ й^.менв: „Усе 
те добре, але'воно не трива-
ле. До тої̂ р ш5?потрібно яра-
ці батьків, треба'!взяти укра-
їнську книжку1 д8 рук, бо без 
неї, тб вся праця піде на 
марно"... -f:^'. 

Відтак молодь'виконувала 
цілий ряд рГзнііх танків, а 
опісля зновУ^ійсні:' „Тихо 
над річкою",1інгіродна пісня, 
„Гетьте думи”,^'дд елів Л. 
Українки, гй'рлїЬнізація Зої 
Маркович, „Фрвона рута.", 
муз. Верйовкгі^,',Червояі ма-
ки" слова' і муЬ.' Романа Са-
ВИЦЬКОГО. '."-Ч-'-О 

Концерт закгЕгчився браву-
рними танцговальпнмя точ-
ками. До пісень і танкш фо-
ртепі я новий-супровід вели 
інж. Є. Kapfffacf та паяна 
Михайльонкаі^ : -

Василь''Пакуляк 
прес. ре^Л”-УККА в 
МШНРЛПОЛІСІ, Мінн. 

^^^^ '̂j–^ '̂, ГІЗШ -' 
І Ї І І Х Ї Ї І Ї Х Ї І Ї І Т І І Т Т Ї Ї Н Г Г І Т І Т Ш М І Т Н Т Г И у ^ 
УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА СВІТЛИЧКА ВЧІИТЬ ВАШУ 

ДИТИНУ ПІК ОЛНІСІ МОВН. ііі 
' И Х Х Х Х Т Х Х Х Т Т І Т Х Т І Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Ї Т Т Т Т Ї Т Х Т Х Ї І Т Х Х Ї 

ОФ,гі 

Sometimes the hardest 
work of all із trying to 
save a few extra dollars. 
Those everyday neces– 
sities just seem to eat up 
your paycheck until 
there's nothing left to 
tuck away for the future. 

But there is an easy 
way to build a nest egg. 
The Payroll Savings 
Plan. Just sign up where 
you work, and any 
amount you specify will 
be set aside from each 
paycheck and used to 
buy U. S. Savings Bonds. 
it's so simple, yo 
forget your mon 
there working fo: 

і т м і ї м т я а ц і м П і 

And, pretty soon, youTfc ft;s 
be surprised at how your'" 
savings have grown. : c ч. 

The Payroll Savings 
Plan. Takes some of the;''. 
perspiration out of ріаїк 
ning ahead. 

ОПНДУ' 
и. 

lake . stock иідтепса. to c 

Bonds mature in less then A. yeare,, 
. l lrMn.l l i - . ihi l t 'r і ішім,жі . Ьмаїи. lr, 

i n l m l l i K M w u m u ( M a i i l u B U t a T ' " 
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Відкриття світлиці на Оселі СУМА в Елленвіллі 
Серед Кетскильських гір околиць Ню Иорку чи 

tfjpa, дорозі ч. 209, недалеко 1 дельфії, але такояг з І 
ФІЛЯ-

"Й..І1М І С Т Є Ч к а - Влленвіллу, ну, Гартфорду, Балтимору і 
розмилується Оселя СУМА. 
П о р і с т цієї оселі та про її 
розбудову останніми роками 
нб фаз писалось на сторін-
кй:г української преси. Зга-
д^Йлося також про те, що 
від 1,971 р. розпочато будову 
вШрсого будинку, З ВЄЛН-
кою коицертовок) залею, но-
вою "кухнею і їдальнею, -
йахально названого — Но-
зйОїб .Світлицею. 

г Цк1 14-го жовтня ми були 
обідками врочистого посвя-
Чення і відкриття цієї будо-
ви, яка є черговим здобут-
к^іС і. прикрасою сумівської 
Оселі. Вона с також здобут-
ЩмА гордістю цілої україн-
ськоГ громади, бо постала 
завдяки пожертвам і праці 
широкого членства СУМА й 

” ІСЬКОГО громадянства, 
сриття Нової Світлиці 

відо^дося в суботу 13-го 
ж д і р я Ч р . , яке започатко-
аанол Молебнями в каплицях 
о^МС-^Іровизнань о 5-Ш год. 
пй лолудні. При несподівано 
чцрлавній участі членства 
СУМА і представників opra– 
нізс^ааного українського гро. 
мадріства та після молебнів, 
що а^с відслужили о. д-р В. 
Ілаліч, парох церкви св. 
ЮрЗа,л Ню Иорку і о. І. Тка-
чук,^духовний опікун право-
славнрї молоді на цій же 
Оселі,, всі на чолі з пан-от-
ц я м ^ членами Головної У-
пра^.СУМА та Будівельно-
гр^ комітету зібралися біля 
вхрдфвих дверей нового бу-
динку. Тут відбулося офі-
Ційн^,Зідкриггя, яке, на про-
ханвя В. Костика, голови 
Будівельного Комітету, ло-
вершнв найстарший із прв-
сутніх. І довголітній адМіді-
стратор цієї Оселі — сотник 
Щщ Кононів із Нюарку. У 
слорігвін згадав про почата 

Вашингтону, перша забава з 
танцями, до якої пригравала 
сумівська оркестра „Черво-
на Рута" під керівництвом 
іиж. Ореста Грицика із Си-
ракюз. Цю розвагову імпре-
зу попередив виступ відомих 
наших артистів, а саме: 
Іваннн Кононів і Галі Ка-
лин, гумориста Степана Маг-
мета і д-ра Базалі при фор-
тепіяні. Мистецьку nporpa– 
му відкрив сотник Ю. Коно-
нів, який між іншим прнга-
дав, що цей мистецький ан-
самбль нераз внступав на 
цій Обслі ще в старому бу-
дннку, тому є дуже радий, 
що може виступити на цій 
новій сцені, на якій не по-
гордили б виступати мистці 
найкращих сцен і театрів. 
Мелодійними дуетами наші 
артистки та монологами наш 
артист протягом півтори го-
динн розважали біля тисячі 
осіб, які за це нагороджува-
лн їх частими і рясними оп-
лесками. Дехто шкодував, 
що програма закінчилась, 
але на це не було ради, бо 
наша молодь, яка масово 
прибула; нетерпеливо чека-
ла на забаву в новій залі, на 
прекрасній підлозі під звуки 
оркестри, яку ще недавно 
вона чула під час здвигу на 
нашвдку ' збудованій площі 
перед тим будинком. 

У неділю 14-го жовтня, 
другий день святкувань, роз-
почався Богослуженнями Е 
таборових каплицях. Пре-
красна осіння погода, земля 
встелена пожовклим листям 
та різні барви дерев з яких 
ще листя не спало, творили 
почуття спокою, відпружен-
ня і відпочинку. На Оселю 
почало в'їжджати ще більше 
авт, Прибувало ще більше 
людей, а особливо представ-

кн ,рселі, відтак її ступневу ятів довколишніх Осеред-
розбудову, кінчаючи внсло- ^ СУМА, Відділів ООЧСУ, 
вамил признання і захоплен-
ня дікю новою будівлею. Ко-
ли., : .перетяли синьо-жовту 
стручку, що перегороджува-
ла^іхід до будинку, присут-
ні увійшли туди, де пан-отці 
спільно відслужили коротку 
відправу благословення, а 
відтак., обійшли зі свяченою 
BRAQ!9, ЦІлшД.будинок, ,,.,–..ow 

Після акту посвячення до 
присутніх, які виповнили за-
лМ по береги, виголосив СЛС-
во о.ід-р В. Гавліч. Він ви-
словгів радість і гратуляції 
управі оселі за гарний здо-
буток, вказуючи на те, що 
ця ЗЛАЯ завжди мас бути вн-
повяфна такими імпрезами, 
я йі'-скріплюють релігійно-
моральні й національні вар-
тост^^в нашій громаді, a oco– 
бливЬ серед нашої молоді. З 
коротким словом виступив 
тйвюж голова Головної Уп-
рдов. СУМА Е. Гановський, 
я?фЙС подякував пан-отцям 
заЛл^овершення акту посвя-
чення та вдячність Будівель-
ному комітетові і жертводав-
цям, завдяки яким доконано 
великого діла. В. Костик за-
просии , присутніх оглянути 
будову. 

Із великим захопленням 
оглядали всі нову будову 
вну?їрД; і ззовні, яку запро-
єкгутав і постійно наглядав 
над ходом робіт і дораджу-
нав; молодші, але широкові-
домий;, український спільно-
ті ^Йсітект Любомио Кали-
ничі'в Нюарку. Особливо за-
хо^діовалнсь всі справді мн-
СТеЦЬКНМ ВНУТРІШНІМ ВНКІН-
че”нням будови та поодино-
ких^звль. Кольори стін, сте-
лі^ваїііев:- на вікна, куртина 
НаДЙ^НІ Й ОСВІТЛеННЯ СТВО-
ркрЬтз? чудову цілість, яку 
може створити тільки cnpaa– 
жній мИстець-естет. 

Ззовні нова світлиця — це 
мурований двоповерховий 
будинок, на 100 стіп довжи-
ни, на, 60 стіп ширини, збу-
дованнй з жовтої і сіро-зеле-
ної цегли у формі правиль-
ного прямокутника, з двома 
головними входами, великою 
терасою та піддашшям над 
обома входами і терасою. 
Вона^творить гарну, модер-
ного еЬвлю архітектуру, пи-
томенністю якої с пов'язан-
ня прямих горизонтальних, і 
вертикальних ліній з відпо-
відною грою барв в одну ці-
лість. Вона також гармоній-
но пМ'язусться з окружен-
ням-краєвидом зелених гір в 
далині, та краєвидом самої 
оселі^Л забудуваннями і па-
м'ятнйками Героїв, які домі-
нують над цілою оселею. 

У вечірніх годинах того ж 
самого дня відбулася і ти 
багато чисельній участі МОЛО-
ді та старшого громадяьсі"-
ва, ^хі прибула не тільки з 

ОЙС ОЧСУ, УПА і інших на 
ших молодечих і громадсь-
ких організацій, товариств і 
установ, яких запрошено до 
участи в прийнятті з нагоди 
посвячення і відкриття нової 
світлиці. 

Точно о 12-ій год. розпо-
чато програму відслоненням 

"tfpH -,вході ' до^: 'великої залі 
пропам'ятної таблиці із прі-
звящами всіх тих жертво-
давців, які склали на будову 
нової світлиці 250 і більше 
долярів. При відслоненні 
Мирослав Шміґель, перший 
заступник голови ГУ СУМА, 
вказав на жертвенність на 
шої громади й наших ycra– 
нов, які склали пожертви і 
тим самим дали доказ зро-
зуміння потребам і вимогам 
сучасної молоді. Після того 
присутні заповнили залю бі-
ля святочно прибраних сто-
лів, про що подбали наші 
пані, що гуртуються біля 
Оселі і своїм вкладом допо-
магають в її рості й розбу-
дові поруч мужчин. Як і на 
забаві минулого вечора, так 
і тепер треба було доклада-
ти додаткові столи, бо не 
можна було помістити всіх 
гостей. Багато з них прибу-
ло без попередження, що 
справило деякі технічні тру-
днощі, які в скорому часі 
розв'язано. 

Як було заплановано, о 
год. 1:30 розпочалося офі-
ційне прийняття-бенкет. На 
залю увійшла почесна пре-
зидія в складі: о. д-р В. Га-
вліч, о. І. Ткачук з дружи-
вою, мгр Б. Гановський з 
дружиною — голова ГУ СУ-
МА, В. Костик з дружиною 
— голова Будівельного ко-
мітету, Г. Цебрій з дружи-
ною — господарський керів-
ник ГУ СУМА, М. Фурда -
фінансовий керівник ГУ СУ-
МА і Будівельного Комітету, 
М. Шміґель з дружиною — 
заступник голови ГУ СУМА, 
проф. L Вовчук — голова 
ГУ ООЧСУ, архітект Л. Ка-
линич зі своєю матір'ю, 
проф. І. Телюк — заступник 
голови УНС, сотник Л. Фу-
тала — заступник голови 
УШІ і від УККА, д-р М. Бі-
лик — заступник голови 
СУК „Провидіння", п. Ган-
чук — радний УРС, М. Ко-
вальчин — голова Тва УПА, 
інж. 3. Корчинський — від 
Крайової Пластової Старши-
ни і інж. В. Тім. При пер-
ших столах засіли члени ГУ 
СУМА, члени Будівельного 
комітету, представники мі-
ської І повітової влади міста 
Елленвіллу й околиці та чи-
слеині предотавники інших 
центральних і льокальних 
українських установ і орга 

Фрагмент із посвягення Світлиці на Оселі СУМА 
в Елленвіллі 

Роздага нагород жертводавцям на будову Світлиці. 

довголітній член ГУ СУМА, МА. Г. Цебрій, приймаючи 
господарський керівник то 
.-олова Управи Оселі. 

Під час прийняття пооди-
нокі представники в прнві-
гах ґратулювали СУМА з 
новим досягненням і ВІД CBO-
х організацій складали да-
льші щедрі пожертви на цю 
будову, якою всі були за-
хоплені. Це дало також за-
охоту й для інших гостей, 
які спонтанно почали підви-
щуватн суми своїх пожертв. 
З рамени Головної Управи 
ЗУМА склав подяку Буді-
зельпому комітетові та жер-
тводавцям Е. Гановський, 
зазначаючи, що всі старан-
:ІЯ докладатиме, щоб ця 
Звітлиця та Оселя сповняла 
знховне 'завдання, щоб вона 
завжди була культурно-від-
лочннковнм центром, щоб 
зона була середовищем, в я-
:ому українська молодь, а 
і першу чергу молодь СУ-
МА зживалася з українсь-
симн традиціями, культурою 
і духовими надбаннями. В. 
Костик, голова Будівельного 
комітету, склав подяку сво-
м співпрацівникам з Буді-
вельного комітету, ЯКИХ ОК-
ремо представлено прнсут-
нім, а далі всім контракто-
рам за старанне виконання 
робіт, особливо І. Іванкову з 
Пассейку, який виконував 
мулярські роботи, М. Пен-
джолі, М. Тулисові, М. Ба-
деракові, М. Лаяикові, І. Ро-
їкові, М. Паленнцькому, М. 
Зваричеві, інж. М. Бурчако-
ві, Т. Опарикові, п. Венґе-
рові, Я. Плішакові, Л. Мнга-
леві за виконання фахових 
робіт при внутрішньому ви-
кінченні будинку та цілому 
рядові осіб, які протягом 
двох років пожертвували чи-
мало днів праці. М. Фурда 
дав загальні підсумки про-
веденої збірки, яка на той 
час виносила^ 125,000 дол., 
подякував місцевим збірко-
вим комітетам, а всім тим, 
що пожертвували 250 і біль-
ше долярів, вручив СПЄЦІ-
яльні грамоти меценатів та 
добродіїв. 

Під час прийняття відбу-
лась мистецька програма, де 
виступав гість з Англії, ві-
домий співак і бандурист 
маестро Володимир Луців 
та танцювальна група Oce– 
редку СУМА ім. ген.-хор. Т. 
Чупринки з Ню Йорку „Bep– 
ховинці" під керівництвом 
О. Ґензи. В. Луцеві акомпа-
ньювала піяністка Люба 
Жук з Монтреалю. Це були 
високомистецькі виступи на-
ших найкращих мнстців і 
ансамблю, які значно при-
чинились до успіху святку-
вань. Після кожної їхньої 
появи на сцені, публіка ві-
тала їх довгими оплесками 
і на загальне домагання во-
нн мусіли виступати з до-
датковнмн точками. 

Черговим зворушливим 
моментом дводенних святку-
вань був акт передання клю-
чів від цілої будови головою 
Будівельного комітету В. 
Костиком голові ГУ СУМА 
Е. Гановському, який nepe– 

нізацій. Бенкетом проводяв-дав їх Г. Цсбріеві, господар 
іаж. Микола Семаншшш — ському керівникові ГУ СУ-

ключі, заявив, що нова світ-
лиця на Оселі СУМА в Ел-
ленвіллі, збудована цілою 
нашою громадою, служитн-
ме потребам цієї громади і 
закликав присутніх, щоб від-
тепер всі наші більші імпре-
ЗИ, ЯК КОНГреСЯ, З'ЇЗДИ, КОН-
ференції, забави, ве'сілля, 
прийняття, вечірки ТОЩО 
влаштовувати тільки на Oce– 
лі. Вкінці висловив подяку 
Д. Вохові і його співпраців-
ннкам за безкоштовне При-
готування обідів на ' прнй-
няття, паням з Пассейку на 
руки п-і Петрик та паням з 
Ню Иорку на руки п-і М. 
Дзундзи і Л. Костик іа ;при-
готування печива, а ї й О. 
Галькович з Джерзі йЗРП ' 
юначкам та юнакам з'.ЙоВ-
керсу, Нюарку і Ню' Йорку 
за прислугу, яку вони,.ста-
ранно виконували протягом 
двох днів, а особливо під час 
прийняття. Всі вони npamo– 
валн безплатно, бо в ! цей 
спосіб хотіли причинитися 
до розбудови свосї Оселі, на 
якій вони виросли й вихова-
лися. Молитвою, яку(цровів 
о. І. Ткачук, закрито дводен-
ні святкування. 

М.Ф і Е^Г. 

Наші мистці 
Щ 

Про співачку Оксану Бринь 
писали й наші і чужі крити-
кн, як про співачку з чудо-
внм сопрано, деякі називали 
його кольоратурою, дехто 
меццо-сопрано, а інші дра-
матиме сопрано. Це свідчить 
про те, що співачка доскона-
ло володіє голосом при при-
родній красі його, уміс змі-
нювати його тембр в залеж-
ности від значення слова, 
глибоко відчувати й переда-
вати зміст, характер і стиль 
того що виконується. 

Оксана Бринь не є моло-
денька співачка, але голос 
її звучить молодо, свіжо, со-
ковито. Про те, що вона да-
вала концерти майже по всіх 
великих містах українського 
поселення Північної Амери-
ки і Канади було в часопи-
сах, але це — сценічне жит-
тя артистки. 

Що ж за лаштунками сце-
ни робить Оксана Бринь? її 
повсякденна робота npoxo– 
дить у Мек Фейел коледжі 
щ.ч Міннесг^ському універ-
снтеті. Річно вона мас nepe– 
січно до 25-ти студентів різ-
ного віку: — сеньйори з гай-
вкулу, молодь середнього ВІ-
ку, студенти університету, 
церковні солісти, актори, у-
чителі. З часу появи її в 
МекФейел, студенти інших 
учителів співу прагнуть діс-
гатися до п-ні Бринь. І при-
ходять вони з усіх КІНЦІВ МІ-
ннесоти за рекомендаціями 
інших учителів або музнко-
знавців. 

У чому справа? — Вмін-
ня передати свої знання уч-
ням. Прнділення уваги кож-
ному особисто, за рахунок 
навіть свого власного часу, 
івідсіля й результат. На про-
тязі 1972 - 1973 учебного ро-
ку її студенти мали концер-
тн: 5 — іиформал, 16—сту-
дентськлх, 3 онорс( вибрані 
після змагання з усісї шко-
ли), і програмовий та 9 цер-
ковних, крім тх̂ го ВИСТ̂ 'ПИ в 
театрах і навіть на концер-
тах учителів інших кляс. 
Пані Оксана ввесь час з ни-
мн, вислуховує їх, дас nopa– 
ди. Деякі її студенти відомі 
не лише в Твін-Ситі, Мінне-
сота такі наприклад, як Ме-
рі Ціммерман — вокалістка-
гітарнстка, знана по Амерн-
ці й в Японії, Коллін Шре-
дер — після двохрічного на-
вчання в Оксани Бринь діс-
тала позицію музичного ке-
рівника в її церкві, виступа-
ла кілька разів на ТВ і ін-
ших концертах на запрошен-
ня. Кілька студентів перемо-
гли при змаганнях на сти-
пендії, а також до Метропо-
літен опери. Можна подати 
досить великий список учнів, 
які досягли надзвичайних 
успіхів, завдяки вмілому 
підході п-і Оксани до студе-

У Філядельфії відзначено Дивізійний 
Ювілей Виставкою військових відзнак 

Філядельфія, Па. (О-іГ-нй) 
— Цьогорічний ювілей 30-
річчя створення Української 
Дивізії відзначувало Врат-
ство кол. вояків 1-ої УД У-
НА у 1973 р. так з раменп 
крайової Управи Братства у 
ЗСА як і поодиноких ста-
ннць різними формами — 
панелями, ювілейними "сто-
рінкамн в українській Іпресі, 
бенкетами й забавами, юві-
лейними зустрічами і З'їзда-
ми. І тому Станиця Дпвізін-
ннків у Філядельфії, п^об не 
повторяти шабльону, відзна-
чила цей ювілей Дивізії інак-
ше, а саме у формі Виставки 
військових відзнак і відпові-
дних доповідей, що й підкре-
слив голова Станиці Роман 
Клос, відкриваючи Виставку 
в суботу 1-го грудня ц. р. 

Сама Виставка обіймала 
багатий і цінний матеріал із 
ЗбірОК ТРЬОХ ВІДОМИХ КО.ЛЄК-
ціонерів медалистикн з Чика-
ґо — д-ра Юрія Підлуського, 
д-ра Романа Смика і мґра O– 
реста Городнського, а саме 
— українські військові від-
значення, відзнаки й 'ЧЯстн-
ни військових уніформ укра-
їнських армій, військові ор-
дени і медалі чужих армій, 
українські гроші, відзнаки 
молодечих організацій Пла-
сту і СУМА, регіональних 
товариств, ковертн, пресові 
видання тощо, а також ціка-
ві пам'ятки фотографій і„ви-
дань з поїздок по світі 'їх 
Блаженства Патріарха Ио-
сифа І. Під час відкриття 
Виставки дуже цікаві й змі-
стовні доповіді виголосили: 
Іван Скіра про історію від-
знакн Української Дивізії-
золотого левика на синьому 
тлі, яку носили вояки Диві-
ії на своїй військовій уніфор. 

мі, та лпр Орест Городнсь-
кий з Чикаго, який привіз 
експонати цісї виставки зі 
собою, про „Ордени і меда-
лі". Виставку, що була від-
крита в залі УСО „Тризуб" 
через два дні, суботу й неді 

нтів; дати і взяти що слід. 
Поза тим вона знаходить 
час; лише в 1973 р. взяти 
участь: в 4 онор (сцеціяль-
них) концертах Мекфевелс, 
6-ох концертах у клясах ш-
ших учителів, як член жюрі 
конкурсного комітету Для 
відмінних студентів переслу-
ховувати їх від 1 - б по по-
лудні — 6. До того вона да-
ла 30 годин лекцій для cry– 
дентів Метрополітен Калчер 
Apr Сентер і 30 годин лек-
цій для членів ДИТЯЧОГО ТС-
атру. Пані Оксана заанга-
жована в праці дитячого те-
атру не лише із школою, а 
теж з театральною трупою. 
Крім того п-і Оксана мав в 
своєму бюрі „npeflCTaBHHnT– 
во українського мистецтва 
— ноти українських компо-
зиторів, різну літературу з 
історії України і етнографії, 
музики й малярства. Особ-
ЛНВОЮ ПОПУЛЯРНІСТЮ KOpHC– 
тусться книжка Івана Колял 
скн „Навчання в Украіиі'' і 
Ярослави Сурмач „ Т у с я " . 
Цікавляться історією роави-
тку театру в Україні, спеці-
яльно періодом театру Kypoa– 
са і його сучасників. В між-
часі — конвенції, — обмін до-
свідом вокалістів. Доктор 
Льорен Джонс з Мічиґенсь-
кого університету зацікавив 
ся методою викладання Ок-
санн Брннь, а особливо її го-
лосом і настирливо повторює 
їй — вживати його, що п-і 
Оксана й робить. Наведу у-
ривок з листа до п-і Оксани 
Брннь після ЇЇ виступу з си-
диригуванням Фнлиппа Брю-
нела (диригента Мівнеоотсь-
кої опери) в Герріот парку 
над озером. Герріет. „Оксана, 
Ваш виступ минулої суботи 
14 липня 1973 р. був чудо-
внй. Ви виглядали, як коро-
лева, зачаровуючи слухачщ 
красою свого голосу і своєю 
зовнішністю. Один із слуха-
чів запитав мене, де він міг 
би придбати Ваш альбом? Я 
порадив звернутися Д6 Мек-
Фейел бюра... Сердечно дя-
куємо за участь в концерті 
і можливість чути Ваш чу-
довий голос". (Ґвін Перук). 

Пані Оксана вже має за-
прошення на цілий ряд коя-
цертів, які частково вже від-
буляся у жовтні й листопаді. 
В жовтні в музичнім клюбі 
„Тирсдей мюзікал" і на фа-
культ. концерті з оркест-
рою при МекФейєлс. Вклю-
чнвшнсь в працю МекФеЙал 
коледжу, Оксана Бринь ах-
тивно пропагує його діяль-
ність серед адміністрації сте-
йтового Міннесотського уні-
верситету, яка на початках 
не дуже приділяла уваги 
цьому коледжеві. У своєму 
річному звіті (що подає ко-
жннй педагог), вона подала 
деякі зауваження для поліп-
шення роботи коледжу — 
кращого розвитку академіч-
ного навчання і мистецьких 
виступів, що виказалося у 
восьми програмах на ТВ, а 
також в концертових залях 

і інших коледжів, міста і око-
лнць. Збільшенням спепДяль-
них концертів (по змаган-
иях) в шкільному році, opra– 
нізація артистичної співпра-
ці між різними факультета-
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лю, 1 і 2-го грудня ц. p., від-
відало понад чотириста осіб ! м и 0 к с 5 н а Б Р ^ ь ̂ ^ кан-
громадянства, комбатантів і і татУ ^нделя в супроводі 
молоді, яка ставила цікаві за-
пити відносно експонатів та 
історичних пам'яток україн-
ського війська. „Наша Укра-
інська Школа" при Осеред-
ку СУМА ім. Т. Чупринки у 
Філядельфії відкрила Внста-
вку організовано і в цілості 
від найменшого до найстар-
шого учня під проводом учи-
телів і директора школн д-ра 
Олександра Лужннцько г о. 
Шкода, що й інші школи і 
молодечі організації, яким у-
сім Управа Станиці вислала 
була окремі запрошення від-
відати виставку організова-
но в часі, коли гість з Чнка-
Го давав окремі вичерпні по-
яснення для молоді, не ско-
ристали з цього, бо чейже й 
учням інших українсь к и х 
шкіл та молодечих організа-
цій було б варто побачити 
цікаві пам'ятки з історії ук-
раїнського війська чи своїх 
власних молодечих оргаяі-
зацій. 

Вартість і значення цісї ві-
йськової Виставки, що її по-
казав у Філядельфії мгр 0-
рест Городиський з Чикаго 
з нагоди відзначення Юві-
лею Української Дивізії, є в 
певному сенсі багато тривкі-
ша й більша як бенкети і за-
бавн, тому то й заслуговує 
вона на те, щоб й інші ста-
ннці Дивізшників виставили 
її у своїх місцевостях. 

ОлексанДер Луцький 

флейти, віольончелі й піяно 
— кожний виконавець — її 
колеги - вчителі тих предме-
тів. 

Як бачимо в особі п-і 
Бринь ми маємо представни-
ка української вокальної ку-
льтури, яка свій Досвід вкла-
дас в мозаїку поширення во-
кального кляснчяого мисте-
цтва серед американського 
громадянства; вона ввійшла 
в музичне коло стейту Мін-
несота, не зачинившися у 
власному гетто, а винесла в 
світ свос уміння й українсь-
ке ім'я. 

Валентина Єрмоленко 

В СССР ПОЧАЛАСЯ 
П^rБЛПiAДІЯ „ІСТОРП 

ДРУГОЇ СВГГОВОІ 
впши" 

Москва. — Заходами Вій-
ськового видавництва Міні-
стерства оборони СССР тут 
появився перший том 12-ТО-
мового видання „Історії Д^у-
гої світової війни 1939-І946 
pp." Видання готує редак-
ційна колегія під проводом 
маршала А. А. Гречка,, со-
вєтського міністра оборони. 
Перший том „Зародження 
війни", дас совстське насвіт-
ЛЄННЯ ПрйЧНН ДруГОЇ СВІТО-
вої війни. 

'Уже надруковано і незабаром 
почнеться висилка збірника про 
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Декрети про східні католицькі церкви -
обнова чи омана? 

На цю тему доповідав 10-го 
листопада 1973 р. в авднто-
рії школи св. Юра в Ню Иор-
ку о. д-р Іван Грнньох. До-
повідь відбулась заходами 
Товариства за Патріярхаль-
ний Устрій УКЦеркви. Теп-
лями словами предста в и в 
доповідача о. д-ра Івана Гри-
ньоха д-р Роман. Осінчук, 
підкреслюючи, що доповідач 
був одним з перших, який 
став гідно в обороні поміс-
ностн нашої Церкви. 

На вступі доповіді о. д-р 
І. Грнньох завважив, що він 
відчував потребу зустріну-
тись з мирянами на північ-
йому континенті Америки. 
Минає 10 років від звіль-
нения Митрополита Кисво-
Галицького, Блаженнішо г о 
Кир Иосифа Сліпого. Минає 
десять років, коли звільне-
ннй Митрополит Кир Посиф 
висунув на Вселенсько м у 
Соборі пропозицію, ПІДИЄ-
сти Києво-Галнцьку Метро-
полію до рангу патріярхату. 
Світ почув ці слова, але пе-
рейшов над ними до денно-
го порядку. Ми переконані 
і свято віримо, що мусить 
бути хтось, хто бачить те 
все і стане в нашій обороні. 

Українська спільнота в Ка-
наді, збільшилась ще одним 

загальних декретів. ДеякіІ^внзна^ни^ професіоналістом, 
питання могли були увійти. 
Незалежно від різних nepe– 
пон в загальних декретах 
Собору були ствердже н н я 
про східні церкви, говори-
лось про красу літургії, об-
ряду і що римська церква 
цінить їх вклад у розвиток 
християнства, до речі було 
первісно в декретах напвса-
но, що римська церква зав-
жди цінила і цінить досят-
нення східиіх церков, але 
опісля опущено „завжди", 
бо історичні факти говорять 
про щось іншого. Але всі ці 
похвали і признання мають 
декларативне значення. Від 
тоді по сьогодні нічого не 
змінилось. 

Сьогодні є ставка на „Tpe– 
тій Рим". Об'єднання з ним 
є ілюзорне, а проводиться 
І,діалог" з мотивів туземних, 
— політичних. Колись була 
концепція, щоби через уніят-
ські церкви православні на-
вернулись до римської цер-
КВИ, СЬОГОДНІ ЦІ ЦерКВИ CTO-
ять на перешкоді у цій но-
вій візі! договорення. Тому 
слова римської церкви, що-
бн східні церкви процвітали, 
є отією оманою. Сучасні ва-

Від тоді по сьогодні, коли і тнканські екуменісти хочуть, 
ці знаменні слова були ска-І щоби ці східні церкви зник-
зані Блаженнішим н і ч о г о ; лн,. отже, процвітати не мо-
фактнчно не змінилось. 

Не дивуйтесь, що назва 
доповіді звучить — „обнова 
чи омана", я це зробив з ри-
знком — сказав доповідач. 
Для мене пройдений етап 
був жалюгідним. Fie можу 
забути Вселенського Конгре-

жуть. 
У свій час вам не вірили 

латиняни, що наші сьячення 
важні. Тому наші владики 
перекладали римські молит-
ви і відмовляли одні й другі. 
Так латинізували і втиска-
лись в нашу літургію і об-

су богословів, професорів, 1 ряд. Літургія для нас це на-
науковців і теологів в 1966 p., ше вірую. Коли хтось міняє 
який був так покерований, нашу літургію то він руйнує 
що на ньому довелось почу- j природу нашої церкви. 
ти все інше тільки' не те, що Постійне иідкреслюван н я 
сподівався. Наради конгресу в декретах про ролю синодів 
не проходили у дусі Вати- і їх юрисдикцію та поруч то-
канського Собору. При кер- го відкликання на Апостоль-
мі його були ті, що закри; ську Столицю дає привід до 
вали те вікно у ватикансь- різних інтерпретацій. Може 
кій будівлі, яке папа Іван j бути тільки одна правильна 
ХХШ відкрив, щоби впусти- і інтерпретація, а це с ця яку 
ти трохи свіжого повітря, ; ми найбільше відчуваємо і 

Новий лікар-спеціяліст 

очним спеціялістом-хірургом 
д-ром Іляріоном Мельником. 

Д-р Іляріон Мельник на-
родився 10 квітня 1942 р. у 
Львові, в Україні, в родині 
п-ва Іван т і Мельник з до-
му Диців, та бл. п. дир. Іва-
на Мельника. Д о Канади 
приїхав малим хлопцем та 
з батьками замешкав у. То-
ронті, де закінчив з повним 
успіхом українську народну 
школу прн УНО, та Курси 
Українознавства ім. Г., Ско-
вороди. Належав до Пласту. 
Від 7-го року життя брав ле-
кції гри на піано у п-і О. Со-
колик. У 1960 р. закінчив 
музичні студії Торонтсь к о ї 
Консерваторії і одержав зва-
ння піаніста і учителя. Се-
редню освіту закінчив він із 
відзначенням у Паркдейл 
гаЙскулі, та вступив на ме-
дичні студії Торонтського у-
ніверситету у 1960 р. де оде-
ржав стипендії як здібний і 
пильний студент. По шести 
роках студій і році практики 
одержав диплом доктора ме-
дицинн М Д (загальна прак-
тика). Після двох років пе-
рейшов на очну спеціяль-
ність, ялу відбуває у Ванку-
вері і Торонті. По чотирьох 
роках додаткових студій спе-
ціялізації, одержує титул оч-
ного лікаря-хірурга. Із сімох 
студентів очної спеціалізації 
на Торонтському універснте-
ті д-р Іляріон Мельник є пе-
ршнЙ між трьома, які закін-
чилн її дипломами. Д-р Іля-

д-р Іляріон Мельник 

ріон Мельник є членом Ук-
раїнської Медичної Органі-
зації УЛТПА, як також Ка-
надської і Онтарійської ме-
дичних організацій. 

Тепер д-р Іляріон Мель-
ник відкрив свою власну ка-
нцелярію у Мндлянді, 85 
миль від Торонта, де буде 
обслуговувати також шпи-
талі у Мндлянді і Парн Со-
унді. Він одружений і мас 
трос дітей. Від наймолодших 
літ разом з дружиною є чле-
намн УНС у 418 Відд., довгі 
роки якого секретарем був 
його покійний батько, сл. 
п. Іван, а нині з успіхом ве-
де цей Відділ його мати п-і 
Іванна. Д-р Іляріон Мельник 
є милої і спокійної вдачі, ак-
тнвяий громадянин. УкраІн-
ська громада радіє великим 
надбанням та напевно під-
держить молодого д-ра Іля-
ріона Мельника у й о г о 
праці. 

В. Д . 

Сімнадцята Мистецька Виставка 
Жіночо? Творчости 

Сімнадцята Мистецька Ви-
ставка Жіночої Творчости, 
влаштована культурно-осві-
тнім рефератом 64-го Відд. 
СУА в Ню Иорку, зокрема 
трудами Марії Ржепецької, 

затори обмежували тих у ан- : тверде „я". Чи можна CTRBH– 
ступах, що вже дихали тим j ти під знак запиту — чи на-
, свіжин повітрям". Після . ші владики мають владу свя-
ць. го відбулась збірна авді-: тити кандидатів на священн-
БНПДЯ у папи Павла Y1, під j ків, чи наші владики згідно 
кл-: лкої він перестерігав у-'. з нашою традицією мають 
часників перед єресю? Для 
кожного хто очікував, щоби 
нарешті покінчити зі схема-
мп, конструкціями, уніфор-
мізмом, слова папи прикро 
вражали. Це було причинJ– 
ю. що мене спонукало дати 
ось цей додаток „обнова чи 
омана". 

Може моя аналіза буде 
надто песимістична, хоч я 
не належу до песимістів. 
Свого часу великий Митро-
полнт Лндргп сказав — в на-
шій вірі повинно бути одне, 
- - пізнати нашу дійсність. 
Християнство наше воскре-

: право номінувати, вибирати 
; і рукопокладати, тоді коли, 

це право застережене за га-
) лицькші митрополитом. 

Ми зайшли в тяжку ситу-
і апДю, але не повинні попада-
і ги в зневіру. В обставинах, 
- коли з того декрету про cxi– 
і дні церкви майже нічого не 

осталось, а стає причиною 
1 до всяких непорозумінь, він 

залишивсь тільки цінним до-
кументом. Понад усе є ще 

: Боже провидіння. Де двох 
або трьох збереться в моє 
ім'я . . . Нам треба зібратись 
не у двох і не втрьох, але 

відбулася в домівці СУА й 
влити свіжої кровн. Органі-; за якою ми поставимо наше протривала від 11-25 лнсто-

” ""'” "” '" ” ” """ ” " ” - - - - - - п а д а ц.р. у 
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листопада Ц.р., голова 64-го 
Відділу Марія Даниш під-
креслила значення таких мн-
стецьких імпрез для мистців 
і для зацікавлених мнстець-
кою творчістю осіб, бо дають 
їм змогу відірватися від зма-
теріялізованого довкілля й 
піднятися в світ вартостей 
вищого порядку та пережити 
хвилини духового підйому. 
На цей занепад духових вар-
тостей у користь матеріяль-
них дібр і технічних здобут-
ків звернув увагу французь-
кий скульптор Август Роден 
у ессеї „Від Платона до Пі-
касса". Такі виставки - ска-
зала М. Даниш — дають мн-
стцям почуття тепла рідного 
довкілля, як це висловив у 
розмові з нею співак М. Ска-
ла-Старнцький. Запитаний, 
що спонукало його співати 
на примітивній сцені одного 
із сингальських таборів для 
горстки слухачів, відповів, 
що концерт для земляків у 
скромних таборових умовах 
дає йому, більшу духову на-
солоду, як концерти на світо 
вах естрадах перед добірною 
чужинецькою публікою. 

На Виставці показано 97 
картин і 4 кераміки. Це зде-
більша олії і акварелі, а по-
руч того акриліки, еякавсти-
ки, гуаші, темпера, пастеля, 
ритовини, дереворити й ЛІНО-
рити, перо й шовкова сітка 
(,,силк скріи"). Учасниць бу-
ло 33, між ними менш чи 
більш заавансовані учениці-
початківці, малярства, мист-
кині з ім'ям і стажем (Г. Ма-
зепа, Л. Морозова, О. Мо-
шинська, К. Кричевська, 3 . 
Лісовська, й сеньйорка укра-
їнського малярського жіно-
чого світу І. Шухевич). Вн-

сіння. Гріб, могила характе- j 3 владиками, обраними свя 
ризують західній світ і вони щениками, богословами, мо-
того не відчувають. і п ашимп чинами і предсгдв-

В половині 1959 р. пала j „НКами мирян на соборі По-
Ізан ХХІП звернувся із зак-; кісної УКЦеркви. Прошу на-
ликом, щоби давали свої про-1 ш и Х владик, щоби вони TJ-T, 
позиції до плянованого Bce– j д е ми живемо і вільному СЕІ-
ленського Собору. Була ут- і Tj взяли справу помісностн 
ворена орієнтальна комісія j н а Ш о ї Церкви а свої руки і 
яку очолив Амлско Чіконія- j д а л п Н 0 В 6 иаггтя нашій Це-
ні, а її секретарем був,о. д-р 
Атаназій Великий. Ця комі-
сія була випрацювала понад 
сотню параграфів, з яких 
при кінці осталось всього ЗО. 

ркві. 
Доповідач свою доповідь 

широко ілюстрував прнкла-
дамн, цитатами зі стосовних 
декретів і в пластичній фор 

Первісна назва декретів цієї МІ складні церковні пробле-
комісії була: .Декрети про І м и представляв просто й 
орієнтальні церкви", але бу-1 зрозуміло для с.тухачів. До-
ло поправлено на католнць- j повідь, що була глибоко ос-
кі церкви. Цей декрет не був і кислена, дбайливо проаналі-
призначений для православ-! зовака і тривала біля півто-
них церков, але обмежений р а години присутні прослу-
тільки до католицьких цер- хали з непослабленою ува-
ков, що є в сполуці з Anoc– Г 0 Ю і а доповідача нагороди-
тольською Столицею. Т у т І л ц довгими оплесками. Піс-
була слабість декретів. Мн- ! ля доповіді присутні стаВи-
мо цього в інших naparpa– І л н р я д запитів, на які допо-
фах і артикулах говорилось ! виач дав вичерпні відпо-
прії цілий хрнстиянсь к и й ' віді. Микола Галів. 
схід. В них не однократно j ^ ^ 
підкреслювалось про великі 
заслуги у вселенській церк-
ві. Це прекрасний гимн для 
православного світу, що не 
був і не с з'єднаний з Anoc– 
тольською Столицею, але це Киш. 
тільки гимн. На жаль, с де- 1 турна Україна'' з 14 грудня 
яка слабість римської церк- j видрукувала інтерв'ю з Бо-
ви з вселенкістю, якої не мо-
жна заперечити в самій ін-
тенції. у 

Якщо згадати попередні 
Собори, навіть Фльорентійсь-
кий то вони не видавали ок-
І)емих декретів для правос-
лавного Сходу чи рнмокато-
лицького Заходу. Були пре- основу свого перекладу Б. 
дставники східиіх церков, як Тен поклав паризьке вндан-
мелхіти, які підкреслювали і ня епопеї за редакцією відо-
потребу окремих деісретів 1 мого знавця античяостн По-
про східні церкви, бо лати- ля Мазона, яке враховує 
няня не допустять, щоби ці найновіші досягнення гоме-
проОлсмл бу-ш влучеш ди^шсьііої науки. Заки аерек-

Новий український переклад 
„Іліяди" Гомера 

Газета „Літера- лад буле переданий до дру-
ку, мусять бути приготова-
ні, як заявив Б. Тен, вступ-
на стаття, яка ,,ввела б чи-
тача в розуміння гомерівсь-
кого епосу в цілому, КОМЄН-
тарі до неясних місць, довід-
кові словники античних 
імен та географічних назв, 
художнє оформлення". 

З інтерв'ю довідуємося, 
що у міжчасі Б. Тен понад 
два роки працювар над зре-
дагуванням Вергілевої „Ене-

рисом Тсном, відомим nepe– 
кладачем твору Гомера 
,.Одиссея". Борис Тен якраз 
закінчив свою чергову ро-
бспу над перекладом першо-
го твору Гомера ,,Іліяди", 
яка тривала вісім років. В 

ставлено переважно мертву 
природу, квіти, краєвиди, аб-
стракти. 

Закриття, поєднане з об-
говоренням Виставки відбу-
лося 25 листопада. У кри-
тпчнііі гутірці мистець-ма-
ляр, мистецтвознавець і пе-
дагог проф. Любомнр Кузь-
ма, стоячи здецидовано на 
позиціях реалізму, розгля-
нув виставку на тлі су час-
них мистецьких течій, нал-
рямків, стилів, уподобань і 
технік. Він запитував голо-
сн кількох мнстецтвознавцІЕ 
і критиків, що вказують на 
занепад мистецтва, опанова-
ного перебільшеним модерні-
змом і гоном до новаторств? 
та закликають повернутися 
до реалізму. Нав'язуючи до 
17-ої виставки, проф. Л. Ку-
зьма вказав на її здебільше 
не-професійннй хар а к т є г 
(відношення мисткинь де 
аматорок, як 10:24). Про те 
свідчить перевага картин із 
стандартною тематикою -
квіти, пейзажі, мертва при-
рода ,бо цього роду теми не 
ставлять їх авторів перед ми-
стецько-малярськямн проб-
пемами. Зате брак людських 
постатей, портретів, комло-
?ицій, картин з мистецьки 
ми задумами й спробами їх 
розв'язки. Проф. Л. Кузьмо 
вказав на конечність снсте-
иатичної мистецько-малярсь-
кої підготовн у всіх її стаді-
ях, на необхідність знання 
підставового рисунку, nepc– 
пективи, анатомії й анатомі-
чної пропорції, кольорознав-
ггва, різних технік, ознайом-
пення з історією й теорією 
мистецтва, врешті на важли-
вість копіювання кар т и н 
кращих мистців пензля, що 
допомагас пізнати й опану-
вати техніку малювання. 
Крім систематичної підгото-
ви проф. Кузьма підкреслив 
значення самонавчання й 
послідовної та наполегливої 
праці над собою. Він дав та-
кож практичні вказівки й 
критерії, за якими трйба се-
лектуватн й розміщувати 
картини, щоб відвідувачі ма-
ли прозорий їх перегляд і 
могли виробити собі погляд 
про окремих учасників вис-
тавки. На його думку ця ви-
ставка не є чимсь внладко-
вим чи питоменним для на-
шого ,,гетто" — навпаки во-
на є показником мистецьких 
заінтересувань і нахилів ми-
стецько зацікавлених осіб у 
пересічному суспіль с т в і. 
Критичних зауважень проф. 
Кузьми вислухали чисельні 
відвідувачі й учасниці внс-
тавки. Виставку відвідало 
180 осіб. 

З нагоди виставки видано їди" в українському перек 
ладі М. Білика. Переклад і каталог. 
епопеї „Одиссея" появився 1 Марія Варагура, 
рівно перед десяти роками. ! Пресова рвф. 64-го Від. 

З діяльности ОбВУА в Чикаго 
Забагато в нас ветераясь-

ких організацій — в и с т а-
чила б одна або евентуально 
дві, 8а американським зраз-
ком. Колишні вояки Амерн-( 

ки мають Американську Лі-
гу, членами якої можуть 
бути асі колишні вояки і 
чужинецька Військова Ліга, 
яка об'єднує лише тих, що 
були поза океонам, що вою-
вали або, як у нас кажуть, 
тих, що „нюхали" порох. 

В українців такого поді-
лу немає. Є Об'єднання б. 
Вояків Українців Америки, 
яке могло б задовольнити 
всіх, бо нам треба скомасу-
вання в одну спільну велику 
організацію, яка мала 6 го-
лос і повагу серед своїх і чу-
жих. 

От, хоча б взяти поляків 
Американський уряд дав їм 
ті самі трава, що і своїм ко-
лшинім членам армії. Значп-
ться, дає медичну опіку, Д0-
ми для інвалідів, фінансову 
і харитативну допомогу. І ми 
українці боронили Европу 
перед большевизмом, били 
Гітлера, воювали по стороні 
альянтів в Італії і Франції. 
Якби в нас сила, ми могли б 
теж мати домагання. А так 
мусимо жебрати, мусимо ор-
ганізувати збірки для тих" 
що в уніформі українського 
вояка стратили здоров'я і мо-
лодий вік. Як і щорічно Чп-
каґський відділ ОбВУА пе-
ревів збірку на інвалідів і не-
мічннх старих членів укра-
їнськлх військових з'єднань. 
Збірка.. відбулася в неділю 
перед катедрою св. Володн-
мира, катедрою св. Миколая, 
собором свв. Володимира і 
Ольги та перед церквою св. 
Иосифа. На сходах церкви 
св. Иосифа, стояв я з п. Ку-
гком. Були люди жертвеяні, 
але були й такі що кидали 
до пушок піклі. А один мо-
лодий інженер з новоприбу-
лих, син відомого громадя-
чина перейшов з дружиною 
біля мене і не кинув навіть 
нікля. Пані у хутрі не дала 
ані цента для тих, що не 
гроші'заробляли, а здоров'я 
тратили. Люблю сказа т и 
правду, бо вона болить, бо 

ті інваліди можуть за Шев-
ченком крикнути :„За кого ж 
я., розпинався Христе Сину 
Божий! 

Всеяі таки 'збірка привес-
ла 770 дол. з чого 550 вже 
вислано до Централі ОбВУА 
у Філадельфії. Окрему збір-
ку докінчує ще Наталія Ло-
зинська, членна ОбВУА, яка 
щороку, так би сказати, до-
кучас людям, а головно ве-
териварним лікарям, яких 
знає, бо її чоловік теж вете-
ринарний лікар. 

Цього року довголітній го-
лова Відділу мгр Орест Го-
родиський став заступником, 
а я зайняв його місце. Орест 
ГорОДИСЬКНЙ, Тепер КОЛЄКЦІ-
онер військових відзнак, ме-
далів і орденів. На запроше-
ння дивізійників. він тут ДО-
повідав 15 жовтня і мав внс-
тавку, а потім виступав з до-
п овід ями в Торонті 1-го гру-
дия і в Філядельфії. 

Відділ взяв участь в бен-
кеті і поході з православної 
катедри до новозбудованого 
собору Володимира і Ольги 
з прапорами. Я, як предсід-
ник Відділу репрезентував 
його на імпрезі. Цей похід 
І прощання та переносний до 
нового храму нагадував за-
порожців що як опускали 
Січ-Матір — то взяли з со-
бою „Божу Матір і більш ні-
чого не взяли" — так писав 
наш славний поет Шевчен-
ко. В збірці на інвалідів до-
помагала молодь. 

У 60-ті роковини катедри 
св. Миколая участь в торже-
стві і бенкеті в^Шато-Роял 
візьме участь делегат Стах 
Ільницькнй, як - теж голова 
Відділу Степан Куропась. 

Відділ,ОбВУА робить ста-
рання об'єднати всі ветеран-
ські організації без непотріб-
ної надбудови. Секретарем 
Відділу є Лев ЧаЙковськпй, 
а касиром Антін Струк. За-
пляновано відбути сходини 
уряду на хуторі Степана Ку-
ропася, а ширші сходини по 
Новому Році. Делегатом на 
СКВУ був інж. Степан Ку-
ропась. 

Степан Куіюпась 

Зосередження допомоги нашим, 
поселенцям в Південній Америці 

Чдлавічйй хор „Прометей" виступив 
в Нюарку 

2-го грудня ц. р. Ч0Л0ВІ-
чнй хор „Прометей" 3 ФІЛЯ-
дельфії, в складі 52-ох осіб, 
завітав зі своїм концертом 
50 Нюарку, де в залі амери-
канської школи зарепрезен-
гував свій десятилітній до-
рібок (1963 - 1073'pp.), прн 
співучасті Марти Кокольсь-
коІ-Мусійчук, диригента Ми-
хайла Длябогн і талановитої 
ікомланьяторкя Галі Мазу-
рок. 

Чоловічий хор „Прометей" 
протягом свого існування 
виступав на імпрезах, ака-
деміях, або уряджував свої 
власні концерти в Америці 
і Канаді. Давав він теж кон-
цертн для американських 
студентів у Темпел універси-
теті, у Фешев Інституті, на 
світовій виставці в Ню Иор-
ку і на фестивалі слов'янсь-
ких народів в Вилксбері. На 
.запрошення У К К А, хор 
„Прометей" дав два концер-
ти в Вашингтоні під час 
вмурування документів в 
п'едесталь пам'ятника Tapa– 
са Шевченка. 

Протягом десятилітнього 
існування чоловічого хору 
„Пройетей" і інтенсивної 
праці, диригенти: Іван За-
дорожний, Володимир Tpe– 
тяк, інж. Роман Степаняк, 
Михайло Дляббга та його 
члени поставили хорове мн-
стептво на високому рівні. 
Впродовж десяти років хор 
„Прометей" ніс чар невми-
рущої української хорової 
музики так серед своїх як і 
чужих і Його сміло можна 
назвати другим амбасадором 
України, по хорі Кошнця. 

Програма концерту скла-
далася з Іб-тн точок. Між 
ними були твори С. Лірнна, 
Д. Бортнянського, А. Руд-
вицького, Ю. Мейтуса, Д . 
Січинського, Б. Кудрика, Ф. 
Шуберта, А. Вахнянина, М. 
Лисенка, композиція М 
Длябогн, С. Людкввнча, А. 
Кос-Анатольського, І. Соне-
вицького, В. Грудина і П. У-
гліщького. Між творами цих 
авторів були твори і легко-
го жанру.. 

Як із шнурка перел с тяж-

ко вибрати одну з найкра-
щих ,так само кожна точ-
ка цієї програми була вико-
нана по-мнетецькн. Найкра-
щим доказом цього було 
довге та щире апльодуван-
ня, а „Прометей", як та-
кож оперова солістка Марта 
Кокольська-Мусійчук віддя-
чувалнея присутнім наддат-
ками. 

Під час концерту, милою 
несподіванкою для наших 
прометейців були привіти та 
гратуляції'Від Б-ва дпвізій-
ників цісї ркруги, як також 
і від місцевого церковного 
хору. Два кошики живих 
квітів, ще більше посилили 
дружню атмосферу цього 
високомистецького вечора. 
Та вже, правдоподібно. най-
більш чутливою хвилиною 
було це, коли на заклик 
диригента місцевого церков-
ного хору Михайла Добоша, 
ціла заля встала і могутньо 
заспівала „Многая літа". Зі 
сцени члени хору „Проме-
тей" тепло оплескували ви-
ступ публіки. Можна було 
завважити в очах усіх, а 
спеціально у молодих хори-
стіа, блиск задоволення і 
вдячностн. В цю хвилину 
вони забули за всі труди, 
невигоди, додаткові проби і 
т. д. Вони бачили, що укра-
їнське зорганізоване громад-
ське життя містечка Нюарку 
розуміє їхню працю, та їхній 
великий вклад у хорове мис-
тецтво нашого народу, — в 
цих складних та неспрнят-
ливих умовинах життя. 

Останньою несподіванкою 
для хористів було родинне, 
по-українському прийнят-
тя в парохіяльній залі. 

„Прометей" вертався до-
дому морально задоволений. 
Головне бажання всіх було 
проіснувати ще одно десяти-
річчя, стати що кращим хо-
ром, дати ще чутливішу ін-
терпретацію нашої невмиру-
щої пісні. Причиною цих по-
зитивних міркувань і пля-
нів на майбутнє була украг 
їнська громада з Нюарі(у. 

Присутній 

3-го грудня ц. р. відвідали 
ЗУАДК представниці зорга-
нізованого українського жі-
ноцтва, а то: вступниця го-
лови СФУЖО на Півд. Аме-
рику Олена Горачук з Бразн-
ліі й голова Союзу Українок 
Америки Лідія Бурачинсь-
ка.З цієї нагоди відбуто дов-
шу конференцію між ГОСТЯ-
ми, а Екзекутивою Ради Су-
спільної Служби СКВУ, 
д-ром Володимиром Гала-
ном — головою і Іваном По. 
ритком — секретарем. 

Олена Горачук (уже дру-
ге покоління в Бразилії) 
прекрасною українською мо-
вою з'ясувала потреби і ор-
ганізацію харнтатнвної до-
помоги Південній Америці 
- Аргентині, Парагваю, Ве-
несуелі, а зокрема Бразилії, 
при цьому підкреслила, ор-
ганізаційні недомагання цісї 
допомоги, зокрема її роздрі-
бнення. Перед трьома рока-
ми на вимогу Ради Суспіль-
вої Служби СКВУ намага-
лося зосередити ВСЮ ДОПОМО-
гу потребуючим нашим по-
селенцям і створено Коорди-
наційний Осередок Суспіль-
ної Служби в КурнтибІ, я-
кий мав завдання розподі-
лювати присилану допомогу 
та через невідповідшій пер-
сональний склад цей ocepe– 
док не сповнив свого завда-
ння. До цього теж і те при-
чинилось, що цю допомогу 
із ЗСЛ, Канади, а навіть Ав-
стралії посилано на адреси 
різних організацій, а то й 
приватних людей. Отже не 
все ця допомога доцільно 
була приділена. 

З метою справедливого ро-
зподілу потребуючим, КОНЄ-
чно всю харитативну акцію 
зосередити, як в країнах, що 
допомагають (ЗСА, Канада, 

Австралія), так теж в кра-
їиах, яким^ допомагаеться 
(Аргентина^ Бразилія, Вене-
суеля, Парагвай і т. д . ) . Д о 
у поряд копання р о з поділу 
допомоги у великій мірі при-
чиннться зцентралізова в є 
посилання доломоговнх по-. 
силрк на адреси усталенЬРат 
дою Суспільної Служби GK-
ВУ. - За дотеперішню уді-
лену допомогу, хоча роздрі-
бнену наші організації, а зо-
крема потребуючі громадя-
ни дуже вдячні, бо потреба 
допомоги у Південній Аме-
риці ще дуже велика (у са-
мій Куритйбі є 160 родин, 
що потребують помочі й з 
неї досі користали). В даль-
шому підкреслено велике 
значення стипевдійної акції, 
що її минулого року запо-
чаткував СУА прн піддерж.' 
ці й співпраці ЗУАДК-у. 

У внеліді обговорених про-
блем наведених Оленою Го-
рачук запляновано: 
— Наладнання дальшої спі-
впраці, яку потрібно зцент-
ралізуватн, за вказівка м и 
Ради Суспільної Служби С-
КВУ; 
— посилити допомогу студі-
юЮчій молоді, а зокрема до-
помогти в створенні у біль-
шнх містах г у р т о ж и т к і в 
(буфе); 
— подбати про відновлення 
Координаційного Осередку 
Суспільної Служби в Кури-
тпбі (Бразилія), в склад я-
кого увійшли б усі наші гро-
мадські організації, що зай-
маються (навіть частково) 
допомогою, зокрема церков-
ні, а то тим більше, що до 
такої співпраці ставляться 
прихильно єпископи україн-
ської католицької та право-
славної церков. 

(П - і) І 

Український змагун 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛЯЧКА ВЧИТЬ ВАШУ ДИТИНУ 
РІДНОЇ МОВИ. МОЛИТВИ И ПІСНІ ПОШЛІТЬ -її ТУЛИ. 
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Волтер Дишло, чи як його 
звали студенти с е р едньої 
школи в Оквілі, коло Торон-
та, Валі, був зразковим уч-
нем. Його академічний висо-
кий рівень дозволяв йому пн-
шатися привілеями найкра-
щоїх) учня в школі, він здобу-
вав повагу серед шкільних 
товаришів як теж прихнль-
ність красунь поза школою. 
Але Валі відзначався не 
тільки в предметах академі-
чного характеру^ Д„спорті, 
він здобував не раз першен-
ство, особливо в бігу на 500 
і 1000 метрів. І коли ми не 
виходили б на спортову пло-
щу після науки, то майже 
завжди там- був Валі, який 
без надмірного зусилля де-
кілька разів перебігав 
шкільною біжнею. Навіть 
непрнмирлива, дощова horo– 
да не була йому перешко-
дою. Бувало так, що Валі 
прибігав зі спортбвої площі 
до будинку мокрісінький, 
що годі було пізнати, чи це 
дощ його змочив, чи це він 
спітнів від фізичної напруги. 
Навіть шкільним коридором 
він не йшов, а біг і треба 
було бути звнниим, щ о б 
встигнути принаймні торк-
нутнея його плеча. 

ІЗ З б л и ж е н н я м 1-ГО ЛИСТО-
пада, майже кожного дня на 
біжні роїлось від змагунів, 
які немов спартанці заправ-
ляли себе до цього, щоб, ко-
лн прийде пора здобути пер-
шенство школи, а відтак 
взяти участь у змаганнях 
цілої Галтонської Освітньої 
Округи. 

1-го листопада віяло пів-
нічним вітром, а мряка oci– 
дала на багатозібраних, за-
цікавлених глядачів. Та, не 
дивлячись на негожу noro– 
ДУ. гурт зацікавлених збіль^. 
шувався, бо це були виріш-
ні змагання, які повинні б 
промостити дорогу не лише 
до участи у провінційних 
змаганнях, але також і до 
Олімпіади. 

На площі хвилювалися у-
часники змагань. Один-по-
одиому до змагунів підходи-
ли глядачі з порадами або 
пропозиціями своїх послуг. 
Валі також мав чималий 
гурт своїх приятелів, але хоч 
і слухав їх неначебто уваж-
но, робив так, як, на Його ду-
мку ,біло для нього найбільш 
корисно. 

По обіді цілу школу звіль-
нено від навчання, щоб да-
ти можливість студентам бу-
ти свідками змагань, як теж, 
щоб привітати переможців. 
Цілий ряд змагань на корот-
ку віддаль попереджували 
тиеячометровий біг. 

Наближалася друга годи-
яа. Дофінального змагу на 
тисячу 'метрів закваліфіко-
вано чотирьох змагунів — 

між ними був і Валі. Він 
нервово споглядав на годнн-
ник, який вирішив мати на 
руці проти волі завзятих 
дорадників. Коротко перед 
другою годиною пролунав 
постріл і чотири змагунн 
зірвались до бігу. Спочатку 
трималися майже разом, але 
вкоротці Валі зачав внбнва-
тися наперед і систематично 
збільшував віддаль між со-
бою і найближчим позаду 
змагуном. Вже стало наяв-
ним, що Валі легко перемо-
же. Прихильники кожного 
по-різному викрикували, за-

1 охочуючи свого вибранця до 
кращого бігу. Найближчий 
співучасник був позаду на 

j яких п'ятдесят метрів. Валі 
вже робив останній оббіг. 
Глядачі^ завзято оплескува-
ли, коли він пробігав остан-
ній раз. 

В останнім бігу завважу-
валось, що Валі збільшив 
швидкість і часто споглядав 
на годинник. До фіналу за-
лншилося не більше як дві-
сті метрів, а Валі майже ці-
лий час дивився на годин-
ник. Сто п'ятдесят метрів, І 
Валі не відривав своїх очей 
від годинника. Коли вже за-
лишнлось менше як сто мет-
рів, а найближчий учасник 
фіналу був сто п'ятдесят ме-
трів позаду — глядачі раді-
сно оплескували Валі, хоча 
він ще й не добіг до фіналу. 
Залишилось менше як сто 
метрів, — Валі раптово зупи-
иився, і тяжко віддихаючи і 
опустивши голову, стояв не-
порушно. Глядачі здивовано 
споглядали один на одного. 
А навіть, як по деякім часі 
інші змагунн наближалися 
до Валі, то не минали його 
з радістю в шаленім бігу до 
фіналу, лиш один по одному 
зупинялися і з цікавістю 
запитували: „Що сталося?" 
А глядачі, побачивши, що 
змагання уневажнені, не 
приховуючи свосї цікавостн, 
зі всіх кінців підбігали, де 
стояв Валі мовчазний і з по-
хиленою головою. Майже 
всі зійшлися на біжні і ко-
жен, втративши ввічливість, 
пропихався до містерійного 
героя. А Валі стояв нерухо-
мо ще понад дві хвилини, 
не дивлячись на нерішучі 
запити глядачів, а потім, ви-
терши піт з чола, наче про-
хаючи вибачення промовив: 
„Даруйте, що я не оборонив 
довір'я тих, які вірили в мою 
перемогу, але сьогодні 1-го 
листопада і о 2-ій год,'іск) 
полудні всі українці цілого 
світу спільно молилися за 
єдність, силу і волю україн-
ського народу. Будучи нас-
тннкою великого, я не міг 
ми" переступити неписаного 

j Божого закону". 
І . Степан Горлач 
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. (Закінгення зі crop. Ь-сЛ) 
вступ" треба опустити в ко- фізичне знищення багатьох 
їинім разі. Взагалі, як стави- дійсних членів НТШ фізич-
тцсь поважно1 до резолюцій но, починаючи 1930-ми ро-
акаде:лічиої установи, яка 
саме відзначув унікальний 
ювілей сторіччя своєї діяль-
носіи, то треба було зажда-
ти до публікацій цих nocra– 
нов, або взяти в канцелярії 
копію ухваленого проекту і 
покористуватись ним у стат-
ті, наводячи цитати. Тим ча-
сом він знецінює текст, яко-
го сам це іаавбдить а чита-
чі не мали нагоди з ним по-
знайомитисьГВ тексті є такі 
іозділи: І).;"Привіт україн 
ському народові; 11), Похід 
М о с к в и" проти укра-
їпської науки від часу заво-
ювання земель Української 
Народної Республіки. Ш) . 
Фізичний і духовий терор 
проти українських науков-
ців. ІУ). Поневолення нау-
кн в УССР.. У). Дія НТШ 
проти доктрини Валусва-
Левіяа. УЇ). Ствердження 
Конгресу культурно - науко-
вої проблематики. Все те пн-
сане так, що кожний розділ 
є самостійним., і може бути 
публікований^ окремо, але 
разом це .творить одну ці-
лість. Питання для кожно-
го: що з того треба опустн-
тп, як „політяку"? Ніякого 
„вступу" тут,нема, а кожний 
розділ є самостійним. Onyc– 
титн п р и,в і т українсь-
кому народові, як ненауко-
вий? Промовчати похід Moc– 
кви проти української нау-
ки? Адже це відповідь нг 
питання: чому НТШ відбу-
вас свій Конгрес не у Льво-
ві, де воно мало осідок де 
1944 року,”а. відбуває його 
в Ню Иорку і діє поза кор-
донамн Украйни. На це дає 
відповідь той чи інший роз-
діл резолюцій', які мусять у 
сторіччя НТПї сказати для 
прнгадкн всім, чому власне 
оснувалось' НТШ, чому воно 
діяло у Львові, в межах Ав-
стрії, а не в" Києві і чому 
НТШ мусіло від 1947 року 
діяти на еміґрації. Цей Кон-
грес не був' простим Konrpe– 
сом, що може для справ на 
уки відбуватись навіть що-
річно. ,Це був 'історичний 
Конгрес, у сторіччя НТШ, і 
такий Конгрес мусів сказатг 
те, що становить зміст резо-
люпій. Наші' сучасники і 
майбутні покоління були f 
здивовані, якби про все тг 
в резолюціях Конгресу Hf 
було мови. 

Це не в і д п о в і д а є 
п р а в д L . щ о ці резо 
люції довжелезні, як пише 
ред. Кедрин, і що це цілі 
популярна брошура. Раху 
нок друку показує, що ці 
резолюції в оригінальному 
проекті Комісії дають лише 
три з половиною шпальт 
„Свободи", г отже малоще 
„довші" ніж.стаття ред. Ке-
дрина втроє. 

І тепер найважливіше пи-
тання,^якеінаводить.ред. Ке-
дрин; !Для кого ж призна-
чені такі резолюції?" Відпо-
відь знайде кожний, хто по-
важно цікавився Ювілейним 
Науковим Конгресом НТШ. 
Інформація про програму 
цього Конгресу і абстракти 
доповідей на ньому друко-
вані окремою книжкою на 
102 сторінки і друку окремо 
українською'Мовою, а окре-
мо такою ; самою великою 
книжкою в англійській мо-
ві. Це знак,, що провід Кон-
гресу згори спланував, що 
про хід Конгресу і тим са-
мим про його постанови має 
бути поінформований чужо-
мовний науковий світ. Тіль-
к'и одиниці у тому науково-
му світі, які'можна nppaxy– 
вати на пальцях рук, зна-
ють про обставини, в яких 
було засноване НТШ і про 
боротьбу неділимсьКих ЧИН-
ників царату і советсько-мо-
сковської влади проти укра-
їнської культури і зокрема 

ками та про насильне лік-
відування Ш Ш в межах 
СССР. Тим то при нагоді 
Конгресу в сторіччя НТШ 
в резолюціях Коягреву 
треба неукраїнський - сші 
про все те поінформувати. 
Резолюції зредаговані сти-
лем і тоном, гідним усякої 
науки. Хто твердить rrpoTH– 
лежне, той мусів би це npo– 
буватн доказувати текстом 
резолюцій і, ми певні, такі 
намагання були б безплідні. 
Річ ясна, що й ті українські 
науковці, які займаються 
стислими науками (матема-
тика, фізика^ хемія, природ-
ничі науки, медичні науки 
і т..д,), які неознайомлен: 
точніше з ходом подій від 
1917-1920 років до тепер, по-
винні були мати відповідні 
доповіді на Конгресі про ц 
питання і мати ствердженні 
фактів у резолюціях. Що ці 
конечне, можна перекона-
гпсь з факту, що саме на пе 
редодні Конгресу один з ук 
?аїнських професорів з Ев 
ропи публікував статтю і 
Америці, де твердив, ЩО ЦІ 
„український нарід створю 
;вою міцну державу" в фор 
мі УССР. Це означало б, иц 
ця „міцна держава українсь 
кого народу" повинна пле 
чати всебічну українську на 
уку і що внаслідок того ні 
потрібно на еміґрації в 
НТШ, ні УВАН, ні УВУ, чі 
УКУ й інших наукових ус 
ганов. І ще про те, що і 
„кожнім шкільнім підруч 
зику" можна знайти наукс 
зу згадку про „Валусва і 
іого царських і советськи: 
юслідовників", як це твер 
див єдиний диспутант ні 
лонгресі. На його ті й інш 
;амітн була вичерпна відпо 
зідь Резолюційної Комісії н; 
іленарній сесії Конгресу 
(є розрило всі заміти так 

що насесії ні одна' рука'"" ні' 
ііднялась проти тексту про 
юнованих резолюцій. Комі 
:ія пригадала, що не йдеть 
:я про самі українські під 
ручники історії України, алі 
іро англомовні чи франко 
довні. В американських уні 
зерситетах нема підручників 
історії Росії, в яких була ( 
зідповідна згадка про перес 
ндування української куль 
ури і науки-за царату, пре 
конечність з а с н у в ання 
1ТШ, про заборону йогс 
публікацій для ввозу на те 
)иторію царату до 1905 ро 
лу, про ліквідацію українсь 
ких науковців і, зокрема 
іленів НТШ совстськок 
зладою тощо. Тим то є по-
реба згадати про це в ре-

юлюціях. Це неправда, ще 
з резолюціях є „історія Ук-
раїни". Там мова лише пре 
зауку, і тому про пересліду-
зання науки в УССР мусілг 
Зутн докладна резолюція. 
Цього вимагає наукова етн-
ха вільних учених. Ми є 
:відками, що американські 
академічні установи і групи 
науковців підписують ціл-
ком політичні протести прс-
ти переслідувань московсь-
ких науковців в СССР. Цс 
гакож обов'язок української 
вільної науки протестувати 
проти переслідування укра-
їнської культури і зокрема 
науки. Ясна річ, що це полі-
тичний акт, але він є коне-
чний, бо політично переслі-
дує українську науку окупа-
ційна влада в Україні. Зре-
штою, існування НТШ на 
еміграції, а не у Львові чи 
Кисві, є само собою політи-
чним ерактом і це треба при-
гадувати самим собі і чужим 
науковим чинникам. 

Ще про критичні завваги 
до діяльностн НТШ, взагалі, 
а до ходу Ювілейного Конґ-
ресу НТШ зокрема На наш 
погляд, обов'язком публіцн-

українознавчих наук та про стики і журналістики є да-

Президент УНР в екзилі М. Лівии,ький 
відвідує Австралію 
(Закінгення зі crop. 1-oiJ 

су Микола Свідерський, далі 
- голова Крайової Управи 
Товариств Сприяння УНРа-
ді В. Оловаренко, СВЯІЦЄНИ-
ки, представники сіднейсь-
ких організацій, а діти. під-
неслн велику китицю квітів, 
рперше, мабуть, в величез-
ній залі сіднейського інтер-
шщіонального летовнща за-
лунало українське „Многая 
літа". 

Після зустрічі й знайомс-
тва з присутніми на зустрічі, 
Президент відбув інтерв'ю з 
представниками сіднейських 
часописів та телевізії. Не 
зважаючи на довгу дорогу і 
звичайну в таких обстави-
нах втому, Президент відпо-
відав на запитання без на-
туми, чітко й категорично те 
циро. А запитань було ба-
^ т о : яка мета приїзду де 
Австралії? Як думаєте доби-
гнся визволення Укоаїни 
Чи є. дисиденти серец війсь-
чових? Скільки українців у 
'.віті? Скільки українців в 
Австралії поділ:іс здою виз-
золеинл України? TLw' ДО 

- томоги потребуєте 'з з?извб 
^ьній справі від Австралії' 
Цо прийде на ЗІІІНІ Сопст 
ьісому Союзові ? 

Відпові були відомі п ко 
зоткі. До Австралії црнїхаї 
зустрітися з українцями, я 
чих не бачив чвепть століт 
'я. Визволення У к р а ї н у 
:рийде наслідком упадку со-
зстської імперії, яка завали 
гься від свого власного ьа-

іати повний образ такої ді-
(льностн. Наперед підкрес-
іитн всі позитивні осяги, а 
ютім згадати також пію та-
:і чи інші недотягнення, бо 
?,е дасть можливість продов-
кувати позитивні змагання 
і поправити недоліки. Витя-
'ати сам дійсний чи уявний 
юдолі к без згадки позвхивів 
: з суспільного становища 

'іедопускальною м є т одою 
гасань. Ми мали нагоду за-
іримітити таке явище, що 
зкась одна особа постійно 
дошукується негативів у ді-: 
зльності НТШ, але ніколи 
іе шукає негативів в іншій 
вкраїнській науковій устанр-
^i, хоча всюди є недоліки, 
бо ж це людські, а тому по-
мильні установи. 

Матвій Стахів 
член Президії Ювілейного 
Наукового Конгресу НТШ 
і голова його Резолюційної 
Комісії 

питання й спротиоу иідсо-
вєтських' народів. Серед вій-
СЬКОВИХ В СССР Є ДИСИДЄН-
ти так само, як серед куль-
турних діячів. Стріляв коло 
Кремлю в Брежнєва війсьію-
вий. Українців у вільному 
світі більше 3-ох мілн. Скіль-
ки в Україні - точно сказати 
неможливо, бо совстська ста-
тнетнка непевна. Але о не 
менше 37 мільйонів у самій 
лише Україні^У Москопії жи 
ве коло мільйона українців, 
а також тисячі живуть в різ-
них національних республі-
ках СССР. Багато українців 
поділяї ідеї, иа яких стоїть 
екзильний уряд. Від Австра-
лії потрібно моральної доио-
моги в визвольній боротьбі 
українського народу. На змі-
зу Совєтському Союзові, що 
-. російською імперією, прий-
^уть самостійні демократич-
зі національні держави. 

Того самого вечора в но-
винах телевізійна станція 
зодала інформацію про при-
зуття до Австралії Прези-
т,ента УНР, а часописи „Сід-
чей Моонінґ Гералд" (най-
Зільший щоденник в Авс-
гралії, та „Сан" в наступні 
-'лі подали вістки про приїзд 
Ірезпдента та короткі ін-
рормації про уряд, який він 
зчолюс. Ряд часописів вия-
зив бажання відбути з Пре-
шдентом ширше інтерв'ю, і 
домовлено, що вони відбу-
іуться в. другій ПОЛОВИНІ 
-рудня. 

Не гаючи часу, Президент 
настугшого дня — 15 груд-
ня — відлетів до австралій 
^ької столиці Канберри, д" 
відбув зустрічі з австралій 
ськими політичними та гро-
мадськими діячами, а також 
з місцевою Украї н с ь к о ю 
Громадою й представниками 
-зізних національних груп 
Тому, що Президент не во-
лодіє англійською мовою 
перекладачем йому слу^:шть. 
інж. Ярослав Соловій, син 
покійного арх. УАПЦ Bap– 
лаама, колишнього члена у-
ряду УНР. 

У пляні Президента на 
грудень і січень: відвідини 
до Мельбурну, Аделаїди 
Перту та ряд зустрічей і? 
провідними політичними ДІЯ-
чами в Сіднеї. 
STTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-

УКРАЇНСЬКА СВІТЛТЇЧКЛ 
вчить ВАШУ дптітт 

РІДНОЇ МОВИ, МОЛИТВИ 
я тоні, ПОШЛІТЬ п 

ТУЛИ1 
хххххххххххх: 

ЛГГЕРАТУРИО-МИСГГЕЦЬКЙИ КШОБ у НЮ ИОРКУ 

П9ятннця9 28-го грудня 1973 р. 
колимський ВЕЧІР 

В ПРОГРАМІ: СЛОВО О. прот. ЮАНА ТКАЧУ1КА і д-па 
ЯРОСЛАВА ГРИНЕВИЧА; сольоспів ЛЯРИСИ МАГУН. 

в супроводі бандур і молоді бандуристи — 
ІРЕНА ЧОРНА та ЯРОСЛАВ СТАХГО. 
Вечором проводить д-р Я. ІГРИНЕВНЧ. 
Початок - год. 7:30 веч. точно. 
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Федеральна Кредитова 
Кооперативи 

САЛІОПОМІЧ" в Н ю Иорку 

5.5Го РІЧНО 
від членських оіцадпостей — ашілачусмо чввртьрічпо. 
а ІКІГГТСВК ЗАВЕЗНВЧВННЯ відповідно до суми 

ощадностей. 
и ФЕДЕРАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОШАДНОСТЕП до 
' шгсогн ^30,000.00 на одного члена. 

t. Адреса: 

SELF RELfANCE (N.Y.) FEDERAL CRED1T UN10N 
108 Second Avenue " New York, N.Y. 10003 

Tel.: (212) 473-7310 

Моше Даян передбачує відчуження 
над Суезом 

В Чикаго посвячено будинок філії УКУ 

Таль Авів. — Ізраїльський 
міністер оборони Моше Даян 
заявив пресовим кореспон-
дентам в Тель Авіві, що 
існує більше як 50 відсотків 
можливостей для полаго-
дження існуючого напру-
ження над Суезьким кана-
лом, переговорами в Женеві. 
Даян склав свою заяву в ча-
сі останньої сесії ізраїль-
ського кабінету перед вибо-
рами, які. як відомо мають 
відбутися 31-го грудня ц. р. 
При тому він заявив, що гек. 
Мордехай Гур, військовий 
атеше у Вашингтоні, і полк. 
Дос Сіон рнТнсджають до 
Женеви з метою взяти 
участь в переговорах з сгц-
петськнмн військовими ЄКС-
пертами. Моше Даян назвав 
останню війну, що почалася 
в жовтні, „езого роду ЗЄМЛЄ-
трусом", який не був цілком 
нищівного характеру для Із-
раїлю, бо він викинув ІІЛ ПО-
верхню землі ті підземні 
нортування, які нормальним 
епосом ніколи не прийшли б 
на порядок обговорення. По-
витивням наслідком остан-
ньої війни Даян уважав та-
коЖ факт, що, наприклад, 
Єгипет відмовився і більш 
не настоює на цьому, щоб 
Ізраїль відтягнув свої вій-
ська на границі з 1937 p., в 

редумовою у підготові і ве-
денш переговорів. Єгипет-
ська делегація залишилася 
в Женеві і бере участь в пе-
реговорах про сепарацію із-
раїйьсько - египете ь к и х 
військ над Суезьким кана-
лом, не звертаючи j'Bam на 
заяву міністра закордонних 
справ Іраїлю Іба Ібана, що 
Ізраїль ніколи не погодиться 
відтягнути свої війська на 
кордони з-перед 1967 року. 
Моше Даян вірить, що nepe– 
говорн військовиків обидвох 
держав принесуть позіггивні 
результати і спричиняться 
до нормалізації дапвятої си-
туації. Відповідаючи на за-
кндиг журналістів, які твер-
дили, що Моше Даян в пер-
ших днях війни поширював 
супер - оптимістичні твер-
джешія про скоре закінчсн-
ня війни і перемогу Ізраїля. 
Даян признався, що поми-
лявся, додаючи при тому, що 
і противна сторона, тобто 
Сгипет і Сирія, війни не вп-
грали, помимо того, що в цій 
війні вони оперували новим, 
модерним вивінуганням і 
змінною, тобто кращою так-
тикою у маневруванні він-
сі.ковимн частинами. Даян 
висловив сподівання, що Си-
рія, полагодивши справу із-
раїльських полонених, долу-

кожному разі цс не стало пе-1 чпться до переговорш. 

Конгрес схвалив 11-відсоткову пїдвишку 
в пенсіях СОЦІАЛЬНОГО забезпечення 

, Вашингтон. — У п'ятни-1 нього. У Палаті Репрезен-
цю, 21-го грудня, обидві Па-! тантів тільки 13 конґрссме-
дати Конгресу схвалили за- j нів було проти цього законо-
хонопроект, який встаисв-; проекту, а 301 за ним. Спо-
аяс 11-відсоткозу підвишку; діваються, що президент Р. 
в. пенсіях соціального забез- і Ніксон його підпише, хоч 
аечення. ПІдвишка, яка oxo– 1 раніше заявив, що проект с 
плюс близько 29 мільйонів ! ,,інфляційнші". 
імернкинців похилого віку, і Крім ггідвншкн в пенсія? 
дкладається з двох частин., соціяльного забезпече н н я, 
Якмк) Президент підпише ! законопроект також містить 
^ЙГ законоНроскт, то пенсії і нову додаткову допомогу 
соціяльного забезпече н н я і для емеритів, а також для 
^.ростуть на 7 ш'дсотків в кві-! інвалідів і сліпих без різниці 
тні 1974-го року, а в липні -. піку. Ця додаткова допомога 
щв,,.на 4 відсотки. Таким чи- була б виплачувана федера-
нсм, до наступного липня ! льним урядом від 1-го січня 
пересічна місячна пенсія для ) 1974 р. Тоді самітні особи 
їамітньої особи зросте з те- і могли б на місяць одержати 
перішніх 167 долярів до 1Є6,: пересічно 140 долярів eyeni– j диторіі собору св. 

Чикаго (Н.Н.) - Блажен-
ніший Патріярх УКЦеркші 
порівняв новостворені філії 
Українського Католицько^ 
Університету до птахів з різ-
ннх місць українського по-
селеиня, що збираються у 
віттях того дерева, яке внро-
сло десять років тому наче 
з малого гірничого сванге 
льського зерна. Це дерево -
Український Католицький 
Університет ім. Пали Кли-
ментія а Римі, а його вже ді-
ючі фі-хії існують в Аргенти-
ні й Австралії, і саме тепер 
відкривається третя — в Чн-
каґо. „Появу, філій нашого 
Університету треба зачисли-
тн до важливих історичних, 
подій нашої еміграції. Це 
знак, що наша еміграція 
пройшла добу свого почат-
кового росту і розвитку та 
стає дозрілою". — писав 
Блаженніший Отець у звер-
ненні до Чикагівської грома-
ди з нагоди відкриття туте-
шньої філії УКУ 9 грудня 
1973 року. 

Свято відкриття філії та 
посвячення її будинку ЗІЙШ-
лося з відзначенням 10-літ-
гя заснування УКУ в Римі. 
Ці врочистості заплановано 
на празник Святого Климен-
тія, що припадає за старим 
стилем на 8 грудня. Чика-
гівсьга святкування УКУ по-
чалися академічною допо-
зіддю 7 грудня проф. Васн-
ля Лева, декана філософіч-
JO - гуманістичного факуль-
тету УКУ на тему: „Наша 
літургічна мова — її мнну-
ле і сучасне". Дискітантн 
іісля доповіді пору Ш Н Л В 
ряд актуальних питань і під-
неслн, між іншим, такі enpa– 
ви: Нам треба шанувати та-
кож церковно-слов'ян с ь к у 
мову, бо це частина україн-
ської культурної спадщини. 
Тгперішні переклади церко-
зно - слов'янських текстів па 
я:нву мову, зберігаючи ар-
хаїчні мовні прикмети, най-
краіце віддають сакральний 
характер молитов і Богослу-
жень. 

Один дискітант, наголо-
шуючи потребу вживання 
всімн-українцями єдиної лі-
ту'ргічлої мови — чи то в 
живій або її давній версії — 
заявив: „Мури цього xpa– 
му (доповідь відбулася в ав-

Волсди-
X Для подружжя з тепзріш-, льної допомоги, а ВІД липня 
ніх 277 до 310 дЬлярів. і 1974-го р. 146 дол. Подруж-
У,іУ^Сенаті 65 сенаторів го-іжя від січня наступного ро-

лосувало за цим проектом, а і ку одержувало б 210 доля-
ніхто не голосував проти рів, а від липня — 219 дол. 

ГАННА КОЛЕСНИК ПРИБУЛА 
ДО TOPOHTAf 

(Закінчення її стор. 1-ої.) 
яуточа була її постать і так' j -піше, що „в ній стогне ду-
українське було її хороше :^а з розпуки", прийняли 
надхненне обличчя. Після j дей мороз, сніг і вітер як 
цілувань і привітань каваль-
када авт провела гостей д-
українсьісого готелю - ре-
торану „Дач сістерс". і та... 
всіг одною родиною, просидь 
ли і прогугорнлн за скром 
ною прппнвкою і кавою по-
за північ. Гості залишилися 
ночувати в тому ж готелі, 
а на другий день перебра-
лись на приватну квартиру. 

Історія прибуття нашігх 
визначних діячів оперної 
сцени і їх родини з Києва у 
вільні країни Заходу всім 
відома. Більше як рік тому 
Володимир Колесник і його 
дружина Ганна разом із си-
ном Максимом (13 років), 
сестрою Ганни Тамарою, 
вчителькою музики, їх ма-
мою Даркою Лісовою та 

мира І Ольги) будуть пла-
катн, якщо в ньому хтось 
колись схоче завести чужу 
Богослужбову меву. А одна 
днекутантка висловила по-

Отець крнлошанин Павло 
Джулинський, о. прелат Пе-
гро Лсськів та о. крплоша-
нігн Маріян Бутрннський до-
верщили чину посвячення, 
після чогр npiicjTHi мали 
змогу оглянути будинок: 
викладові залі, .приміщення 
бібліотеки, канцелярію та на 
поверсі житлові кімнати. 

Сляткову сесію, прксвяче-
іу 10-літтю УКУ, відбуто в 
вді.торії Собору в приявно-

;гі понад 250 гостей. Иідкри-
вшн сесію, о. Бутрннський 
прочитав звернення Бла-
кеннішого Первоісрарха та 
:лово - привітання Преосвя-
щенного Владики Кир Ярос-
пава Ґабра. Головку промо-
чу про початий і діяльність 
УКУ виголосив декан УКУ 
проф. В. Лев. підкресливши 
дотеперішні досягнення цієї 
одинокої української високої 
католицької школи, на від-

тннку навчальному. дослід-
но - видавничому та органі-
заціпному. Основним завдай 
ням УКУ с. як зазначив йо-
го засновник, шляхом нау-
кн ,,собнратн в розсіянні су-
щих". 

Отець ІВРН Кротець, адмі-
ністративиий керівник філії, 
топоп звідомлення про про-

робдену організаційну та 
технічно - фінансову працю. 
За відносно КОРОТКИЙ час 
відновлено будинок зусил-
лямн багатьох жертвенних 
осіб. Він нині в такому стані, 
що може повністю служити 
люсму призначенню. Про 
академічні і наукові плянн 
говорив проф. Василь Map– 
кусь, який, між іншим, ска-
зав: „Ми мусимо здобутися 
на то, щоб дати додаткове 
українознавче і релігійне 
знання на вищому рівні на-
шій молоді та старшим, зок-
рема тим. які мають працю-
ватв над вихованням інших. 
Чим скорше це зробимо, 
тим краще це буде для нас. 

В цьому дусі прозвучали 
також слова привіту Кир Я-
рослава прочитані на всту-
пі свята, який поблагосло-
вив „цей благородний по-
чип JJ надіг.:о, що він при-
чиннться до зросту релігій-
ного і національного усвідо-
илення молодих кадрів на-
шнх українських студентів 
та знайде належну підтрим-
ку у відповіда-':ьннх чиннн-
ків нашого громадянства". 

ГТ'-п-г - - - П Г'”-ГТ'-ТГЦТПО П о -
крови Пресвятої Богородші 
при целікві св. Володимира й 
Ольги приймало усіх гостей 

бажання, щоб були однооб- j обідом, при якому обслуго-
разні тексти та обрядові І вувалн студентки і ст::дект:і 
практики у всіх наших цер-
квах. 

В неділю 9 грудня відбу-
ТО ПОСВЯЧеННЯ ВІДНОВЛЄНО-
го будинку філії УКУ при 
Суперіор і Овклей бульварі. 

з Братстгл Молоді Святих 
Бориса і Гліба. З вагоди се-
сії і святкового обіду прн-
сутні склали понад три ти-
сячі доларів на потреби фі-
лії УКУ в Чикаго. 

цось добре знайоме і рідне. 
5 сльозами в очах розказу-
залн пані Ганна, як сердеч-
ло і тепло прийняли австра-
.:іііські українці їхню групу 
лікачів з-під московської 
сормигн, якою опікою їх 
уточили і яким теплом cep– 
дя зогріли їх на чужій ав-
:тралійській землі. Канадсь-
кі й американські українці, 
може й не спроможуться пе-
ревищити високої темпера-
тури серця своїх австралій-
ських земляків, але дорівня-
ги їїі, сподіваємося, nonpo– 
бують. 

Як уже відомо, наша спі-
вачка Ганна Колесник (мец-
цо-сопрано) почне в другій 
половині січня 1974 р. під 
протекторатом УККА своє 

f 
Надійшла до нас просудиш вістка лі Львова, 

що там. дня 2-го грудня 1973 року, радше ненадійно -
упокоїлась у Волі на ЄВ-му році :і:нтгя. 

мапш Найдорожча СЕСТРА 

МАРІЯ БАРАБОЛЯК 
0. учителька Музичного Іисппуту їм. Лксенка у Львові. 

відтак проіікч-ор Львівської Му:тчної ^Консерваторії, 
залниін:шш у глибокому горю нашу Маму 

ОЛЕНУ з КЛІШНІ Б.ЛЛ'ЛВОЛЯК. 
Горем при”шті: 

брати - МИКОЛА 1 PC МАТІ Ід Родинами 
братанка - ХРИОТЯ ПОПКО з Родиною 

сийЬм Тамари Володимиром концертове турне по Амерк-
Ратушянм (17 років) вибра- ці, а в першій половині бе-
лйГ волю у Відні і отримали 1 резня почне під протектора-
ЕІД уряду- Австралії право j том КУК свої гостинні кон-
азйлю як політичні втікачі. : цертові виступи в Канаді. 

У Торонті бушував знмо-! Перший концерт в Амери-
вий морозяний вітер, але 1 ці відбудеться 27-го січня 
гостя з Австралії, і її небіж, j 1974 p. в Ню Иорку в залі 
які ще 24 години тому купа-; Гантер Коледжу о год. 7 :ЗО 
люби в австралійській літній ' вечора, 
спеці, про яку Зоя Когут j )вл) 

В П Е Р Ш У РІЧНИЦЮ СМЕ?ТИ 

бл. П. 
МАРІЇ ПАНЬНІВСЬКОЇ 

1-го січня 1974 р. о год. 8 рано 
буде відправлена 

СЛУЖБА БОЖА 
в церкві Чесного Хреста 

в Аеторіі, Н . И . 
МУЖ, СІШ і РОДІІНА 

' 1 1 1 " " ^ " 1 1 1 . . . . ; r ^ T i " " " " - – . ОБ 'ЄДНАННЯУЦШГЦШ У ^ А Ш С Ь К О Ї р Ц Е Н П (ОМУС) - ВЛАШТОВУЄ ” ” ” 
ОРКЕЄТРА: 

„НРОФЕОІОНАЛИ" 
год кер. О. ПЕРРГЯ 

СМАЧНІШ БУФЕТ. 
ВЕЧІРЙГИ ОДЯГ. 

і! в понеділок, 31 грудня І973 р-, в заляж Українського Народного Дому в Н ю Норку s 
НОВОРІЧНИЙ ВЕЛИКИЙ БАЛЬ БОГЕМИ 

З РОЗВАГбВОЮ ШІСТЕНЬКОЮ ПРОГРАМОЮ. О ЧИМАЛО ДШЛІІХ НЕСПОДГОАНО^! 
Ддхід на видання „Книги Діячів Українського Театру" 

иисдззззавдсисаввза; 
кількість столів; 

їх резервувати можна у 
п. м. тлегвки 
від 10-ої год. вранці 
до 10-ої год. вечора 
на число телефону: 
(212) OR 4-8280 

ждасдаваасвтвдадзсджвжштажяаж^ 

-



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 27-го ГРУДНЯ 1973 ч 3.235. 

Нриймаєтьен 
оголошенім 
ееятоених 
побажань 
у „Свобод?9 

Адміністрація „СВОБОДИ" повідомляв, 
що йдучи назустріч загальним побажанням, 
вона й в цьому роді призначить окремі шпаль-
ти зб ільшеного Різдвяного числа на оголо-
шення традиційних святочних привітів і по-
бажань. 

Ц І Н И О Г О Л О Ш Е Н Ь 
1 цаль через 1 оміяльгу S 3.00 
1 ца.іь через 2 шпальта , 5 00 
2 цалі через 2 шпальти . . 10.00 
3 цалі через 2 шіюльтм . . 15.00 
4 цалі через 2 шпальти 20.00 
5 цалі в через 2 ишальти 25.00 
Я ua-ііи через 2 шпальти 30 (N) 

га в інших розмірах. 

Греба сподіватися, що загал нашого Ppo– 
мадянства використає цю нагоду, щоб uepe– 
іати свої традиційні побажания та дати про 

себе знати своїм рідним, приятелям та знано 
чим навіть в найдальших закутинах світу, ку-
m навряд чи звичайна пошта занесла б таку 
аиггку великий тираж „СВОБОДИ" та відпо-
і ідний іміст ібільшеиого святочного числа, 
надають гяким побажанням окремої вартості! 

іначеиня 
'HY1 ШМІКНІІЯ ІІМГНМАСТМ'и 

да старим стилем до 30-го Г Р У Д Н Я 1973 року 

Оголошення будуть поміщені в порядку 
ЇХНЬОГО ПрИХОДу, 3 ПСрШОМу ЧИСЛІ ТІ, ЩО СКО-
ріше ка;; ллют ь .сво ї замовлення. 

ЛІ и.іічіісмня святочних побажань, РАЗОМ 
і Г Р О Ш Е В О Ю ОПЛАТОЮ, залежно діл нг 
іичини ігопоціень ИЯПСИЛ8ТН Дч 

О ПОРТ 

-SVOBODA" 
S3 Orand sjret-i ternev City. N І И7ЯОЗ 

.^г:-vs^ ^^^-^ : s^^!^ 3 s?^ 3 5^vs^^rr e j '^ 

г х х г х а х т т х х х і х ч х і х г х т і х п х х т х х т х х х х т т т т т х т і 
v t.p,uiii ьіаїЛ КАТОЛИЦЬКИЙ Цшштар 

СВ. ДУХА. Hnmptonhuruh. N.Y. 
lu інформації прошу писати або тел.: 

914^ 47Л-Л7Я4 
Holy Spirit ГЛааІпІаа Cnthollc O m e t e r y 
чл Cbr^taut m. Yonkere. S.1. 10701 

к 
H 1 

„ЛЕВИ" ВЩЕЧЕМПІОНИ 
в и щ о ї ДИВІЗП 

„Леви" — „0ЛІ5ШІКСМ 

7:0 (3 :0 ) . 
Доріст: 
„Леви — „Швабен" 4:0 

Чикаго, Іллиной. — У не-
ділю 25-го листопада ц. р. 
стрінулася перша футболь-
на дружина УАСТ „Леви" в 
осінніх змаганнях 1973 р. за 
мистецтво Вищої ДИВІЗІЇ На-
щональної Футбольної Ліги 
Чикаго на стадіоні Лайн Те-
хнікал гайскул із чемпіона-
ми Вищої Дивізії групи „Че-
рвоні" із грецькою дружн-
ною ,,Олімпікс", яка ще в 
неділю, 18-го листопада здо-
була чегщіонат дивізії, nepe– 
магаючи другу грецьку дру-
жину „Геркулес" рахунком 
2:1. „Левам" треба було ко-
нечно здобути на греках дві 
точки, щоб зайняти друге 
місце Вищої Дивізії групи 
„Червоні" Національної Фу-
тбольної Л і т Чикаго. Наша 
дружина виступила до цих 
престнжевнх останніх зма-
гань осіннього сезону в не-
ловному складі без контуже-
ного воротаря Ореста Вана-
ха, без стандартного оборон-
ця Миколи Крата н без двох 
напасників Євгена Андру-
щишина й Євгена Карпи. 
Греки, які не програли ані 
одних з.магапь в осінньому 
сезоні, напевно не сподіва-
лися цієї високої поразки. 

Перебіг змагань: Гру по-
чалн „Леви", але ,,Олімпікс" 
зробили наступ і наш воро-
тар Вінтср зловив м'яч у 3-ій 
.свилині. Потім „Олімпікс" 

хххз 

Х Т Т Х Х Х Х Х Х П І І Х Х ХХГТХХХХХТТТХХХТ' 

ІЕ ТРЕБІ 
ДОВГІ 
ЧЕШІ 

t 
Яаруном 

НА СВ. МИКОЛАЯ, НА РІЗДВО! 
"НЕ ВИТРАЧАЙТЕ ГРОЩЕЙ НА НЕГІОТ 
РІВНІ ЗАКУПИ! 
НЕ РОБГГЬ КРИВДИ ДІТЯМ - ВНУКАМ' 
ІГЕРЕДТЇЛАТІТЬ ЖУРНАЛ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 

КОЛЬОРОВІ ШККГГРАШІ ПОЯВЛЯЄТЬСЯ КОЖНОГО 
ш с я ц я . РЕДАГУЄ КОЛЕГІЯ 
РІЧНА ПЕРЕДПЛАТА У ЗОЛ 1 Канаді . „ „ „ . tft.OO 
Для членів Українського Народного Союзу - - - - - 4.00 

(У tHinrac країнах рівяовартість тієї сумні 
ЖАДАПТЕ ОКАЗОВИХ ЧИСЕЛ 

Адреса: 
У е м Н к а - T h e R a i n b o w 

Р О. Box 346 lersey City. N.J 07303 

ЕНЦИНЛОПЄДІЯ „ НЕОБХІДНА КНИЖ-
KA Д О М А І В Ш К О Л І ! 

^ Б А Т Ь К И : для дітей, студіюючої молоді — це 
одинокий Р І З Д В Я Н И Й Д А Р У Н О К ! 

в Подбайте, щоби в кожній публічній бібліоте-
ці була повна і стисла двотоиопа 

ЕнциЕшопедія України 
в АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

UXRA1NE: 
A CONCISE ENCYCLOPAEDIA 

Том 1-ий 545.00 ч - 1 ЦТНА Щ-ї Том 2-ий SfiO.OO 

Хто замовить ОБЛ ТОМИ платить 59-1.50 
.Тут відтяти 1 разом з чеком або поштовим перякалом 

(M.G.) влс-латн на адресу: 

ЗАЖИИТВ ЩВ СЬОГОДНІ 

З І Л Л Я 
. MlLLEK'S PORE UEKK 

COMPOUND ^ 6. 
. axe за кілька годна, а аав 
ІІІЛЬШС слідуючого два аочл 

єтесь лішпо. 
Це Ялля ділве дуже скоро і 
дуже помічне и cMjjKraa 

юдугах: ЖЩЩВШ жаху два. ЛЛ 
tip. вАСтравяіоть, газя, mkxfiu– 
іншая, завороти голова, біль .і 
чражах і інші недомагання 

Ціна одної качка f 10.00. . 
нкщо хочете для ввоЬ 
приятелів, тоді 2 аачки 
-Ч.И.КП - S15.00. 

Якою Вн н^задоааияв еро 
игпм 44 48 годна, зверніть 
гмчку. п і роїпі Ьулуть lWk 
чЧЬіав воаераеаі 

ПИШІТЬ 'Hp.'Wl іолучугичя 
иж або чек! ордер па едресу' 

THE M1LLER CO., JNC 
Opt. 41 

w Broad Street, Newark– NJ 
" " Г П І І Г Ї Т Т І Т И Т П 

перестрілили вільне у 94й 
хвилині. Наступ „Левів" і 
стріл лівого оборонця. Під-
ковірова обороняв воротар 
греків в 11-ій хв. Напасник 
„Левів" Микола Іваник nepe– 
стрілнв дуже добру позицію 
у 15-ій хвилині. Воротар „О^ 
ліміїікс" оборонив свої воро-
та в 16-ій хв. Воротар „Ле-
вів" Вівтер оборонив три 
стріли; з них один вільний 
у 17-ій і 19-ій хвилинах гри. 
Рахунок 1:0 відкрив Явор-
ський в' 21-ій хвилині з по-
дачі Ричарда Гріна, який 
грав дуже добре на лівому 
крилі за відсутністю Євгена 
Карпи. Рой перестрілив rpe– 
цькі ворота в 23-ій хв. Стріл 
нашого оборонця Стефана 
Шефера зловив грецький во-
ротар у 25-ій хв. Ричард 
Грін підніс рахунок 2:0 скіс-
:іим, довгим і низьким стрі-
пом у 28-ій хв. Микола ВоЗ"-' 
ний зайняв місце Яворсько-
го на правому крилі. Потім 
Ричард Грій підніс рахунок 
3:0 Б 33-ій хв. з подачі Роя 
(дг,бив стріл Роя). ПомічНй" 
ка Шлінтера розбито й вів 
:ійшов з площі й не грав до 
:інця змагань. Його місце в 
іомочі заііняв брат Ричарда 

Ґріна. Наступ греків, і їх иа-
пасняк перестрілив наші во-
юта в 37-ій хв. Наш воро-

гар Вінтер обороняв м'яч з 
іаріжного стрілу в 40-ій хв. 

Після перерви „Олімпікс" 
вставили до атаки Куратоса, 
їх найліпшого стрільця, -і 
старалися змінити внелід 
імагань у їхню користь. 
Наш молодий 21-річний во-
ротар Вінтер оборонив нарі-
яшлк у 5-ій хвилині. Потім 
„Олімпікс" не використали 
порожних воріт „Левів" у 
58-ій хв. Наш воротар обо-
ооиив небезпечний стрЬі у 
61-ій хв. Наступ ,,Левів", і 
Рой підніс рахунок 4:0 в 
34-ій хвилині з подачі Ри-
чарда Гріна^ Потім Рой пе-
оестрілив вільне в 77-ій хв. 
Миколу Іваника усунули а 
площі судді. Стріл Гріна о-
боронив воротар греків у 
78-ій хв. Кінець змагань на-
лежав до „Левів" і Рой crpf; 
лив 5:0 у 82-ій, 6:0 в ,85-і^ 
і 7;0 в 87-ій хвилинах гри. 
Отже Рой стрілив чотири, 
Ричард Грін два і Анатоль 
Яворський одні ворота. Biif– 
ношення наріжних стрілів 
7:1 в користь грецької дру-
жини „Олімпікс". Суддями 
цих змагань були д-р Юліян 
Е. Куляс і Ґускас. , 

„Леви" закінчили футбо-
льннй 1973-ніі рік на M I V ^ 
му місці Вищої Дивізії групи 
„Червоні" Національної Фу-
тбольної Ліги Чикаго, Стей-

ту Іллиной. їхній рекорд є 
такий 16 змагань: 9 перемог, 
2 реміси і 5 поразок із відио-
шенням точок 20:12, а во-
ріт 42:21. 

Ворота для нашої дру;ки-
ни в 1973-му році стрілили: 
Ричард Грін 1І, Рой 11, Ан-
друщншин 5, Яворський 5, 
Шлапак 4, Іваник 2, Возний 
1, Вінтер 1, Аріяс 1, й одні 
ворота без гри у весняному 
сезоні від „Атлетікс". 
Склад ,Девів"; Вінтер, Ско-

роход, Підковірів, Шефер, 
Кіпка, Шлінтер, Аріяс, Яво-
рський, Іваник, Рой, Грів І, 
Возннй і Грін П 

Петро Головатий 

ЦІННИЙ ДАРУНОК 
передплата 
„СВОБОДИ" 
для Ваших 
Рідних, Приятелів 
чи Знайомих 

Річна передплата 24.00 доляри 

Замовлення, з а л у ч у ю ч и чек або 

^ моні ордер слати 

І "SvOBODA" 
9 81-83 Grand Street, Jersey City, N.J. 07303 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
Ч л е н а м і В і д д і л а м 

ЗГНСоюзу 

то: U K R A I N I A N N A T I O N A L A S S O C I A T I O N , ІПС 
81-83 Grand Street, J^rsej: City. N^l. 07303 

Прошу внрлатн:^ 
"TL - Ц3.00 

Q TOM 2. - ІвО.ОО 
Q Оба томи — S94JM 

В долучеяню пересилаю (чек. М.О.) дол. 
і прошу вислати на адресу: 

Name: 

No. Street 

City 
Ц 

State Zip Code 

Повідомляємо Членів і Відділи УНСоюзу, що з 
уваги на закінчення року, Головна Канцелярія 
УНСоюзу мусить звлгкнуги рахунки та здепону-

вати у банках гроші, одержані від Відділів, 

п е п і з н і ш е , я к в п о л у д в е 
31-го М'РУДНЯ 1973 р . 

Гроші, прислані пізніше вже не зможуть бу-
тн зачислені н а 1973 рік. З уваги на це, закли-
касмо всіх Членів УТІСоюзу заллатити вкладки, 
платні в цьому місяці, якнайскоріше, а всі Від-
діли УНСоюзу вислати розчисленая і гроші так 
скоро, щоб вони НАСПІЛИ до Головної Калцеля-
рії не пізніше, як у П О Н Е Д І Л О К , 31-то Г Р У Д -
Н Я 1973 року д о полудня . 

Звертається утвагу на те, щ о Відділи, які 
спізняться в присилкою вкладок, будуть подані 
як довжяихм в Коотеятгійному звіті. 

ГОЛОВЯ.Л К А Н Ц Е Л Я Р І Я УНООЮЗУ 

вщшшли 
ВЩ НАС 

ІОСПГНА ВУЧОВСЬКА -
чле-ш:м УНС ВІДД. 464 Т-ва 
їй. Лесі Українки в Ошаві, 
Оит., Ліаїшда, померла 2С-го 
листопада 13ТЗ р. на 75 р. ж. 
Стала членкою УНС 1068 р. 
'Полишила в смутку мужа 
Тімїдора, S дітей, 12 внуків 1 
9 правнуків. Похорон відбув-
ся 28 листопада 1978 р. на 
цвинтарі Різдва Пресв. Во-
городнці в Ошаві, Оит., Ка-
нада. 

Вічна їй Нам'ять! 
М. Хомші, секр. 

ІВАН ІВАСІК. член УНСокь 
зу ВІдд. 476 В-ва св. МвхаІ-
ла в Гудсон, Н. ТЦ помер 7 
грудня 197S p.' на 80 р. ж. 
Нар. в с Загірна, пои. S16p-
ка і став членом УНС 1041 
р. Полишив у смутку дру-
жину Франку, дочку Марію, 
2 синів: Михайла 1 Степана, 
10 внуків 1 8 правнуків. По-
хорон відбувся 11 грудня ц. 
р. на іпінптарі Седар Парк в 
Гудсон, Н. П. 

Вічна Йому. Пам'ять! 
П. Маряк, секр. 

.'БМЕН ЛУПАІПП, член 1 
довголітній секретар 839-го 
ВІдд. УНС Б-ва св. Васнлія 
у Філадельфії, Па., помер 9 
грудня 1073 р. на 60 р. ж. 
Нар. в с Хітер, пов. Стрий і 
став членом, УНС в 1080 р. 
Нолнпгав у смутку дружину 
Агафіїо 1 родину. Похорон 
відбувся 18 грудня ц. р. на 
цвянтарі св. Марії, Факс 
Чейс, Філядельфія, Па. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Управа Відділу 

КОНСТАНТІІН Т Е 7 І І Ш Е В -
СЬКИП, член УНС ВІдд. 448 
Т-ва Самопоміч в Моатреалі, 
Канада, помер на 71 р. ж. 
Нар. в є. БеньківпД, пов. Ро-
гатни І став членом УНС в 
1058 р. Полишив у смутку 
дружину Марію, дочку Олі.-
гу, сина Зенона. Похорон 
відбувся 20 листопада п. Р-
на цшпггарі Cote Dee Neiges 
в Монтреалі, Канада. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Секретар 

( Ш І Х І Н Ш П І І І И Ш 

ВСЬОГО ДВА РОКИ У 
СВОЄМУ ЖИТТІ КОРИС-

ТАС ДИТИНА З НАВЧАЙ. 
ИЯ У САДОЧКУ ЧИ СВГГ-
.ТИЧЩ. НАСЛІДКИ ц ь о -
ГО - ВСЕ. ЩО В ТОМУ 

ВІЦІ ВОНА ЗАСВОЇТЬ, 
ІАС ПІДСТАВУ ИА ЦІЛЕ 

ЖИТТЯ. НЕ ЖАЛІЙТЕ 
ГРУДУ І ВИКОРИСТАЙТЕ 

Ц Е Й ЧАС Д Л Я В А Ш О Ї 
дитини. 

i x x x x x x x x x r x x x z x x x x x x x 

О HELP WANTED ШОЛ С 

ARROW METAL 
FABRICATION 

- 191 Mt. Pleaaant Avenue 
K Newark, NJ. 07014 

Call: 486-6076. Mr. DlMartino 
Start your new year right 

Call or apply. 
Press Brake Set-up Man MfF 

Job shop experience close to– 
leranee work high starting rate, 
advancement opportun 111 e s. 
Paid hospitailzatlon and medi– 
t^f 

Sheet Metal Mechanic 
For close tolerance work. 

Must be able to fabricate from 
drawing and sketches. Must be 
able to set-up and operate all 
sheet metal equipment. High 
starting rate paid hospitallza– 
tlon and medical. 

Punch Press operator for Job 
shop work. Must have expe– 
rience in production work; No 
others need apply. Paid hospl– 
Lalization and medical plus 
steady overtime. Must have 
own tools. 

Q U A L I T Y C O N T R O L 
MANAGES 

For Sheet metal Job shop. 
Close taleranoe work. High 
starting salary, paid hospital 
and medical. Specialist in mfgr. 
of chassis - cabinets - panels 
- brackets. Paid hospitailzatlon 
and medical. 

Ask for Mr. DtMartina 

GUARDS 
Full time day and night 
shift North Bergen, Carl– 
stadt and South Hackensack. 
Oar, phone and clean record 
essential. Free life ins. and 

paid vacation-
Call 201 773-4Д45 or apply to 

GUARDS MARK 1NC. 
085 All Wood Road 

Clifton, NJ. 
An equal opportunity 

employer. 

rrvoifommmwwi 
il ступайте 
в ГЛЄШШ 

УПГошоящї 
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З Б О Р И 

ВІДДІЛІВ УНС І 
Ш Х І Х Х І У І І Х І І І Н І Х І Х 

ВГОТОРОК, 
1-го СІЧНЯ 1974 р. 

КЛ1ВЕЛАНД, Огайо. Річні 
і збори, В-ва св. Васнлія Всл„ 

864 ВІдд:, о гбд. 1-ій по пол. 
в залі церкви Пресв. Діви 
Марії, Kinsman Rd. На по-
рядку: звіти Управи та Кои-
трольної Комісії і а вибір но-
тої Управи на 1074 р По 
зборах — прийняття. Про-

' енться чл. прибути на збо-
рв та вирівняти вкладки. — 
ОВ. Врездуи, гол., В. Влади-
ка. фін. секр.. П. Данилович. 
касир, Оля Вик, рек. секр. 

Ш F o r R e n t S 
Flushing, N.T. 

МОДЕРНИЙ 
в КІМ. А Л А Р Т А З І Е Н Т 

в 2 род. домі, спокійне сусід-
ство, місце на паркування. Те-
лефонувати по б веч. або ці-

лий день на вікеиди. 
353-4025 

MALE Sc FEMALE 

DRAFTSMAN m7w 
Do you have experience and 

are you looking for a challen– 
ge? Consider the opportunity, 
broad responsibility and close 
personal contact inherent in a 
small company. 

We are a growing firm manu– 
facturing pneumatic conveying 
systems. Our need is for some-
one interested in designing air 
and^or electric controls and 
working with light sheet metal 
and ; structural fabrications. 
Send resume to: 
V A C - U - M A X , 227 Main Street 

Belleville, НЖ ОТІ00 
or call Mr. Klein 750-4400 

Equal Opportunity Employer. 

' ^ ІМЧТМІНТ .91 
, 46 В. 7tb 84. 

TeL GB 8-8550. New Tork, 100ВІ 
ОРАВДИВИЯ МЕД, - rlp– 
ський, гречаішй^^кошопш-
ия, або липЬ8авіЧвеововву-

рецційннй) л ШЩ. 

Різне 
tTXtXXXXXTtttnttTttXXK 

Українсько Виснлкоае Вюре 

НОМЙН рднса SERVICE 
141 8nd Avenue, Nevr'lforkCUr 

Tail (218) 475-7480 
— бажає -

ВСІМ ВЕСЕЛИХ'СВЯТ 
1 ЩАСЛИВОГО 
НОВОГО РОКУ! 

ХРИСТОС РОДИВСЯ! 
В днях 25-го грудня 1073 рч 

1, 7 і 8-го січня 1074 року, 
ВЮРО БУДЕ (ЗАКРИТЕ. 

x x x z x x x x x x x x r x x x x x x x x j t 
в f;JuAL ESTATE J l 

ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ АБО КУПИШ 
БУДИНОК, ВИЗНЕС, ЗЕМІПО 

звертайтеся до 
УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМИ 

GBM1N1 REAL ESTATE GO. 
08 — Second Avenue 

New York, N.Y, TeLt 477-вИІ 

OLEN SPBY Af?FA 
COUNTRY (SLAKE 

PKOHERTltb 
Call: Gibson McKean 
DA vis R CHANT 

REALTORS 
Eldred, N.Y. (914) 956-8426 

Ц Funeral Directors Ц 
Theodore WOUNNlN,hK 

Днрвіяер.'. 
C!oxopomioro , З М ^ Д Є - . 

128 East 7th Street 
MEW YORK. N.Y, 1O0SB . 

TeL: GB 5-1487 
СОЛІДНА ОБСЛУГА J 

^^'T^eof044-e'WOW^O6-WOWW0OO0WfW^fO0WOOW0OOO4^ 
ПОЯВИЛАСЯ ДРУКОМ І Є В ПРОДАЖУ 

У ;КНИГАРШ „СВОВОДА" 
В АНГЛШСЬКШ МОВІ 

С е н а т о р П а в л о Ю з и к 
З А Л І П Ш У К А Н А Д У 

FOR A B E T T E R CANADA 
з передмовою автора про 

„ПОЯВУ Б А Г А Т О К У Л Ь Т У Р Н О С Т И 
В К А Н А Д І " 

Збірка виступів у Сенаті .Канади, на різних конферен-
ціях, зустрічах 1 прнйвятгях. 1. частина: Канадська 
ідентичність і культурні права. 2. частіша: Взаємини Ка-
надн із Советським Союзом та Україною. 3. частина: 

Якість яодття. 
Ціна: 3.00 дол., пересилка 21 центів.'S?fc податок1 

для мешкаючих в Йю Джерзі стейті, 
SVOBODA 

81-83 Grand Street . Jereey City, N.J. 07303 ' 

Ш а н о в н і Секретарі т а 
О р г а н і а а т о р н У Н С ! 

Членська кампанія 1973 року кінчається з 
31-им грудня. Тому аллікації нових членів прнй-
матнме Головна Канцелярія тільки д о 31-го 
г р у д н я 1973 р. 

Доклад іть всіх старань, щ о б виконати свої 
квоти та вислати аплікаггії вчасно, щ о б вони дій-
шлн д о Головної Канцелярії не пізнане, як 31-го 
грудня 1973. 

у і. І 

ГОЛОВНА КАНЦЕЛЯРІЯ УНС 

11 І И І Г Ц И М И її mm m mum її 

le-ісчр. (Z01) 872-M6h 

R0SE-H1LL MONUMENTS' 
їм U N I O N A V E N U E K V I N Q T O N , N J . 07111 

S. ZEUNSKY - П И Л И П Ч У И 

иИРШВ УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ВАД-
ГРОВВИКІВ. СТАВЛЯЄМО ПАМ'ЯТНИКИ НА ВСІХ 
ЦВИНТАРЯХ І НА СВ. АНДРІЯ В С. ВАВНД ВРУК, 

НЮ ДЖЕРЗІ. 

GRANITE MARBLE BRONZE 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Р К Б Н Н В 
Займається Похороиамв 
в BRONX BROOKLYN, 

NEW YORK t ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТШ.ШШРАТУРА. 

PETEB JAREMA 
129 EAST 7th STRBPf 

NEW YORK, N.Y 
ORegon 4r2566 

'і—шшшятштмшяттштшштшщ 
inWYHbLHWYl 

UKRAINIAN 
FUNERAL DiRECTORS 

АШ CONDrnONXP 
Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА 
Our Services AM Available 

Anywhere in New Jersey 
801 Springfield Avenue 

IRVINOTON; N.I 
NEWARK, N.J 
ESsex 5-55W 

S 1 N K O W S K Y 
FUNERAL S E R V I C E 

SS62 Boston Bd. 
NKW ТОВК. N.Y. 1MM 

TeLs m-un 
Директор НОСЩф 

О Е Н К О В С Ь Е В Н 

в каалщцщх. saas– 
міста, Позсережв -

шпятт 

Н О В А Л Ь Ч И К 
FUNERAL HOME 

Completely 
A I R C O N D I T I O N HP 

Займається 
а стейті NHJW 

Щнх приступні 
Обслуга чесна й найкраща, 
У випадку смутку в родюгі, 
аличте, як а день, так 1 

W 1 L U A M P . 
RASLOWSKY, MtntgW 

129 Grand Street 
(cor. Warren Street) 

Jersey City, N.J, 0 7 3 0 2 
HEndereon 4-5131 r 

TAP3AH, 4. 7046. Тантор дає Тарзапові пораду 

GC0P j:W'TA4TCk. 

veu've gv̂ -A'̂  M 
UNWcdl?!..) 

Патруля стереже побереж-1 пробую переплисти, але таїс, 
ж я . . . Коли вони підуть в 
напрямі до джерела, я no-j щоб мене не добачали! 

Танторе! Щ о ти робиш? 

Повернися сюди! 

Добре, Танторе:іІя аокі -
зав мені, як переплисти а це 
бути викритим!;-, -

і і г-^ї^г 


