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УКРАЇНЦІ НЮАРКУ, ІРВІНҐТОНУ 

І ОКОЛИЦІ ПОЖЕРТВУВАЛИ ПОНАД 
515,000 НА ЕНЦИКЛОПЕДІЮ 

УКРАЇНОЗНАВСТВА 

і. дгр Вол. Кубійовиг 
-j 

. -
Ірвіигтон. — „Не зважаю

чи на всі труднощі і переш
коди, а в першій мірі труд
нощі фінансового характе
ру, розпочату'працю над ви– 

^``^ttumair Внциклопедії укра– 
їнознявства j ми мусігмо за– 
к щ з л я г ^ е наш обов'язок 
і це обов'язок усісї українсь
кої громади в діаспорі" — 
накою була провідна думка 
виступів/ головного редакто
ра енциклопедії^ проф. д-ра 
Володимира' Кубійовича та 
фінансового керівника ви
давництва д-ра Атаваса Фі
го ля на зустрічі з громадян
ством Нюарку-Ірвшгтону та 
околиці. Зорганізована Гро– 
мадїським комітетом під про
водом д-ра Степана BopoAS 
дуже успішна 'зустріч в су
боту 0 березня в Українсь
кому Народному Домі дала 
конкретні висліди: понад 
15,000і долі готівкою і у фор
мі декларацій на фонд Ен
циклопедії Українознавства, 
а також проданих 13 комп
лектів енциклопедії в ціні 
від 160-240:00 дол. Дев'ять 
осіб, чи родин зголосилися 
бути меценатами Енцикло
педії, йплачуючн пожертви 
по 1,000.00 дол.: д-р Степан 
І Степанія Ворохн, д-р Ро
ман І Наталія Кравчуки (в 
пам'ять батька о. М. Крав– 

Д'рАтанас Фіголь 

-

чука), д-р Любомир і мгр 
Оксана Кузьмаки, Анна Ма– 
ньовська, Богдан і Марія 
Робаки, д-р Богдана Свис
тун зі сином Петром Рівер– 
сом, Марія Свистун (в па
м'ять чоловіка Петра Свис
туна), д-р Богдан і Марта 
Цимбалісті, д-р Тарас і Лю
ба Шеґедин. Як відомо, вже 
давніше меценатами стали з 
Ню Джерзі д-р Богдан Оле– 
сницький і д-р Борис Фи– 
липчах, В часі зустрічі д-р 
В. Кубійович та д-р А. фі
голь подали вичернпі інфор
мації про стан редакційних 
робіт над двома останніми 
томами енциклопедії, а та
кож про фінанси, видавниц
тва. Вони також відповіда
ли на запити заінтересова
них. Крім того, безпосеред
ньо перед зустріччю з гро
мадянством, Громадський 
комітет мав" вмогу4 "відбути 
майже півторагодинне обго
ворення справ, зв'язаних з 
енциклопедісю і тоді проф. 
В. Кубійович та д-р А. Фі
голь з'ясували свій погляд 
на окремі спірні питання, 
що стосуються деяких гасел 
в енциклопедії І про що 
йшла дискусія на сторінках 
нашої преси. Це в першій 
мірі стосувалося гасла на те– 

,”Апкінгсннл на crop. 7-ій) 

В. Кубійович почав „кругосвітню" 
поїздку 

- Згїдйо з одержа– та І Ґамільтону в Канаді, де І їюарк. 
нижні іНформаціями, голов
ний редактор Енциклопедії 
Українознавства проф. д-р 
Володимир Кубійович в това
ристві д-ра Атанаса Фіголя 
розпочав поїздку^ в справах 
енциклопедії, маючи в пляні 
відвідати ЗСА, Канаду та 
Австралію. В. рямцях цієї 
своєї поїздки він вже відві
дав Нюарк, Ню Джерзі, де 
9 березня мав зустріч з міс
цевою українською грома
дою. В днях 10-12 березня 
він перебуватиме в Рочесте– 
рїу звідки переїде до Торон– 

зупиниться дО 19 березня. 20 
23 березня він вже буде у 
Вінніпегу, 24-26 березня — 
у Саскатуні, 27-30 березня 
— в Едмонтоні, а 31 березня 
і 1 квітня — у Ванкувері. 
По короткій зупинці в Сан 
Франсіско 2-6 квітня і Лос 
Анджелесі 7-8 квітня він 
прибуде до Австралії 13 кві
тня, де перебуватиме до 8 
травня. В Австралії проф. 
Кубійович і д-р А, фіґоль 
відвідають Сідней, Канберу, 
Брізбейн, Мельбурн, Аделя– 
йду та Перт. 

Конгрес Українців Накади 
відбудеться в жовтні 

Вінніпег. (КУК) - - Екзе– це до відома, централя КУК 
просить всі складові Органі– кутива' КУК рішила відбути 

П-яй -Конгрес Українців Ка
нади у Вінніпегу в днях 11, 
12, 18 і 14 жовтня 1974 ро
ку (тиждень для подяки) 
в новому віиніпезькому готе
лі „Голідей Ін". Подаючи 

зації і всі Відділи КУК в то
му часі не відбувати ніяких 
імпрез, щоб дати можливість 
делегатам і заінтересованим 
особам взяти активну участь 
у цьому Конгресі. 
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У В0-РІЧЧЯ УЯСОЮЗУ 

ЮВГЛЕІШО-КОНВЕНЦШНА 
ЧЛЕНСЬКА КАМПАНІЯ УНС 

-," .– - . ` : 

МЕТА ЧЛЕНСЬКОЇ КАМПАШХ 3,000 
ДОСІ ПРИЄДНАНО НОВИХ ЧЛЕНІВ 666 
ДЛЯ ОДЯГНЕННЯ МЕТИ Щ Е ПОТРІБНО 2,334 

Впродовж минулого тижня одержала Головна Кан
целярія 56 аплікацій нових членів. Серед них по дві і 
більше аплікацій надіслали наступні організатори та се
кретарі Відділів: . п 

Мгр Михайло Ковальчук (В. 239) - 7 аплікацій но
вих членів, Микола Хоманчук (В'. 5.) 4, Лев Гардінк (В. 
206) - г 4, Джанет Г. Болеид (В. 409) - 4, Марія А. Га– 
равуе (В. 127) - 3, Михайло Кігічак (В. 240) - 3, Во
лодимир Квас (В. 88) -– 2, Лідія Козак (В. 134) - 2, 
Іван Гуцайлюк (В. 147) - 2, Станислав Макарик (В. 
364) ^? 2ь та по одній аплікації 22 секретарі й організа
тори 

З А Г Р О З – 
В С Т А – 

ВАЛЕНТИН МОРОЗ В СМЕРТЕЛЬНО -
ЛИВШ НЕБЕЗПЕЦІ; „ВІДЗНАЧАЮТЬ" 

НОВЛЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙНИХ ТАБОРІВ В 
СССР; ЗВЕРНЕННЯ В'ЯЗНІВ ДО ПРЕЗИДЕНТА 

НІКСОНА 

І 

b'L` -̀ '̀1 '".– -– ̀' . 
Ню Иорк (Пресова Служ

ба ЗП УГВР), - Після чер
гового побиття криміналь
ними в'язнями Валентина 
Мороза у Владимір с ь к і й 
тюрмі в січні ц. p., яке було 
заа ран жоване ' тюремн И М И 
властями, його здоров'я ду
же погіршало. Крім цього, 
за свідченням інших в'язнів, 
В. Морозові вже від деякого 
часу почали підсилати в їду 
різні хемікалії, які можуть 
знищити мозгові клітини. Є 
побоювання, що його пла
ново хочуть довести до бо
жевілля J тому вів. рішений 
на голодінку, якщо його не 
перенесуть до таборів, або 
не змінять дотеперішнього 
тюремного режиму. У зв'яз
ку з таким положенням Мо
роза, потрібна якнайшвид
ша і якнайбільш інтенсивна 
акція в його обороні збоку 
впливових західніх діл І за -
хідньої публічної опінії. 

Як стало тепер відомо, 5 

честь погиблнх товаришів, 
відмовлено молитви різних 
ісповідань, а опісля пред
ставники поодиноких націо
нальних груп виголосили 
промови. Говорили українці, 
росіяни, жиди, вірмени, ли
товці й інші. Всі намагання 
таборової адміністрації вик
рити ініціаторів цього вечо
ра не мали успіху^ хоч деко– 
кого чокаралн карцером; 

Крім цієї традиції, в'язні 
деяких таборів в Мордовії 
щороку відзначають день 
Проголошення Загальної Де 
клярації Пров Люкннп, що 
була проголошена Об'єдна
ними Націями. Так, наприк
лад, в 1971 році з 9 на 10 
грудня в'язні вивісили в од
ному з таборів прапор ОН. 

В квітні 1972 р. перед 
приїздом президента ЗСА 
Ричарда Ніксона до СССР, 
в'язні табору 389/36 зверну
лися в окремому меморанду
мі до нього з пересторогою 

вересня 1973 р. в таборі ВС перед плянамн Брежнєва та 
389/36, ст. Всесвятская, Чу– 
совського району, Пермської 
области, українські, жидів
ські, балтійські, російські й 
інші в'язні „відзначили" ро
ковини встановлення кон
центраційних таборів в СС
СР гол одів кою і протестом в 
пам'ять жертв радянських 
таборів. Одночасно вони за
протестували проти тепері
шніх репресій і злочинів ре
жиму, що їх він допускаєть
ся у відношенні до опозицій
них груп різних національ
ностей. Протестуючі вважа
ють, що день 5 вересня по
винні відзначати кожного 
року не лише в'язні, але й 
їхні земляки за кордоном, 
для вияву солідарностн з 
ними, та наг знак протесту 
проти знущань і гніту режи
му. В'язю вибрали дату 5 
вересня тому, що якраз то
го ж дня в 1919 році, поста
новою Ради народних комі
сарів було встановлено т. зв. 
„ісправітєльвотрудовнє лаге 
ря , t 

Перший раз „відзначено" 
5 вересня в 1972 році. Вечо
ром 4 вересня в новозбудо– 
ваному бараці був висипа
ний горб, який символізу
вав могили жертв таборів, а 
довкола нього покладено 
огорожу з колючого дроту 
та засвічено свічки. Після 
однохвилинної мовчанки в 

з проханням порушити пет 
ред керівниками СССР хшІ 
тання концтаборів. В'язні 
відкликались до Загальної 
Деклярації Прав Людини, 
що її підписав совєтськиЙ 
уряд. Меморандум підписа

ну з Цим допитували цілий 
РЯД ув'язнених, намагаю
чись найти ініціяторів. Се
ред допитуваних був теж 
литовець С. Кудірка, що йо
го американці передали із 
свого корабля у совєтські 
руки, та українець Микола 
Будулак, який до 1969 р. 
жив в Англії. Будулак за– 

. ^ ш г м „ЛЮДИ З ЧЕРВОНИМИ ПОВ'ЯЗКАМИ" 
і. -ТЕРОРИЗУЮТЬ Ш А Ї Н У 

Російськомовна цях міст, і сіл патрулюють Київ 
„Рабочая газета" з 2 берез
ня подала у статті „Люди з 
червоними пов'язками" ціка
ві дані про групи допоміж
ної поліції в Україні, чи так 
званих „дружинників", зор– 

лншив Україну чотирнад– j ганізованнх перед 15-ти ро– 
цятнлітгам хлопцем, закін
чив студії на еміг^рації,̂  дов
ший час жив в Англії, де 
одержав британське грома
дянство. В 1969 році він від
відував СССР, де його аре

нами з членів компартії та 
комсомолу. Ці „добровільні 
народні дружини" мають за 
завдання „боротися з пору
шуванням суспільного поря
дку і соціялістичного спів– 

штували, обвинувачували у І життя, подавати допомогу 
шпигунстві, а коли не могли | державним органам (тобто 
йому цього j доказати, дали 
15 років за „зраду батьків
щини", мовляв, він „переду
сім совєтський громадянин". 
Довший час Будулак пере
бував у Мордовії (табір ЖХ 
385/19), а опісля у Пермсь
кій області. В квітні 1972 р. 
йому ,, закидали авторство 
меморандуму до Ніксона, 
але доказати не могли. Тим 
не менше, його посадили на 
15 днів у карцер. 

-' І - --, \' -

Нозозорганізований хор Джерзі Ситі 
дебютував на Святі Шевченка 

Джерзі Ситі. — Новістю на 
цьогорічному традиційному 
Святі Шевченка в цьому 
надгудсонському місті був 
перший виступ новОзоргані– 
зованого хору під днриген– 
турою проф, Иоснфа Рейна– чса прорецитувала ,,Лебе– 

fr -irw^rmxtfwrr 

ровича, відновляючи світлу 
традицію хорового мистец
тва цієї громади в минулому. 
Почавши організуватись за
ледве кілька коротких тиж
нів тому, Цей мішаний хор 
відспівав на Святі Шевчен
ків „Заповіт" та „Садок ви
шневий" і український на
ціональний гимн, вперте 
публічно п р е дставившись 
громаді. 

Свято відбулося в неділю, 
10-го березня в полудневих 
годинах у майже заповненій 
великій залі Народного До
му. Започатковано його спі
вом американського гямну 
та коротким вступним сло
вом д-ра Євгена Котика, го
лови місцевого Відділу УК– 
КА, організатора Свята. До
повідь - промову про рево
люційне для української на
ції Шевченкове слово понад 
сто років тому і такі ж ре– 
волюцЩні слова - вірші те

перішніх поетів і письмен
ників, які - як колись Шев
ченко — „караються, му
чаться, але не каються", ви
голосив ред. Михайло Сос– 
новський. Оля Щкафаровсь 

поліції) в нашій країні". Да
ні, що їх подає газета, вияв
ляють розміри внутрішнього 
розкладу совєтської системи, 
для вдержання якої, крім 
звичайних частин КГБ і мі
ліції, ще потрібно у велико
му числі допоміжної поліції 
з довіреного цивільного на
селення. Газета пише, що 
„сьогодні тільки в Україні 
їх (народних дружин) понад 
36 тисяч. Вони об'єднують у 
своїх рядах понад 1,700,000 
осіб. Кожний день на вули– 

коло 50,000 осіб з червони 
ми пов'язками на рукавах... 
Понад тисячу народних дру
жин нараховується в Києві, 
сказав в розмові з кореспон 
дентом РАТАУ другий сек
ретар Київського міського 
комітету партії О. П. Hay 
менко. їх роботою керують 
міський і районні штаби, на
чальники яких — секретарі 
міськкому і райкомів пар
тії". 

„Дружинники" виконують 
всіх родів практичну полі
цій ну службу поруч з мілі
цією, беруть участь у різних 
операціях, переводять рейди 
і перевірки населення. З ін
формації в газеті можна зро
бити внесок, що того роду 
„народні дружини" діють в 
місті в загальному, а також 
на окремих підприємствах, 
в рямках таких і інших ор 
галізацій, 4на будовах тощо. 
Іншим словом, йдеться про 
суцільну поліційну пенетра– 
цію всіх аспектів життя і 
цраці совєтського громадя
нина. 

Комісія Прав Людини 0Н це виконує 
свого завдання 

г 

і 

дин", уривок з Шевченкових 
„Гайдамаків", а вокальну 
частину програми, крім інав
гураційного виступу ново-
зорганізованого хору, вико
нала меццо - сопрано Ганна 
Шерей при фортепіяновому 
н компанія менті Калини Чіч– 
ки - Андрієнко. Програму 
доповнювала сценка ,ДІро– 
щай Кириліпко" у постанов
ці Мирослави Сірої та у ви
конанні учнів Школи Укра
їнознавства Юрія Сохана, 
Марійки Мухи, Оксани Ше– 
реметн, Ренати Мельннчен– 
ко, Андрія Чуйка, Івана 
Тииди та Івася Бойка. Після 
Свята новозорганізованнй 
хор, що втішається окремою 
опікою прнявяого на Святі 
пароха і декана о, Антона 
Ворси (прнявний був на 
Святі також о. Зиновій Ба– 
чннський), мав зустріч з го– 
етннвимн виконавцями про
грами. 

Об'єднані Нації, Ню Иорк. 
- Кількатижнева річна се
сія Комісії прав людини Об'– 
еднаяих Націй, що закінчи
лася в п'ятницю 8 березня, 
виявила фактичну безпорад
ність і безсилість цієї уста
нови на відтинку заходів за
безпечити належно основні 
права людини в окремих 
країнах. До такого висновку 
дійшли окремі делегати на 
сесії, заявляючи, що Комісія 
не зуміла взагалі зайнятися 
проблемами, які безпосеред
ньо заторкують найосновні– 
ші людські свободи. Зокрема 
критиковано Комісію за те. 
що не зайнялаа становищ 
до одержаних іяформацій 
про нелюдяні практики у во
сьми державах: Індонезії, 
Бразилії, Північній Ірлан
дії, Португалії, Ірані, Танза
нії, Гвіані. Комісія одержа
ла разом понад 7,000 обвину
вачень, в яких говориться 
про порушення основних 
прав людини. Такі обвинува
чення і повідомлення одер
жала Комісія також щодо С– 

спротиву совєтської делега
ції та делегацій держав із 
совєтського бльоку, ці ін
формації були цілком зняті 
з порядку дня і СССР навіть 
не є у списку цих держав, де 
порушування основних прав 
людини приймає, найдрасти– 
чніші форми. За те, Комісія 
визнала за можливе, щоб со
вєтський делегат і його сате
літи більшість часу Комінії 
зужили на розгляд подій в 
Чіле, включно з виступом на 
сесії вдови президента Аль– 
енде, що його совстська сто
рона пропагаядивно викори
стала. 

З осудом Комісії прав лю
дини виступила Амнесті Ін– 
тернешенел, організація, я– 
ка займається обороною по
літичних в'язнів в різних 
країнах і яка є акредитована 
в системі ОН як неурядова 
організація. Речник Амнес
ті Інтернешенал, просто пос
тавив питання про те, „як 
довго можна від нас вимага
ти, щоб ми терпеливо ждали 
на лагодження бюрократич
ним порядком однієї справи 
за другою в той час, коли 

ЕКЗЕНУТИВА УКНА ВІДБУЛА НАРАДИ, 
ВШАНУВАЛА ШЕВЧЕНКІВСЬКОЮ 
ГРАМОТОЮ ВОЛІ ПРОФ. ВІКТОРА 

ЛРИХОДЬНА 
Ню Иорк. — Минулої су

боти, 9-го березня, тут у 
приміщеннях Українського 
Інституту Америки відбули
ся чергові наради Екзекути– 
ви Українського Конгресо
вого Комітету Америки, під 
час яких вшановано Шев
ченківською Грамотою Волі 
проф. Віктора Приходька, 
одного із найбільш заслуже
них та відданих справі ук
раїнської волі, одного із 3-ох 
— разом з проф. Борисом 
Мартосом та проф. Іваном 
Паливодою - живучих чле
нів Української Національ
ної Ради в Києві в 1917-му 
році та члена Уряду УНР 
на пості насамперед міністра | 
юстиції й опісля міністра 
фінансів, ініціатора Світово
го Конгресу Вільних Укра
їнців ще в Празі в 1930-их 

ССР, але у висліді рішучого політичні в'язні терплять". 

Проф. Віктор Приходьмо 

ми проводив екзекутивний 
роках та довголітнього пра– і віцепрезндент Посип Лнсо– 
цівника — референта збірки 
заініціованого ним Націона
льного Датку в УККА. Про 
заслуги нагородженого ска
зав екзекутивний директор 
УККА мгр Іван Базарко, а 
Грамоту вручив йому прези
дент УККА проф. Лев Доб– 
рянськнн разом з іншими | шингтоні. 
членами Президії Екзекутн– 
ви. Під час церемонії переда
чі Грамоти були прнявні 
рідні нагородженого, пані і Проф. Л. Добрянеький зу– 
д-р Солуха-Прнходьхо та пиннвея довше над такими 
внук нагородженого Віктор справами, як святкування 
Приходько. | Дня Української 

Наради Екзекутиви, яки– (Закінчення на сто р. 

гір, започатковано, після їх 
відкриття, відчитанням прос
то колу з попередніх нарад 
секретарем УККА ред. Ігна– 
том Білинським, після чого 
проф. Л. Добрянеький склав 
звіт з його ділльностк та 
стану справ і планів у Ва^ 

З в і т ш 
і 

-

Брежнєв вимагає від Заходу зрезигнувати 
^ „несуттєвих питань" в ім'я закріплення 

миру в Езропі 
Москва. — В часі своєї зу

стрічі з групою французь
ких кореспондентів 10 берез
ня, генеральний секретар 
ЦК КПСС Л. Брежнєв кри
тично висловився про захід
ні держави, мовляв, вони 
вндвнгають на порядок дня 
„несуттєві питання" і цим 
внеможливлюють досягнути 
порозуміння на Европейсь– 
кій конференції для справ 
безпеки і співробітництва. 
Ці „несуттєві питання" — 
це, як відомо — питання ві
льного обміну людьми та 
ідеями між країнами Захо
ду і совстськнм бльоком, на 
що Москва ніяк не хоче по
годитися, заявляючи, що це 

Брежнєв відзначив також, 
що він не вважає засаднн– 
чою справою для СССР де
портацію Солженіцина і що 
він не вірить, що ця депор–' 
тація може негативно позна
читися на взаєминах СССР 
з західніми державами. Бре– 
жнев вказав, що західнН 
преса необ'єктивно насвіт– 
люс питання совстсько-захі– 
дніх взаємин, зокрема з 
справі нібито планів СІССР 
встановити свою гегемонію 
у світі. Водночас Брежнєв 
підтвердив бажання СССР 
довести до погодження на 
Близькому Сході і поінфор
мував, що у відношенні до 
Китаю совєтський уряд зро– 

с „втручування у внутрішні бив все, щоб допровадити до 
справи" окремих держав. Л. порозуміння. 

Самоспалення жінки на Червоній площі 
в Москві 

Москва. — Аґенство Л?с-
:псйтсд пресе говід)мьл.) 
грі те, що тут, якраз в час 
гдзначування на Червоній 
площі Міжнародно: і жіно
чого дня 8 березня, на знак 
протесту запалила себе жін
ка, яка прийшла на плопгу 
недалеко Кремля. Самоспа 
лення сталося ча очах сотень 
людей, в тому чужинецьких 
туристів. За їхніми інформа– 
ціями, жінка облила свій 
одяг запальним плином і 
підпалила себе з допомогою 
сірника. Зі собою вона не 
мала ніякого напису і нічого 
до нікого не говорила. Як 
тільки спалахував воюп'., до 

неї кинулася кремлівська 
охорона, намагаючись пога
сити полум'я. Ніяких даних 
про цю жінку ПОКИЩО РЄч 
мас, а також невідомо, чл во
на остала в живих. 

Як відомо, 8 березня в 
СССР, і в інших країнах сві
ту, жінки відзначали Між
народний жіночий день З 
цього прігводу ЦК КПСС ви
дав навіть окремий заклик 
до „Совстських жінок", в 
якому відзначає досягнення 
жінок в СССР на шляху 
здійснювання постановХХП^ 
зізду КПСС і кличе їх ще 
більше посилити зусилля 
для „виконання міжнарод
ного зобов'язання". 

Управа Сеньйорату ТУСМ відбула наради 
Ню Иорк. - На своїй че– | Студійна комісія (голова д-р 

Дмитро Штогрин) охоплю– 
На своїй че 

рговій нараді в п ятницю 8 
березня управа Сеньйорату 
ТУСМ розглянула і прийня
ла рішення в справі раніше 
запланованої і підготовлю– 
ваної конференції для розг
ляду специфічних проблем 
української діаспори і в 
справі відбуття наступних, 
загальних зборів. Було обго
ворено також форму відзна
чення 100-річчя з дня народ
ження патрона Товариства, 
ідеолога українського націо
налізму Миколи Міхновсько– 
ГО. Конференція ДЛЯ спр; в 
діаспори, яку підготовляй 

ватиме три частині: а) укра
їнський політично - партій
ний сектор б) ітфаїнське 
громадське організоване жнт 
тя в країнах поселення, і в) 
економічні основи і пробле
ми українського життя ш 
країнах поселення. Конфе– 
ренційні сесії заплановані 
на 19 травня і на 1 та 2-го 
червня. На закінчення кон
ференції, 2 червня, відбуду. І 
ться загальні збори членів 
Сеньйорату, на яких будуть 
подані звідомлення з діяль– 
ностн, а також обрана нова 
управа. 
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""Помилкова концепції! 
Tot' Оборона державним секретарем ЗСА Генрі Кіссін– 

джером законопроекту про зовнішню торгівлю ЗСА і зв'я– 
.– і даного з цнм проекту признати Советському Союзові ста– 

rtli тус упривілейованої держави в торговельних відносин: 
`3 ЗСА, у дуже різкій формі виявила конфлікт моральних 

принципів і національного інтересу. Як можна було сло– 
- діватися, Генрі Кіссінджер показався рішучим оборонцем 
засади національного інтересу як вирішального фактора 
у міжнародних відносинах навіть тоді, коли йдеться про 
виразні' і свідоме порушування моральних принципів ок
ремими партнерами. 

У випадку взаємин ЗСА з СССР — справа, очевидно, 
. н е така проста і аргументи Кіссінджера можуть знайти 

зрозуміння і призвання. Трудність проблеми, як її бачить 
.^Кіссінджер і, безперечно, президент Ніксон, в тому, шо 

Йдеться про конфронтацію двох виразно ворожих потуг, 
."-У розпорядженні яких є атомна зброя таких розмірів, що 
ns-.-у випадку збройного зудару мусіла б прийти світова ка

тастрофа. Не приводиться, отже, дивуватися, що висновок 
--Кіссінджера у'такій ситуації простий: ,, Від пруженая, як 

ми його бачимо, корениться не у погодженні щодо ціннос
тей; воно стало конечним в першій мірі тому, що кожна 

, сторона зрозуміла, що інша сторона може бути потенцій– 
' -ним противником в атомовій війні. Для нас, відпруження 

,)v, — це процес унапрямлювання відносин 3̀  потенційно во
рожою країною з метою зберегти мир, не нарушуючи вод– 

„ночас в нічому наших життєвих інтересів". 
,– Ставши на таких позиціях, Кіссінджер зробив інший 

.^.висновок: „Ми маємо право вимагати відповідальної пове
дінки на міжнародній арені від СССР . . . Але щодо ос– 

А. новних змін у советській системі, то справа не в тому, чи 
^УІІіия закриваємо, що в себе робить СССР; а в тому, чи та в 
- якій мірі ми можемо наразити наші інші цілі — зокрема 
, ( будівництво структури миру — в ім'я цих внутрішніх 

змін" (в СССР). 
то/ Як відомо, видатні громадяни СССР, які є в опозиції 
...до режиму, займають у цьому питанні цілком інше ста– 
- новнще. Вони вказують, що передумовою справді тривалої 

.w.,структури миру у світі G ґрунтовні зміни на .обширі СССР, 
- що може покласти кінець імперіялістичним цілям режиму. 

- Відомий знавець совстської дійсяости і системи Джордж 
, , .ІКеннан у свій час звертав увагу американського політич

ного світу на помилковість надіятися на будь-яку „відпо
відальну політику" СССР на міжнародній арені. Ця полі
тика в кожній ситуації буде здійснюватися під кутом ви
користання даної ситуації для імперіялістачних цілей со– 
вєтського режиму. Ніяких підстав немає надіятися, що сьо
годні будь-що на цьому відтинку в Москві змінилася. З 
цих міркувань треба сказати, що у випадку взаємин з 
СССР треба звертати увагу також і на моральні прннци– 

- 'пи. Політична концепція Кіссінджера у відношенні до 
СССР приносить успіхи тільки тому, що вона відповідає 
безпосереднім інтересам Москви на сучасному етапі у її 

4.. заходах закріпити свої позиції в Европі і забезпечитися 
" в і д Китаю. Ця концепція потерпить невдачу так скоро, 

- як тільки Москва досягне свою мету на теперішньому 
"етапі і рішиться перейти до дальшого наступу. 

Велика, здорова громада 
Багато у нас пишеться і говориться про наші труд– 

`'v ноті і недомагання, видвигасться сумні перспективи щодо 
майбутнього. Це добре, що ми не вдоволені існуючим ста– 

!'ном, бо завжди може бути ліпше. Але, й не є в нас так 
але, як це могло б песиміствоі здаватися. Якща громада 
спромоглася на пожертву вже понад двох мільйонів доля– 

-"'рів на українські студії в Гарварді, як ця громада мину– 
'-лого року потрапила виконати і перевиконати збіркові 

'.""пляни Національного Датку до УККА чи на Фонд СКВУ, 
”' что ця громада заслуговує не тільки на критику, але й на 
І-заслужене признання. 

Найновішим таким надійним, ясним променем в нас– 
тавленні і вартості нашої громади можна вважати субот– 

: 'нішню зустріч громадянства Нюарку-Ірвінгтону з голов– 
ŵ ним редактором Енциклопедії Українознавства проф. д-ром 
"'г Володимиром Кубійовичем. Понад 15,000 долярів фондів 

-п”на завершення енциклопедії впродовж короткого вечора 
- – в одній тільки громаді — це таки досягнення! Воно дає 
и , у и е один доказ, що добра ціль та ЇЇ ентузіястн завжди мо– 
'"і-жуть розраховувати на підтримку в громаді. 

Я. Гайвас 

ТИТАНІЧНЕ ДВОБОРСТВО 

В половині січня 1945 р. 
на передмістю Кенігсбергу 
у Східній Прусії в розгарі 
одного з иайжорстокіших 
боїв кінця Другої світової 
війни сталася одна із щоден
них подій в СССР. В польову 
квартиру командира пробо– 
єзої бригади, полк. Травкіна, 
зайшли агенти „Смерша" 
(Смерть, шпіонам — проти– 
розвідочний відділ НКВД, 
ославлений своїми жорсто– 
костями і нелюдяністю) й 
показали наказ арешту 
Александра Ісасвича Солже^ 
шщша. капітана артилерії, 
одного з найкращих бойових 
старшин бригади. Саме в то
му часі капітан Солженіцин 
був зі своєю частиною у ви
рішній, критичній фазі бит
ви. Командир бригади був 
свідомий, що присутність 
капітана Солженіцива має 
вирішне значення на пере
біг і вислід бою на цьому 
відтинку й тому, хоч знав з 
ким має до діла і що агенти 
„Смерша" є панами життя й 
смертп в усіх ситуаціях, не 
викликав капітана Солжені– 
цина аж доки не закінчився 
успіхом бій. 

Вкритий дорожним пилом, 
стомлений і днями небритий, 
засмалений сонцем і вітрами 
прибув капітан Солженіцин 
до гіолевої квартири в аме
риканському джіпі. І така 
звичайна в Советському Со– 
озі картина: забрали зброю, 
полетіли на брудну долівку 
зірвані бойові відзначення, 
здобуті потом і кров'ю та 
смертю товаришів, але КОЛУ. 
дійшло до зривання стар
шинських еполетів, зчшшвег 
зудар. Капітан Солженіцнг 
чинно протиставився... Щой– 
яо після втручений полков
ника Травкіна а ґ є нт а м 
.,Смерша'' вдалося здерти 
еполети капітана. 

Яка іронія і глуМГ 3 гіоляҐ 
;5ою, з фронтової лшії,'з^хб^ 
мандирського посту в облич
чі смертельного ворога — в 
„рідну" тюрму. 

В хвилині того великого 
приниження i` арештований 
пережив подію, яку він до 
сьогодні називає жодним з 
найзначніших актів відва
ги" Другої' світової війни. 
Полковник, який вже був 
поінформований про „діло" 
свого капітана, спокійно за
питав його: чи ви знаєте ко
гось на північному фронті? 
Солженіцин миттю зрозумів 
у чому справа. Так, він мав 
приятеля, Віткевича, на цьо
му фронті, з яким вів друж
ню кореспонденцію, вислов
люючи критичні завваги про 
положення в країні, терпіння 
людей, а в першу чергу про 
безглузді жертви й безвідпо
відальне ведення війни... В 
цьому моменті полковник 
Травків зробив другий крок, 
за який він рискнув своєю 
головою. Він підійшов' до 
арештованого і в обличчі до 
краю здивованих такою зу
хвалістю смершовців подав 
йому руку та побажав щас
тя. 

Скінчилася перша відсло
ни драми, яка тягнеться оце 
вже майже тридцять років і 

К. Круцськнй 

ЗАГАДКОВІСТЬ РОЛІ H T M 
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якої кінця ще сьогодні не 
видно. В ній з одного боку 
людина, а з другого потуж
ний режим, опертий на міль
йонах штиків, наймодерні– 
шій воєнній техніці, держав
ному апараті і всесильній 
монопартії. Дві, здавало
ся б, нерівномірні скли. Але 
в цьому бою, в цьому двобор– 
стві перемагає... людина! 

Арешт для О. Солженіци– 
на означав упадок у ту про– 
пасть, де гинули Й гинуть 
мільйони людей в СССР, де 
немає можливості! боронити
ся, де з людини зривають 
всі людські прикмети, а вона 
сама має стати знарядям і 
безвільним інструментом в 
руках системи. Ким був аре
штований? Уродженцем Під– 
хавказзя, молодим,. талано
витим учителем математики, 
з переконання комуністом, 
патріотом російського наро
ду. Кажуть, що його мати 
свідома українка зі замож
ного селянського роду. Як
що це правда, то. Солжеяї– 
дин поповняє в чималій мі
рі ту трагічну для нас гале– 
рію постатей, серед яких і 
Теофан Прокопович, Ji Дмит
ро Туптало Ростовський, , 
Гоголь і, в меншій мірі, До– 
гтоєвський, і безконечне чи
сло інших. Ґалерію людей, 
яким генія дав український 
шрід, а які свій життєвий 
-РУД віддали російському на
родові. Мати Солженіцина 
Зула високо освічена на той 
час і заступила йому бать
ка, що згинув молодим. Па
м'ять про неї зберігає він до 
сьогодні з глибоким пієтиз
мом і рідко коли про неї зга
дує перед чужими. 

Хоч А. Солженіцин був з 
переконання комуністом, він. 
як чесна людина, належав 
до тих, що своїми очима див
ляться на життя. Він бачив 
нужду підсовєтських людей, 
груднощі . життя, творені 
партією і її бонзами, гни
лість державного апарату, 
який живе диктатом партії, 
він переживав недолю сво^ 
їх бійців. Солженіцин M5j4fc 
вийнятково хоробрим стар–: 
шиною, але ж він бачив без–, 
глуздя найвищого команду
вання, на чолі зі Сталіним, 
наслідком якого гинули пол
ки, дивізії, армії. І про це він 
ділився думками зі своїм 
товаришем і о д в одумцем, 
Віткевичем, „старшиною пів
нічного фронту". В теплих 
бюрах, далеко від небезпе
ки фронтів, агенти „Смер– 
шу" — „неустрашимі сторо– \ жі ретолюші^ ̂ на^-Зашчку,. 
— перечитували листи і хо
лодною рукою виривали в 
безконечній черзі з життя 
тих, що посміли мати свою 
ДУМКУ. 

Що дало силу Солженіцн-– 
нові перетривати тюрму і та
бори, холод, голод і знущан
ня? Мабуть, найосновнішим 
було його тверде переко
нання, що „хто хоче йти на 
бій з большевизмом, мусить 
6VTH готовий на смерть". 
Тільки такий може протиста
витися1 небезпеці, що гтхь 
зить на кожному кроці. З ко? 

(Закїнгення на crop. 8-ій) ” 

У внслідД досить складної 
політичної ситуації теперіш
нього політичного трикутни
ка, Китай тепер навіть не ба
жає собі повного ослаблення 
американських позицій ані в 
Европі, ані в Азії, Політичні 
провідники Китаю здають со
бі справу з того, що опущені 
американські позиції може 
захопити Совстськнй Союз, 
мілітарній силі якого Китай 
ще не може протиставитись. 

Відносно американсько-кй– 
тайськнх відносин є замітні 
деякі зміни, в світлі яких 
згадана заява Чо Ен Лая 
втрачає політичний сенс. На
приклад, тепер Китай вияв
ляє бажання піддержки по
літики ЗСА, згідно з якою 
на азійському Тихому океа
ні повинна існувати рівнова
га сил, а не мілітарна моно
полія однієї надлотуги. 

В економічному секторі та
кож замітні зміни, а головно 
в обопільній торгівлі поміж 
ЗСА і Китаєм. В 1971 р. тор
говельна' виміна між ц и м и 
країнами виносила тільки 5 
мільйонів долярів вартості!, 
а в 1973 р. виміна становила 
вже около 800 мільйонів дол. 
вартосте. Хоч торговельна 
виміна не є основною ціллю, 
бо — як сказав Генрі Кіссін
джер - політичні взаємини 
між цими країнами являють
ся найбільш важливими, а 
на дорозі до кращих взаємин 
с ще декілька питань, най
більш пекучими з яких є 
проблема Тайвану, Кореї та 
Індокитаю. 

На випадок, якщо б Китай 
абсорбував Тайван, то и,е ви
сунуло б його дальше на О– 
кеан, що в свою чергу мог
ло б дати йому можливість 
стати однією із потуг на азій
ському Океані. Тепер доля 
Тайвану не є остаточно вирі
шеною, хоч Китай за вдоб
ренням Америки уважає, що 
на світі є тільки один Китай. 

Ось так приблизно можна 
було б накреслити відносили 
Китаю до надпотуг із згада
ної першої міжнародної зони. 

ЬІ 

„слова і діла кліки Брежнє
ва показують, що він не від
лежить різницького ножа і 
не стане Буддою". 

О с т а н и ь о, англомов
ний'журнал „Пекінський ог
ляд", коментуючи п'яту річ
ницю совстської інвазії на 
Чехо-Словаччину, прийшов 
до висновку, що „під тепе
рішню пору навіть НАТО є 
потрібним". Зрозуміло, що 
китайська політика відносно 
Зах. Европи не є такою прос
тою. Вона скриває багато ус
кладнень. Наприклад, Китай 
підозріває Захід в тому, що 
він в його політиці, відверта
ючи від себе совєтську загро
зу, може заохочувати „совєт– 
ських ревізіоністів" до екс
пансії на Сході. 

На окрему увагу заслуго
вують відносини поміж Кита, 
єм і Японією. Ідеальною по
літикою Японії с вдержати 
певну рівновагу^ в політиці 
відносно Совєтського Союзу 
і Китаю. На ділі, Японія ви
реклася шукати розв'язки її 
екзистенцій них проблем у 
відновленні ` м і літаризму. 
Всю свою надію на розв'язку 
цих життєвих і політичних 
проблем вона спирає на її 
енергійній економії, яка є 
здібною конкурувати з.най
більш модерно зіндустріялі– 
зованими країнами світу. 

В загальному, політичні 
взаємовідносини між Японі
єю і Китаєм є кращими, чим 
між Совстським Союзом і 
Японією. Чимраз більше ки
та йців відвідують країни од
ні других. В квітні 1973 р. 
Японію відвідала китайська 
офіційна місія, очолена Ліао 
Чеяглчіг, який сам закінчив 
японський Васеда універси
тет. Ліао, в шапці цього уні
верситету, співав шкільну 
пісню. В цьому аспекті росія
ни не можуть перевершити 
китайців. 

Які ж політичні відносини 
Китаю до т.зв. „третього сві
ту"? На бенкеті на ч е с т ь 
през. Конго — Н'говрабі, я– 
кий відвідав Китай в полови– 

Щодо „другої" міжнародної ні 1973 p., прем'єр Чо'Ен-лай 
між іншим сказав: „Китай і 
Конго належить до „третьо– зрни , то в останніх роках в 

політиці Китаю наступили 
величезні зміни. Тільки кіль
ка років тому Японія в опінії 
Китаю була „услужним псом 
американського імперіаліз
му". Подібним був погляд 
Китаю і на країни Західньої 
Европи, розуміється, за ви
їмком Франції. 

Сьогодні погляд і відноси
ни Китаю до цих країн ідуть 
по лінії почавши від нор– 
?гальних до дуже добрих. Ки
тай вже не посуджус Японію 
в мілітаризмі, а навпаки, за
являє, що кожна країна мас 
право на оборону своїх кор
донів. Китай навіть заохочує 
Японію домагатись від Росії 
південної частини Курнльсь– 
кнх островів. 

Не менше зміненою є полі
тика Китаю відносно країн 
Західньої Европи. Китай за
охочує, а радше, піддає дум
ку, щоб країни Західньої Ев
ропи були приготованими до 
оборони проти „східнього Го– 
ліята" та щоб не вірили нія
ким договорам з ним, бо 

го світу" і тому китайці і 
конгольцІ є братами і товари
шами по зброї на протиімпе– 
ріялістичному фронті". 

Ці типові заяви характери
зують ролю Китаю в творен
ні „третього світу". Тільки 
20 років тому на конференції 
в Бандунг (Індонезія) в 1955 
році китайці підчеркали сво– 
ю л ьоял ьпість бльокові наро
дів, очоленому „великим Со
встським Союзом", а нині 
той бльок народів майже не 
існує. Тепер китайці стало 
повтоюють клич: „Країни 
бажають незалежносте, нації 
свободи, а народи револю
ції". 

Пов'язуючи той „третій 
світ" з політикою руху виз
волення народів, Китайська 
Народна Республіка живе з 
цілим рядом противенств. В 
ній і на дальше залишається 
сильний покажчик натиску 
на комунйтічну ідеологію 1 
в той же час вдаряючими є 

ґЯпніНчяиня на атгф. йийі 
0 

Петро Одарчеико ... 
МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ 

І ТАРАС ШЕВЧЕНКО 
(До 160-ріггя з дня народження Т. Г. Шевгенка 

, і 110-ріггя з дня народження U. М. Коцюбинського). 

„ . . . Я на сторожі коло них 
Поставлю СЛОВО!" 

Т. Г. Шевченко. 

І 
-. 

Вогненне поетичне слово 
- і Шевченка, його безсмертний 

„Кобзар" мав вирішальний 
вплив на багатьох таланови– 

` тих синів і дочок українсь– 
'4іН кого народу. Шевченкове 
"” слово розбудило національ

ну свідомість багатьох пнсь– 
J "̀ менннків і скерувало їх на 
т"'Ділях рідної української ку– 

Ш льтури. Коли ми читаємо бі
ографії українських пись– 
меиників XIX і початку XX 

Щ? століття (до революції 1917 
року), то бачимо, що бага– 

,v"to наших письменників по
чинали свою літературну ді– 

^яльн ість російською мовою. 
І це цілком зрозуміло: вчи
лися вони в російській шко– 

и , ' л і ; читали книжки російсь
кою мовою, бо українські 

книжки були заборонені; в 
їх родині часто панувала ро
сійська мова. В таких умо
вах реакційної русифікатор
ської політики рятівником 
української культури став 
„Кобзар" Шевченка. Озна
йомлення з поетичними тво
рами Шевченка викликало 
цілу революцію в душі юна
ка чи юначки. І молоді пи
сьменники переставали пи
сати російською мовою і за 
прикладом свого Великого 
Вчителя Тараса Шевченка 
писали свої твори рідною 
мовою., 
, Так було і з нашим сла
ветним письменником Ми
хайлом „Коцюбинським. У 
своєму автобіографічно м у 
листі для видавництва „Вік" 
(І. ХП. 1902) М. Коцюбин
ський писав: „Дома у нас, 
хоч любили все українсь– 
ке, . . . проте мова була ро
сійська, і я, хоч чув од челя

ді українську мову, говорив 
лише по-російськи... на 12 
році я писав велику повість 
з фінського життя (по-росій
ськи, правда)". (М. Коцю
бинський. Твори в в томах. 
Том 5. К. В-во Академії На
ук Української РСР. 1961, 
crop. 332). Це були тяжкі 
часи для українського наро
ду. 18 травня 1876 року цар 
Олександер П у пруському, 
місті-курорті Емсі підписав 
горезвісний „Указ", яким 
„благословлявся новий зло
чинний похід проти розвит
ку й– без того пригніченої 
української мови і культури. 
Як відголосок цього указу 
було таємне розпорядження 
інспектора народних учи
лищ, л якому писалось: 
„Ставлю вам у неухильний 
обов'язок негайно по одер
жанні цього вилучити з бі
бліотеки довіреної вам шко
ли всі книги і брошури на 
малоросійському наріччі, як
що б такі були не тільки в 
згаданії) бібліотеці, але й на 
руках ваших учнів". (Ми
хайло Потупейко. Михайло 
Коцюбинський. К. 1964, стор. 
10). В таких умовах тяжко 
було знайомитися з творами 
української літератури. Про
те Коцюбинському пощасти
ло дістати деякі твори укра

їнської літератури, зокрема 
„Кобзар" Т. Шевченка. Ось 
як він згадує про це в ци
тованому автобіографічному 
листі: „На 13 році я випад
ково дістав кілька томів „Ос
нови" і оповідання Марка 
Вовчка, а потому „Кобзар" 
уже безповоротно напрями
ли мене на свідомий україн
ський шлях". (Том 5, 332): 
Про вплив творів Шевченка 
писав Коцюбинський також 
у своєму листі до Михайла 
Мочульського (ЗО. XI. 1905) 
(Див. 5 том, стор. 432). 

За свідченням сучасників, 
М. Коцюбинський у Царго– 
роді, „коли вчився у духов
ному училищі, потайки вЦ 
учителів-богословів та адмі
ністрації читав заборонені 
царською цензурою твори Т. 
Г. Шевченка і декламував 
перед учнями вірші „Кобза
ря", особливо „І мертвим і 
живим..," (М. П. Партолія, 
Світогляд М. М. Коцюбинсь
кого. Харків. В-во ушверси– 
тету. 1965, стор. 58). , 

1883 року вінницька полі
ція зробила трус на кварти
рі у Коцюбинського. Під 
час трусу знайдено випис
ки з творів Шевченка. Піс
ля цього трусу за Михайлом 
Коцюбинським був установ

лений „особливий нагляд 
поліції". 

1890 року М. Коцюбинсь
кий вперше побував на мо
тилі Великого Кобзаря. Про 
свої враження він написав 
нарис „Шевченкова моги
ла". Цей нарве надруковано 
у львівському ж у р н а л і 
„Дзвіїюк" (1891 p., ч. 5). 

'Описуючи красу місцевосте 
навколо Канева, письмен
ник пише: „Поміж широ
кою синьою биндою Дніпра 
та юрбою зелених гір побі
гла з Канева триверстова 
дорога до Шевченкової мо
гили . . . на могнлу прова
дять дерев'яні східці, а на 
могилі в чавунній посрібле
ній огорожі здіймається хо
роший чавунний хрест, по– 
, мальований білою фарбо– 
ю І ..” у своєму нарисі Ко
цюбинський не тільки опи
сує прекрасну природу Дні– 
пра та шевченкі в с ь к и х 
місць, але й висловлює свої 
почуття, згадуючи про до
лю великого українського 
поета: „Сум важким каме
нем налягає, сльози тихо 
котяться з очей, коли згада
єш, хто тут похований... 
ǹ̂ pjBfl очима стає ціле жит
тя поета, його бажання хоч 
останні дні свої прожити в 

поетичній рідній країні, над 
любим Дніпром". 

У журналі „Дзвінок" на
друковано не тільки нарис 
„Шевченкова могила, а й 
власний малюнок Коцюбин
ського „Світлиця для тури
стів на могилі Шевченка". 

1891 року львівський 
журнал „Правда" надруку
вав записану Коцюбинським 
розповідь Зосима Недобо– 
ров,ського під заголовком 
„Прнчинбк до біографії Та
раса Шевченка". 

Дочка М. Коцюбинського 
Ірина у своїх цікавих спо
гадах „Т. Г. Шевченко в ро
дині М. Коцюбивсь к о г о " 
(„Вітчизна", 1961, ч. 5, стор. 
156-158) пише: „Не один із 
екскурсантів Чернігівського 
літературно - меморіяльного 
музою М. М. Коцюбинського 
зупиняв свій погляд на ве
ликому портреті Та р а с а 
Григоровича Шевченка, я– 
кий висить на почесному мі
сці в оселі Коцюбинського 
— над його робочим сто
лом . . . у побуті Коцюбинсь
кого, в його чернігівській 
квартирі, все нагадувало 
милий, незабутній образ 
його навчателя Шевченка... 
Михайло Михайлович вихо
вував і в своїх дітей любов 
до творчостн Шевчевка, Під 

Людмила Мойсеева 

СИНЬООКА УКРАЇНА .1 . " 
ЧОРНЕ ГАЙВОРОННЯ^ 

„Коли в народу нема вож– а йоли треба - \ ані своєї 
дів, тоді вожді його поети", крови, ані свого жіг|г|. І 
— яка давня І незаперечна! Україна. Вона блалситна і 
правда в цих словах! Ось вона золота. „Ми 38, jFJtaJt за, 
перед нами самвидавські золотії коси, за чистую бла– 
видання, а в них потрясаю– j кить твоїх очей піде|і на 
чі вірші молодих поетів-ди– бій..." (Анатолій Луїигніс). І 
сиденгів, представників най– вони „падали з блакитного 
новішого українського опо– неба з краплею сонця-в гру– 
ру. Читаючи їх, збагнути їх | дях", бо „стало для ни^ по– ` 

требою сонце роздати ^лю
дям". Україна Вале^гяна 
Мороза це... „сплетені ^ р л а 
трирогих богів - Твоч^зна– 
ки... соняшний прнсб^ на 
синьому небі .–- знамено.;." 
І так у кожного з молодих, 
як колись У Ольжлчн^Ани– 
оха, Пронченка, Могилянсь– 
кої й Теліги, Україна ^бла
китна і золота: її „(Ьіакитні 
очі, геть вже повні ̂ стриму– 
заиих сліз...", BOHà ",,O, си– 
нєока тривого моя^-на^аси– 
ма", над якою ,,чорнйтг во
рон кряче, v еи'ні очі стали 
мов із скла", і розумієм^ то
ді, „яких батьків, чй^ і ти" 
молоді поети українські; що 
сьогодні гукають до наЬ і до 
України схвильоваВо^,,Пок– 
яич! — Твоє єдогік? лише 
слово — ми встанемо..? f щоб 
,-ам не було! Ми за^Тйбі, за 
юлотії коси, за чист^к/бла– 
кить Твоїх очей підем' на бій, 
іа звитяги і жертви до'кра
плі кровп віддамо ''себе"..; 
(Анатоль Лупиніс)'.: лЙалНя 
може жити тільки тоді? коли 
-`, люди,' готові за неї вмер̂ – 
ги", - каже на суді ВВлен– 
гин Мороз і продовжує: „Я 
шаю, що всі люди рівнії Це 
творить мій розум!т^”^азом' 
г тим я знаю, що мів народ 
-)собливйй, найкрап)ШК'-Мій 
чарод — окраса землі.'Мій 
іарод —.стріла з. Божого лу– 
ча. Так промовляє ^о^'сер^ 
іе". ”' ч 

Але на нашу землю....,„ось 
прилетіла вороняча, зг/рая, й 
юрона такий повела. їм, роз– 
саз: — земля, де б,ули ви, 
Зезводна, сухая, а^тут^нам 
'добіль, а тут нам якраз! І 
іюбо на купі: кагалитакий, 
шм! То тут щось наглядять, 
/хватять щось там,„ттзт'г̂ Ки–; 
зуть собі циганським ,житп 
:ям... На смерті окублиуіась. 
юрная масть: Плодіться і 
гаожтесь–— і бог вда,„ шз̂  
\асть!" (Маркущ„.Дверец, 
ірш „Купа"). (Оце „чорне 
ирш „Купа"). '.;'"..J -

(Оце „чорне гайіоронвя" 
ітаяовкть, напр., у самому 
Іьвові вже 40 відс. .населен
ій, а перед війною ІвЗ^року 
ам було всього - напсього 
5 осіб росіян). Або ,ще так, 
ік у книжці . прихильного 
країнцл.м письменника1 Ва– 

:иля Гросмана „Bce^'Wie" 
книжка російською я мовою 
юявилася сгаранняагівйдав– 
шцтва ,Лоссв" у. 'ШС ро– 
і), сторінки від 118sfl05'133, 
ірисвячеві просто апокаліп
сичним подіям штучного го– 
юду в Україні, коли то був 
іанш'і Москвою наказ, ̂ убіть 
'олодом крест'ян нІі'”Украї– 
:є", а як „вершилося", і Ук
раїну обернено в ,,кладбіще 
:уворой школи, тоді;!Ння-слєг 
хующій ґод прівезлі ,перєсє– 
тенцов із Орловской'області 
- земля ведь украінскал 
іернозьом, а у о^офекіх 
ісєгда недород... зєавїй" пуо– 
Х)й не осталась - ^ з е м л я 
юдь какая!" — Ось 'воно 
чорне страшне гайвороння! 
(уривки з книжки їГ'йереК– 
таді на українську Мову ред. 
3. Давиденка булн'ОДукова– 
тї в Альманаху УНСоюзу за 
1973-ій рік в статті „Оорок– 
річчя великого голоду"). 
Образ ,/Чорного ворона"' — 
ҐЗакікевння на crOfu 7̂ Ш 

наказ і виконати його — ось 
наше завдання !Як часто до
водиться чути: треба чи не 
треба інтерпретувати авторів 
з-поза залізної заслони, по
шкодимо чи не пошкодимо 
їм, розшифровуючи симво
ліку їх? Вони самі дали від
повідь на ці питання. В 
„Свободі" з 27-го лютого ц. 
р. читаємо: „Мороз просив 
передати вістку про себе 
закордон"; в'язень Володи–' 
мирської тюрми Степан Вед– 
рило адресує свій розпачли
вий, лист із-за ґрат: „До на
родні всього світу"; поет 
Іван Сокульський з Мордо
вії з тюрми бачить і чує: 

„Чорний крик над цілим 
світом білим... 

Чорний крик...' 
Од7нього не втекти. 

Не кричи!-
Годуйся своїм тілом. 

Ні, кричи! 
І всесвіт розбуди!" 

Всі вони пишуть для того, 
щоб їх читали, вони друку
ються в Сам видані, щоб їх 
заповіт дійшов до нас. Зреш
тою, досі досвід навчив нас, 
що вороги завжди знають 
укритий зміст скерованих 
проти них рядків, без нашої 
допомоги. Варто згадати туз 
сумної пам'яте „3-тє Отдс 
леніс", шефа московської 
жандармерії Орлова і гене
рала охранки Дубельта тг 
їх інтерпретацію Шевченко
вої творчосте: „З улюблени
ми віршами в Малоросії мо 
глн посіятися і згодом вко
рінитися думки про щастх 
часів Гетьманщігаи, про Ща
стя повернути ті часи і пре 
можливість Україні існуваті 
у вигляді окремої держави". 
А також згадаймо і Пости 
шева, який твердив, що „ук 
рашські письменники поча 
лн з мистецьких образів : 
з а р а з ' т а х и п о ч а л і 
п є р є х о д н т н до обрізів' 
(гра слів: образ — обріз 
Обріз — рушниця з одтшля– 
ним дулом, щоб легше ії ук
ривати під полою, зброя 
якою боронилося українсь
ке селянство, приречене Мо
сквою спочатку на колгосп
ну панщину, а згодом на ма
сову голодову смерть). 

Що ж внчуваємо ми з ко
жного їхнього слова?! Вели
ку і беззастережну любог 
до України. „Буду, мамо, 
горда і вродлива з Тебе чу 
дуватися повік". „Україно 
Ти моя молитва, Ти моя роз
пука вікова..." і Василь Си 
моненко задивляється у „Г 
зіниці голубі і тривожні, на
че рань" і присягає проли– 
тися..крапелькою крови HP 
її священне знамено". Украї
на встає у всій своїй непоро
чній красі, і для неї не жал
кують вони найніжяішиу 
слш, найпалкіших почувань. 

впливом батька ми навипе
редки вивчали напам'ять 
Кобзареві вірші, деклямува 
ли їх на шевченківських ве 
чорах. 

Шевченківські вечори, як; 
з надзвичайним успіхом 
проходили в приміщенні то
вариства „Просвіта"... і я– 
кі організовував Коцюбин
ський, залишили на все 
життя чудові спогади у ста
рих мешкаяцш Чернігова". 
Коцюбинський, як „одвіч
ний впорядчик" цих.нечорів, 
дбав про високий мистець
кий рівень їх. Він запрошу
вав до участи в шевченків
ських вечорах славетного 
співака Київського оперного 
театру О. П. Мишугу, ком
позитора М. Лисенка, спі
вачку Петербузького опер
ного театру М. А. Дейшу– 
Сіоницьку та інших видат
них співаків і співачок. „На 
проведення шевченківських 
вечорів, пише Ірина Коцю
бинська — потрібний ,був 
дозвіл не тільки чернігівсь
кого губернатора, а й Ки
ївського округу. Царські чи
новники чинили всякі пере
пони, викреслюючи окремі 
номери в програмі, а то й за
бороняючи влаштування са
мих концертів". 

„Свідома громадськість 

Чернігова, — згадг/с „далі 
Ірина Коцюбинська ^– що
річно -9 березня провадила 
панахиди по Кобзаре'вС Во
ни були своєрідним'протес
том проти утисків царсько
го уряду. У 1908-10 'роках я 
теж (з батьком) хойвиїана 
ці панахиди". -

1909 року при Київській 
міській думі утворено' Об'єд
наний Комітет для^споРУ– 
ДЖеннЯ пам'ятника Т.'' Шев
ченкові. Одночасно 'оголо
шено конкурс нВ^кратцйй 
проект пам'ятника Та обра
но жюрі. До складу жюрі 
запросили і М. М. Коцюбин
ського. На двох засіданнях 
жюрі брав участь М. Коцю
бинський, але на"останніх 
засіданнях не мав можливо
сте бути присітніїг^через 
смертельну хворобу. V ^ 

(Закінчення буде). 
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СВОБОДА, ВІВТОРОК, 12-го БЕРЕЗНЯ 1974 
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Г Р О М А Д Я Н И ! З НАГОДИ 28-0! КОЙВЕНЦІЬУКРА!НСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ В ТРАВНІ ЦЬОГО РО
КУ ВЕДЕТЬСЯ КАМПАНІЯ З МЕТОЮ ПРИДБАТИ 3,000 НОВИХ ЧЛЕНІВ, ПОМІЖ ЯКИХ БУДУТЬ ВИЛЬРСУВА– 
НІ 40 ЦІННИХ НАГОРОД ВІД 50 ДО 1,000 ДОЛЯРІВ. СТАНЬТЕ ЧЛЕНОМ УНС АБО ПІДВИЩІТЬ СВОЄ-ЗАБЕЗ–^ 
ПЕЧЕННЯ У НЬОМУ. ШОБ МАТИ ЗМОГУ ВИГРАТИ ЦІННУ НАГОРОДУ! КАМПАНІЯ КІНЧАЄТЬСЯ В КВІТНІ 

Ц. P.. ТОМУ НЕГАЙНО ЗВЕРНІТЬСЯ ДО МІСЦЕВИХ СЕКРЕТАРІВ ЧИ ОРГАНІЗАТОРІВ УНСОЮЗУ! 

-

Березень, 1974 Ч. П. (187) 
SEES 

Степан Куроиась Й Ш 
..– УНСОЮЗ І СТАРШІ СОЮЗОВЦІ 

.останньої статті на те
му старших союзовців наспі
ло до мене знову кільканад
цять листів від членів УНСо
юзу. Не можу ВСІМ відповісти 
листами, ані навіть одною 
газетною статтею, тому в тій 
статті я зроблю підсумки го
лосів усіх тих добрих людей, 
що до мене написали. А ті 
голоси є різні '' 

Один з них питається, чо
му саме я пишу про старших 
людей. Відповідаю словами 
„Смолоскипу" - Ігяк не ми, 
то хто?" Або: „раз нас виб
рали грибом, треба лізти в 
борщ". Один 81-літній сою
зовець, що є фінансовим сек
ретарем свого Відділу, нарі
кає, що досі не дістав золото
го годинника за J50 літ член
ства. Він твердить, що стар
ші ооюзовці не мають „ні го
лосу, ні дому." Важко з ним 
не погодитися. Я йому відпи
сав, що маємо 15 поверховий 
могутній хмаросяг, присвя
чений власне піонерам, та
ким як він. Напевно ще раз 
мені відпише, але тоді вже 
та справа буде темою 28-ої 
Конвенції, і він дістане від
повідь. 

Перед Конвенцією на сто
рінках „Свободи" будуть по
являтися різні конвенційні 
проекти, і там Можна буде 
далі продовжувати проект 
старших союзовців. 

„Ваші статті є добрі для 
американців" —\ пише мені 
один канадський союзовець 
з, Флориди. 

Канадські старші союзовці 
мають своїх членів Головно
го, Уряду і до них треба звер
татися, але тому, що в Кана
ді, немає канцелярії УНСо– 
юау (була колись) то треба 
знову її привернути. На ко
ліні не можна -урядувати. 
Люди, які в різних мундурах 
воювали за Україну і приїха
ли до Канади вже в старшім 

ш. лг-ія ТЯ 

віці, це зложили грошей і 
185 дол. місячної пенсії не 
вистачає. Свята правда, але 
тією проблемою не може 
УНСоюз журитися, бо немає 
на це фондів і це не під силу, 
навіть 4-ом союзам. Але за 
185 дол. УНСоюз може дати 
навіть канадцям приміщення 
з харчем в домі захисту для 
старших на Союзівці. 

Інший знову канадець з 
Торонта питає: що думає ро
бити Батько Союз для своїх 
старших дітей ? Чи треба бу
ло аж Комісії? Чи Союз і йо
го провід не бачить цеї крн– 
чучої неслраведлнвости у 
відношенню до старших со
юзовців?, Йому кажуть, що 
грамота УНСоюзу це — кон
тракт, який має бути зобо
в'язуючий для обох сторін. 
Правда Ваша — каже цей 
бойовий союзовець, — але 
контракт, це не релігійна, 
догма і він повинен бути 
змінений, бо в потребі змі
няється і державні закони 
ЗСА чи Канади. Влада існує 
для народу - закінчує цей 
огірчений канадський сою
зовець. ' 

Реасумуючи інші листи, 
хочу кязердитн/ що:, старші 
союзовці думають, що УН
Союз не має плану опіки над 
ними, хоча на це ,.во воим'я 
оно" збирав фонди. Треба, 
щоб наступна Конвенція 
УНСоюзу в травні 1974 р. 
подбала про розв'язку пи
тання відносно старших лю
дей. Треба створити оселю 
для старших — американсь
ких І канадських союзовців. 
Треба подбати про гаку осе
лю в горах, близько Союзів– 
ки. Оселю конечно поділити 
на таких, що хочуть і мо
жуть жити в гуртожитку і 
таких, що хочуть мешкати 
окремо, і ХОЧУТЬ самі дбати 
ггоо харчі, з огляду на дієту. 
Створити в оселі українську. 

Вшанування заслужених соншзц'.в 
в Янгстазн, Огайо 

Янґставн, Огайо'. — В су
боту, 2^пґТлклого 1974 р. 
Відділ 230 УНС, Братство св. 
їв., Хрестителя вшанував 
братів Володимира і Стефа– 
на Бряців за їх 25-річну пра
цю засідателів Клюбу при 
Відділі. Урядовці Відділу і 
Клюбу влаштували несподі– 
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атмосферу, читальні і місця 
для дозвілля. Де взяти гро
ші? Дістати стейтові фонди 
або повітові, Мешканці осе
їн, що хочуть мешкати окре
мо і можуть собі на це поз
волити, платять місячний 
чинш. Члени в' гуртожитку 
віддають свій пенсійний чек 
до управи оселі, яка дас їм 
відповідну суму на їхні пер
сональні видатки. Оселя ве
де евіденцію записів 1 спад
кових справ для людей, що 
не мають спадкоємців. 

Оселя є окремою корпора
цією УНСоюзу, чи більше 
Союзів. Оселя користується 
церквою, яка тепер будуєть
ся на Союзівці, і запланова
ним цвинтарем. Наукове То
вариство ім. Шевченка мас 
4,000 акрів землі, що межує 
з Союзівкрю. Таку посілість 
можна і треба придбати і во
на мас досить місця на осе
лю для старших, на союзо– 
внй „Бавнд Брук", музей, на 
пам'ятник українських вете
ранів і т. п. Союзівці, які 
схочуть будувати собі власні 
доми і літні оселі з огляду 
на дітей чи внуків, були б 
бажаним елементом, бо те– 
оен Союзівкя був би зукраї– 
нізований. Н 

Такі думки є до зреалізуй 
ванна. Можливо, що до Кон
венції наспіють ше інші дум
ки і проекти, які Комісія для 
лтарших союзовців зреферує. 
Чекати не можна, бо ми втра 
тили молодь, треба затри
мати старших з внуками. 

„Я МОЛОДИЙ, МЕНІ ЩЕ НЕ ПОТРІБНО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"... 

ШШттшШЯШ 

ване прийняття для братів, 
що відходять з цієї позиції. 
Брати БряцІ перебрали про
від нашого Клюбу від покій
ного їхнього тата Івана Бря– j 
ця, який відійшов на вічний 
спочинок в жовтні 1973 р. 
Батьки Бряць виховали троє 
дітей і всі є членами УНС, а 
тепер вже і їхні" діти вступа
ють в члени до УНС. На 
прийнятті-обіді, котрий при-– 
готовилн жінки урядовців 
Відділу, пані: Таня Марти– 
нишин, Елізабет Прокопик і 
Меланін Ворожбит, прибуло 
біля 100 осіб-приятелів і чле
нів УНС. Тостмайстром був 
адвокат Михайло Юрчишнн, 
котрий представив родину і 
гостей з міста і стейту: Тома 
Ґілмартіна і Джорджа Теб– 
ляка. Стейтовий репрезен
тант Том Гілмартін у своїй 
промові висловив подяку за 
щиру працю Володимирові 
Брацеві у виконанні своїх о– 
бов'язків для добра Клюбу і 
українського народу, і пере
дав Володимирові Бряцеві 
Грамоту Стейту Огайо. 

З черги виголосив промову 
голова 230 Відділу УНС, Ми
хайло Мартинишив, котрий 
з'ясував працю братів Бря
ців, які ніколи не відмовля
лись від праці. Кожного ро
ку на річних зборах їх по– 
новно затверджували. І -
як сказав голова Відділу, -
приємно нам вітати людину 
яка є присутня між нами 
ми передали їй гратуляції, бо 
часом ми робимо це тоді, як 
чоловік вже відійшов від нас. 
Голова передав Володимиро
ві Бояцеві радіо із написом 
-за 25-літню щиру нвацю в 
Клюбі і Відділі. А Стефан 
Бряць отримав плякету. 
Присутні їх щиро вітали оп
лесками. Володимир Бряць 
коротко і щиро подякував у– 
сім. 

П.Л 

Скільки разів Ви, читачу, 
чули такі слова, коли між 
молодими людьми, зайшла, 
розмова на життєве забезпе
чення. Може не часто, але 
союзові діячі, союзові орга-| 
нізатори, чують такі слова 
майже кожного дня. Старші І 
громадяни заслонюються вИ 
ком, і зв'язаним з ним ви
щим коштом забезпечення й' 
говорять, я вже застарий на 
забезпечення. Але, на диво,' 
говорять це саме також мо– і 
лоді, навіть не подумавши, 
хто має рацію, старий, чи і 
молодий. А рації не мають 
ні одні, ні другі. Бо як стар– | 
ші, так молодші мають зо
бов'язання у відношенні до 
своїх дружин і дітей, а мо
лодші зокрема не повинні 
відкидати забезпечення, бо 
замолоду воно куди дешев
ше, а відомо ж, що товар ку
пується тоді, як він дешевий. 
До того молоді рідко мають 
власне майно, яке частіше 
мають старші. 

Це .правда, що старші 
більше наражені на недуги й 
смерть як молоді, але чтака 
сама правда, що смерть наг
ла, від випадку, передовсім 
від випадку на шляхах, є 
вчетверо небезпечнішою для 
молоді, як для дорослих. 
Статистика останніх років і 
десятиріч говорить, що що– 
четвертий, що вмирає вна -
слідок випадку на шляху, це 
молодь нижче 24-го року 
життя. Таких смертей було 
в минулому році кругло 
60.000 і два мільйони пока
лічених н часі випадків. 

Ці думки приходять до 
голови зокрема - тоді,' як но
чуємо про новий випадок 
смерти молодої, надійної лю
дний, яка відходить з цього 
світухнагло й несподівано. 
Таке сталося недавно, 28-го 
січня ц.р. в околиці Квей– 
кертавну. Молода, надійна, 
ЙО-літня людина, Роберт С. 
їдучи шляхом ч. 309 поба– 
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Пластова Станиці -з Еяіза^ті відвідаламщ будівлю УНСоюзу та друкарню „Свободи" 
- 24-го лютого. ц.р. під -час 

„відкритих дверей" для всіх 
членів УНСоюзу та ширшо– 
го громадянства, біля нової 
будівлі УНСоюзу заїхав ав
тобус з пластовою молоддю 
і кількома членами Пласт-
прняту з Пластової Станиці 
в Елізабеті, Н. Дж. під про
водом станичного — пл. сен. 
Юрія Яцуся і. кошової пл. 
сен. Ольги Осередчук. 

Пластова група рядом по– 
маршувала в головні двері 
нового будинку УНС при ЗО 
Монтґбмері ст. над Гудсовом 
в Джерзі Ситі Модерні еле– 
вейтори потягнули їх на тре
тій поверх; де міститься го
ловний уряд УНСоюзу. Прн– 
емпою усмішкою зустрів всіх 
редактор Драган, привітали 
їх також головна касирка 
НГр. Уляна Дячук„ головний 
предсідник Йосип Лнсогір і 
заступник головного пред– 
сідника та рекордовий секре
тар Володимир Сохан. Для 
молоді УНСоюз щ)нготовйв 
парні дарунки — олівці, об
гортки на книжки й стінні 
календарі з малою України. 

Пані Благітка, урядничка 
УНС обводила групу по ці
лому поверсі Й вияснювала 
Ht хто в поодиноких канце
ляріях урядує і яку виконує 
функцію в уряді, УНС. Ки
далися в очі модерні бюрка, 
м'які фотелі й пухкі дивани, 
тло прикрашували просторі 
кімнати з великими вікнами 
канцелярій УНС уряду. Да– 
лілвелика урядова заля в дв– 
сяі-кааш бюрок Фінансового 
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й Рекордового Відділів УНС, 
заля компюторів і IBM, про
стора конференційна кімна
та й кілька магазинів. 

Відтак пані Благітка по
просила пластову молодь на 
15-ий поверх, звідкіля огля
дали вид над рікою Гудсон і 
подивляли нову будівлю 
УНСоюзу, присвячену своїм 
основоположникам і піоне
рам цієї найбільшої україн
ської установи у вільному 
світі Зараз же на столах по
явилися кошики наповнені 
тістечками й велика посуди
на з овочевим панчом, ними 
угощали дітей працівники 
УНСоюву. На тому ж повер– 

сі, редакція „Свободи" вміс
тила виставку книжок і жур
налів. Пані Квітка Стецюк 
привітала дітей журналом 
„Веселкою" і пояснила, що 
редакція і друкарня „Свобо
ди", покищо, знаходиться в 
старому будинку, але вко– 
ротці й вони перенесуться до 
нової будівлі, де займати
муть аж три поверхи. Плас
това група мала в пляні від
відати друкарню, і, як тіль
ки зробили хілька спільних 
знімок разом із головним 
предсідннком, поїхали знову 
на третій поверх, де чекав 
вже Володимир Сохан, гото
вий в мандрівку до старого 
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будинку. Зробивши знову 
кілька спільних знімок, по
прямували до друкарні. З 
цікавістю оглядали д і т и 
влаштування друкарні і слу
хали як Володимир Сохан 
вияснював їм як друкується 
газета, щоб на час достави
ти її читачам. Він роздав 
кілька примірників дітям і 
просив, щоб вони також ці
кавилися читанням укра
їнського часопису .Свобода'. 

Прогулька добігала до кін
ця і Володимир Сохан від
провадив пластову групу до 
автобусу, а молодь попро– 
щала його голосним .дякує
мо". О. О. 

чив перед собою довгу вал 
ку авх, які ждали, щоб на 
брати бензини. Авто при 
гальмуванні поховзнулося і 
його кинуло 97 стіп в сторо
ну протканої лінії дороги, де 
надходяче авто прямо пере
тяло його віз вбиваючи во
дія. 

Роберт С. був забезпече
ний рівно два роки. Його 
батьки заплатили за нього 
дворічну вкладку 53.04 до– 
лярів і тепер одержали від 
Українського Народного Со
юзу рівну суму 2,000 дола
рів. Очевидно ні ця, ні ніяка 
інша сума грошей не-при–! 
верне молодого життя Ро–. 
берта, але цей приклад по
казує, і свідчить про те, що 
варто забезпечуватися вза– і 
галі, а молодим людям зо
крема. 

Від випадку немає охоро
ни. Випадок трапиться на
віть найобережнішим лю
дям. Але є змога забезпечи
ти своїх рідних від господар
ських наслідків, що наступа
ють після втрати опікуна ро
дини. Така змога є і то єди
на змога, а їй на ім'я: жнт– 
тсве забезпечення. Хто її від
кидає, той не є добрим бать
ком, ані добрим чоловіком, 
але їх ворогом і ворогом са
мим собі. Перекажіть це чи
тачі, а зокрема Ви, союзові 
діячі, всім тим, які Вам го
воритимуть на Вашу пропо
зицію забезпечитись, що во
ни ще замолоді І їм не по
трібно забезпечення. Власне 
тому, що вони молоді вони 
загрожені більше нещасли
вими випадками, й тому їм 
більше як старшим потрібне 
життєве забезпечення! Ска
жіть ше їм, щоб не гралися 
з вогнем, не випробувували 
долі, але негайно забезпечи
лися і то на таку суму, яка, 
у випадку нещастя, може 
стати правдивою допомогою 
і порятунком для їх ріпних. 

Я.П. 

ВЗАЄМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: УНС 
ЗАБЕЗПЕЧУЄ МАЙБУТНЄ МОЛОДІ, 

МОЛОДЬ ЗАБЕЗПЕЧУЄ МАЙБУТНЄ УНС 
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У теперішній організаційній кампанії Українського На
родного Союзу окрему увагу віддасться організації молоді 
Забезпечення молоді в УНСоюзі має вітальну вартість, як 
для самої молоді, так і для УНСоюзу та всієї вашої укра
їнської громади на північно - американському континенті, 
для їх взаємного майбутнього. Для підкреслення цієї ува
ги і важливостн, „Свобода" публікує в цій кампанії фото
знімки новоприєднаних молодих членів УНСоюзу, якщ:) 
- очевидно — ці фотознімки вам надіслано 
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Відбулись Загальні Збори 455 відділу 
УНС ім. Лесі Українки в Асторії 

Дня 9-го лютого 1974 р. в 
Асторії відбулися Річні За
гальні Збори 455-го Відділу 
УНС ім. Лесі Українки, які 
відкрив уступаючий голова 
мгр.– Вол. Залузький приві
танням присутніх та запо– 
данням порядку нарад, який 
принято. Після зачитаная та 
приняття протоколу минуло
річних зборів, звіт з діяль– 
ности склав голова мгр. Вол. 
Залузький та фінансовий се
кретар Софія Соколишин. 
Відділ зібрав і вислав до Го
ловного Уряду УНС за 1973 
рік 3.409,03 дол. на звичайні 
забеспечення та 108.20 дол. 
з забеспечень від випадку. 
Приходів було' 74.41 дол., 
ви ґрат 65.92 дол., враховую
чи Служби Божі по помер
лих членах і ін.; в касі Від
ділу осталася сума 8.50 дол. 
Відділ нараховує біля 60 
членів з яких 56 є управне– 
яі до голосування, та 30 чле
нів з молодечими грамота
ми. 

Після короткої дискусії, в 
якій забирали голос.всі при
сутні, уділено абсолюторію І 
уступаючій управі та на вне
сок І. Дзядова і Т. Костриби 
перевнбрано на голову мґр. 
Вол. Залуського, Софію Со
колишин на фінансового се
кретаря, на заступника го
лови Любу Кострнбу, на ка
сира їв. Дзядова, а на члена 
Управи АнастазІю Кострнбу. 
До Контрольної Комісії на 
голову обрано Таїсу Червін– 
ську, а на членів Оснпа Ста– 
ростяка та Лесю Ничка. Піс
ля накреслення пляну діяль– 
ности на 1974 р. голова з по
дякою закрив збори. 

Опісля відбулися місячні 
збори Відділу у програмі я– 
кнх був вибір делегата на 
28 Конвенцію УНС, яка від
будеться в філядельфії цьо
го року. З огляду на те, що 
Відділ не має потрібного чи^ 
сла членів, щоб самостійно 
вибрати одного делегата, він 

полупився з іншим й таким 
чином Відділ 455 має вибра
ти делегата, а другий за
ступника. На внесок мгр. Н. 
Залузької, піддержаний їв. 
Дзядовим, на делегата обра
но одноголосно фінансового 
секретаря Відділу Софію Со
колишин. На тому збори за
кінчено й голова подякував 
всім за участь. 

О.С. 
4 

Ірена Новак'шська, донька 
Миколи та Катерини Нова– 
ківських з Ню Йорку, з ус
піхом закінчила матурою 
Школу Українознавства ім. 
ген. Хор. Тараса Чупринки 
та Академію св. Юра в Ню 
Норку, після гого записала
ся на Мангеттен коледж, де 
студіює „Секретеріял Саснс" 
та с однією з найкращих 
студенток. Ірена є гленом 
СУМА, Осередку ім. ген. хор. 
Т. Чупринки, гленом дівого– 
20 .гори „Жайворонки'' при 
СУВН і бере угасіть у студен 
тському і суспільно-громад
ському житті. Ірена є також 
гленкою .'fSH-to Відділу, Т-еа 
„Крим" в Ню Норку, до яко
го належить теж вся Я роди
на: батьки, брат і евстригка, 
Щасти w Еож9! Олег Граб 

Діяна Лі (1 років), Григорій Лев (11 років) та Маріянна 
(12 рооків) це нові глени 55-гЬ Відділу УНСоюзу в Бал
тиморі — Киртіс Бей, Мериленд, діти панства Леони Ан– 
ни та Григорія Макар. Батько цих троє дітей на фото, 
Григорій Макар є уродженець Карнегі, Па., який працює 
інженером в Бюрі Мєталюргігних Копалень. Він с гленом 
Jf81-zo Відділу УНСоюзі/ в Карнегі, та активним гленом 

Ліги Української Католицької Молоді в Мерилєнді. 

Семи-рігний Юра Заяць (народжений Ik сігня 1967) хо
дить з новорігним іюсіванням вже готири роки і зароб
лені гроші пересилає на ,,Патріярший Фонд". Цього ро
ку він дістав за ці ,яіншовання" аж 152 дол. і все це за
раз переслав до нашого Блаженнішого Патріярха Иосифа. 
Тут на знижці ,^Засівае" в домі своїх батьків, а його Ц-ро 
літня сестригка Надійка цікаво приглядається до нього. 
Обоє вони, Юргик і Надійка, є гленами Пластового J72-

го Відділу УНСоюзу в Чикаго. 

Олександер (6 років) та Зір
ка (10 років) Маєвські, мо
лоденькі глени В04-го Відді
лу УНСоюзу ім. о. А. Гонга– 
ренка в Ню Норку. Забезпе– 
гив Іх батько Олександер і 
мати Христина з Пушкарів 

Маевеькі. 

Сестри Лариса (9 років) і 
Христя 12 років) Саляк, но
ві гленки 20^-го Відділу У– 
НСоюзу ім. о. А. Гонгаренка 
в Ню Норку. Вписав їх в 
глени УНСоюзу їхній діду^ 

ньо Мишайпо Голошвй. 
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Ярослав Падох 

СЕКРБТАР,– ДУША ВІДДІЛУ 
я 

Про взірцевий Відділ та 
дбайливу секрепцжч 

„Товариство Доброї Волі" 
це назва 22-го Відділу Укра– 
івського Народного Союзу в 
Чнкаґо, секретаркою якого 
віддавна с колишня ГОЛОВІ. 
радна УНС, пані Олена 
Олек. 

КОЛИ приглянутися ближ
че до ЦЬОГО, ОДНОГО З Зб-ти 
Відділів чнкаґівської Окру
ги, стане ясним, що його 
оригінальна й подекуди дни
на назва це не зивнішна, ре
кламна внв,ска, але зобов'– 
язучнй зміст. Власне добра 
товариська, чи громадська 
в і ля є признакою цього Від
ділу та осиовою його існу
вання й його постійного ро
сту. 

Цей Відділ не дав себе 
звести на манівці сьогодніш– 
ннми умовами яшття. Ні те
левізія, ні два-три авта в од
ній родині не знищили друж
ньої, сусідської сдности чле
нів цього Відділу, якого чле
ни якнайтісніше зв'язані з 
його вибраним проводом, зо
крема з його секретаркою. 
Часті зустрщі і збори та 
часті збірні листи секретарки 
до усіх членів, в яких по
рушуються не лише тісні 
союзові і виключно забез– 
печешзві справи Відділу і 
всього УНСоюзу, але якнай
ширші питання громадсько
го ро даного й ocooU-xo;` 
життя, вдержують взаємний 
зв'язок і єдність членів, які 
спільно плянують і перево
дять у життя спільні, корис
ні И J-ip..J.) і .tpUJ-ІЛ„ VoU 
рнські акції. 

Ось передімною декілька 
таких ліістів-обіжників, шу 
їх вислала пані Олек до чле
нів cBjrj Відділу. Вона L. 
ПЄрССИ.І-С ЗД^-du.. ^,U r J - O . 
ної канцелярії і нерідко і 
них я беру приклад й ініпДя– 
тиву для акцій, які пропо
ную всім союзовим Відді
лам. Було б неспраиедлпв.. 
до цього не признатися й ь 
цим не познайомити секре
тарів Відділів. 

В одному з раніших лис
тів пані Олек пересилає чле
нам дивідендові чеки й про
сить вибачення за спізнення, 
бо вона щойно повзрнулася 
з відвідин України. Bom. 
просить членів це злішати ч 
ків, їх швидко згрошевити, 
або послати ий Фонд Нагло. 
Потреби. Вона інформує пр, 
недавно відбуті річні 36jpi. 
Відділу й доброзичливо до
дає, що члени, які не прибу
ли на збори, можуть жалу
вати иго, бо збори були ці
каві І іЛШв-ХШ. .ivO.O це u 
заохотить прпбутп на черго
ві збори! А на зборах були 
схвалені плянн відзначення 
рок-вин заложення Відділу, 
ЯКИЙ існує від 31 січня 193о 
р^ку й обрано для цього ко
мітет. Далі в листі ; ПОВІДОМ 
лення про ювілейний бен
кет і про участь в сьом,л^ 
кругольному змаганні УНС, 
інформація хто з членів або 
їх дл-ей одруисуют^ся (а бу 
ло їх тоді аж тр.с!) скільки 
членів та їх дітей закінчила, 
ннзчу та високу школу (бу
ло їх вісім) й ґратуляції для 
них, скільки прибуло нових 
членів й до того українців 
четвертої генерації (десять), 
хто з членів вибирається й 
куди на вакації, зокрема на 
Україну (чотири), хто дістав 
нову працю (шість), під
вищення в праці, а навіть 
хто (син секретарки) вповні 
видужав із важкого пошко
дження в автонім випадку. 
Закінчується зей лист закли
ком організувати нових чле
нів, передплачувати „Сво
боду" і „Український Тиж
невик", корнстатп з послуг 

Український. Народний Союз 
у Міняеаполісі, Мінн. 

Олена Олек 

А в ще одному цьогоріч
ному листі є мова про про
граму річних зборів, на яких 
буде обговорена недалека 
конвенція й про вимоги, по
ставлені Відділові у зв'язку 
з конвенційною кампанією. 
З невкритим вдовленням пи
ше пані секретарка, Що в 
минулому році Відділ прид
бав 41 членів, набагато пе
ревищивши свою квоту і про 
хає членів допомогти їй ви
конати новя зобов'язання 
тим більше, що йде про кон
венцію, а до того нові члени 
матимуть змогу здобути — 
при щасті - : великі нагроди. 
Секретарка просить членів 
прийти на збори разом зі 
своїми чловіками, жінками і 
дітьми, з цілою родиною. І 
ще просить секретарка, щоб 
глени зокрема молодші під
вищили св^е забезпечення, 
JJ все подорожіло, тільки 
j-сладкн ці самі, а з приводу 
, ,рожнечі треба більшого 
. .бозпечгшія, щоб мала 
фавіісню вартість. І ще 

,о.и.тв.) д а..с секретарка 
ілс недільних Служб Божих, 
дЛ5 члени всггіли на річні 
бори... 

Чи можна дивуватися, що 
лри такій активнестя і при 
такому тісному зв'язку се
кретарки з членами Відділ 
.jjCTe й напевно далі ростн– 
je . Як згадано, минулого 
року секретарка придбала 41 
ЛОВІІХ членів й була друга 
ла всю чикаґівську Округу, 
.:^ч за кількістю членів її 
Лдділ є сьомий, та третьою 
.анкою - організаторкою в 
JiZ p., після п. Квітки Сте– 
.юк і головної радної п. Ан– 
м Гарас. 

Часто повторююсмо й бу
демо завжди повторювати, 
.до секретар - це душа сво– 
.'о Відділу. А чим багатіша 
чуша, тим здоровіше тіло. 

Дня 24-го лютого 1974 р. 
відбулися Загальні Збори 
385 Відділу УНС. Моглоби 
комусь здаватися, що звіту
вати про такі збори непо
трібно, але так воно не є. 
На зборах я почув таки ці
каві речі, які можуть приго
дитись кожному. Наш Відділ 
начисляє біля 500 членів, з 
того 413 активних. В остан
ньому році ми попращали на 
вічний шлях трьох членів, 
але за те придбали 27 чле
нів. Хоч не мас наша округа 
окремого організатора, але 
наші секретарі дають собі 
раду. Зборами провадив І. 
Машталір, секретарював С. 

f Данилншин. Зі звіту голови 
Г. Паніжа ми довідалися, що 
на протязі ділового року 
1973 відбуто одні річні збо
ри, одні ширші сходини, 
двоє окружних засідань і три 
засідання Управи. 

Найважнішим і потішаю
чим явищем в праці Народ
ного Союзу в те, що він не 
тільки спричиняється до на
шого національного росту, 
але рівночасно уможливлює 
забезпечення людині на ви
падок якогось випадку чи 
нещастя. Родичам дає мож
ливість дати обрахування ді– 
r-ям, а навіть в годині смерти, 
коли поміч є найбільше по
трібна, зуміє об-ерти не одну 
сльозу з заплаканого облич
чя. . 

Наших 330 членів є забез
печені ” сумою біля одного 
мільйона, 

Люди зачинають розуміти 
заптість убезпечення і вже 
тепер пересічна висота убез
печення виносн”Ь три і ігів 
тисячі долярів. Не має ще 
в нас повного розуміння ва
ги забезпечення, але справа 
і року на рік кращає. 

Душею нашого Відділу є 
його довголітній секре”-ап 
інж. Ярослав Каргі'як. який 
вже є 12 літ „в службі" На
родного Союзу. За жертвен– 
ну працю він одержав приз– 

'. і л . -” 

нання і відзначення. На ад
ресу загалу членства він все 
висловився як про солідну, 
ретельну громаду,' яка спла
чує точно свої зобов'язання. 

Праця відділів УНС може 
не є тепер така мяогогранна 
як колись, але нема в тім ні
чого дивного, бо життя роз
будувалося, цілий ряд орга
нізацій - політичного та гро
мадського характеру перей
няла багато ділянок праці 
від УНС. Колись BJH був оди
нокий, а тепер с кому його 
виручати. 'Його роля на а– 
мерикансько - канадському 
терені нагадує ролю Т-в: 
„Просвіти" з 1868 p., яка 
приготовила ґрунт: до відро
дження нашого життя в Га
личині. Біля ,Лросвіти" та 
за ЇЇ почином життя пішле 
вперід. Подібна роля припа
ла н Народному Союзові. 

385 Відділ пожертвами 
причиняється до заспокоєн
ня місцевих потреб, як: цер
ква св. Константина, приїзд 
нашого кардинала Кир Ио– 
сифа, Об'єднання Пряцівни– 
ків Літератури для дітей і 
молоді. Нераз китиця квітів 
біля домовини покійного 
члена промовляє більше до 
серця, ніж гоноровий дар. 

На бажання присутніх 
членів Управа Відділу оста
лася та сама. П. Паніж ще 
чріпко держить ,булаву у 
своїй руці. Делегатами на 
цьогорічну Конвенпію УНГ 
V Філядель(Ьії вибрані: Нж 
Я. Карп'як і С. Данилиппш: 
Заступниками вибрано ' П 
Пишка І П. Вівяша. 

Перебіг зборів і всі звідом– 
леняя з праці та успіхів на
шого Відділу, скріпили ме
не на flvci, бо бачу, що На
родний Союз працює з намг 
і для нас. Зам:сть дава– 
свою працю в чужі руки ) 
збагачувати чужі; компагії 
краще стати в іф,т)ві рядг 
своєї інституції. 

\ -,, і ч– 
Василь Пакуляк 

Відділ, що за чотири роки зріс на S00ofo 
434.000,00 

Відбулися Загальні Збори Відділів 
УНСоюзу в Гвмпстеді, Н4 Й. ;чші4 

Дня 9-го лютого 1974 р. останнього року тяжко було 
відбулися Загальні Збори зібрати своїх членів, на міся– 
Відділу УНСоюзу „Запоріж– чні, чи квартальні збори, то 
ська Січ" в Гимпстеді, Н. Й. J на Загальні Збори з'явилосг 

Коли взяти до уваги зага
льне наше теперішнє збайду
жіння до громадських справ, 
то треба признати й відміти
ти велику чисельність членів 
Відділу в Загальних Зборах 

І хоч Управі Відділу, як 
виходило зі звітів, протягом 

Річні Збори 303-го Відділу УНС 
В неділю, 10-го лютого, і Микола Камад, г о л о в а 

j.9/4 р. в приміщенні Укра– Контрольної Комісії Відділу 
інського Дому, відбулись'в своєму звіті зазначив, що 
.тічяі Загальні Збори 303-го книгове діловодство зяайде– 

ідділу УНС. По відкриттю! но в досконалому порядку І 
подав внесок на уділення аб– 
солюторії уступаючій управі. 
Абсолюторію уділено одно
голосно. Управу Відділу на 
1974 р. переобрано з малими 
змінами, а саме: Дмитро До
сій — предсідник, Стефан 
Стефанів — касир, Василь 
Лещук — секретар, Ірена 
Лещук — заступниця секре
таря. Микола Камад, Дми
тро Грегуляк, Іван Нанаць– 
кий — контрольна комісія, 
Іван Шумко — вільний член 

зоорів, предсідником Відділу 
Дмитром Досієм, вибрано 
лрезидію зборів до якої увій
шли: Осип Пантелюк — го
лова і Сіефан Стефанів — 
секрелір. Належиться їм щи
ра подяка за вміле і доско
нале перепровадження збо
рів, які відбулись в дуже 
лрисмній атмосфері. 

Звітували слідуючі члени 
управи: Д. Досій — предсід
ник, С. Стефанів — касир і 
В. Лещук — секретар, зазна– 
чуючн, що Відділ в діловому 
році збільшив число своїх 
членів на 13 осіб та переви
щив свою квоту призначену Конвенцію УНС. Належить– 

подяку членам управи і за
кликав присутніх до даль
шої співпраці з метою збіль
шення Відділу і об'єднання 

своєї української Креднтівки тутешніх українських меш– 

Головним 5^їядом УНС. Ва– ся щира подяка Відділові 
силь Лещук висловив щиру 309 з Саґіиав, Мич. за згоду 

злучення обох Відділів, даю
чи тим самим змогу вислати 
на недалеку Конвенцію УНС 
спільного делегата. 

й взяти участь у парафія^ь 
йому карнавалі. До того лист 
прикрашений ілюстрацією. 
Хто з членів, діставши тако
го листа і прочитавши його, 
не почується близько зв'яза
ним зі своїм Відділом і хто 
схоче його покинути? ” 

А таких листів багато. Ось 
в черговім с мова про неда
лекі річні збори й про те, 
що на них буде мова і пла
нування відзначення 80-літ– 
тя „Свободи" бенкетом у 
першоряднім готелі, про на
родження дітей і внуків та 
ґратуляції для батьків і ді
дів; про стан студій стар
ших дітей і молоді; поба
жання швидкого видужання 
недужогому членові, про но
ву книжку Мирона Куро– 

канцЬ? в братську організа
цію УНС. 

Василь Лмптк 
Секретар Відділу 

управи. 
Рівнож вибрано делегата, tro, 

Василя Лещука, на 28-ку^ревибрано з малими змінами 

велике число членів. Це мг 
буть тому, що на Збори мав 
тоибули головний секоетаї 
УНС д-р Ярослав Іїадох, 
якого наша громада мала 
щастя вже нераз гостити те 
слухати його надзвичайно 
добрих, ясних, переконливих 
та актуальних промов; 

Збори, що ними проводила 
Президія в складі: інж. С 
Небожинський, як голова і 
М. Курчак, як секретар, про
слухали звітів уступаючої 
Управи, з яких виходять, пн 
відділ працює задовільно і 
що дотепер ще немав втрат г. 
членах, а це завдяка,старан– 
ням Управи, а зокрема до
вголітнього фінансового се
кретаря. Андроніка Кодистя– 
нського та співпраці голови 
Волод. Шпачииського. Число 
членів з року на рік зростає, 
хоч багато, яким скінчилася 
перша поліса, на шкоду для 
себе і родини не вписуються 
наново в члени УНСоюзу. 
Після ухвалення абсолюто– 
ріі уступаючій Управі на 
внесок голови Контрольної 
Комісії п. Вілярія Зарицько– 

вибрано, а зглядно пе 

й доповненням, Управу на 
1974 рік в складі: Волод. 
Шпачннський - голова. 
інж. С. Небожинський V-
Заст. голови, А ндпонік Копи– 
стянський — фінале секре
тар, М. Рій - рекорд, секре
тар, І. ПлетеницькяЙ касир 
Імпрез. - господарська ре– 
фер. — Іванва Солтис, М 

ДЕБЮТ ПЛАСТОВОГО ГУРТКА „БЕРІЗКА" В НЮАРКУ . 

-Хфат'ьіЯЯ 
Фотознімка дебютанток пластового гуртка Берізка" з Шпарку під час традиційних 

пася „Українці в Америці" кариавалопнх вечернпць 2-го лютого ц. р. Подробиці про ці вечернкці та список де– 
про заплату (бнканток і їх ескортів — більшість з них це члени УНСоюзу - був поданий в ,'Хво– й - пригадка 

вкладок. І боді" з 15-го лютого ц. р. 

Зі свіжого архіву організа
ційного Відділу УНС витяга
ємо протокол річних зборів 
одного союзового Відділу в 
Канаді, який впродовж між– 
коивенційяого періоду зріс з 
33 членів, забезпечених на 
570,000, на 158 членів з май
же півмільйоновим забезпе
чення. Зумисне не додаємо 
нічого, крім цього вступу до 
сухих чисел і не менш сухих, 
але радісних слів протоколу, 
щоб не затемнити факту 
прикладного росту одного 
Відділу і то в останніх раках, 
який пригадує ріст цілого 
УНС в роках 1950-тих, коли 
до Америки прибуло чверть 
мільйона нових українців. 
Ось що каже протокол: 

„Загальні, річні збори 444-
го Відділу УНС в Саскатуні, 
які відбулися 6-го лютого 
1974 - p., відкрив голова д-р 
От. Дершко. ч 

Протокол з попередніх Річ
них Зборів прочитав секретар 
Відділу Лев Вовк, який на 
внесок о. В. Івашка й пані Я. 
Жеребецької принято так, як 
Зув відчитаний. 

Д-р От. Дершко в свойому 
звіті вказав, що Відділ УНС 
і Саскатуні, завдяки актив– 
іості секретаря, зріс до пова– 
кного числа членів, так, що 
Зідділ перший раз в історії 
свойого існування може са– 
іостійяо внбп-`rn делегата 
:а Конвенцію УНС. 

Секретар Відділу Лев Вовк 
тодав обширггі інформації 
тро зріст членства УНС на 
ерені Саскатуну. Для кра– 
цої інформації він зробив 
іставлеяня за останніх чоти– 
ін роки. З кінцем грудня 
939 p., себто від того часу, 

` оли він став секретарем Від
ділу, стан членства предста– 
глявся так: Дорослих членів 
гуло 27, на загальну суму 
ібезпечення 65.000,00 дол„ 
^тей 8, на загальну суму за– 
-)езпечення 5.5О0.С0 ДОЛ., ра– 
ом було 33 членів на суму 

"абезпечення 70.000'00 дол. 
За останніх чотири роки: 

-970, 1971, 1972, і 1973 Від
діл зріс до 160 членів на за– 
"'альну суму забезпечення 
Ш.ООО,ОО дол. В 1973 р;, ви– 
Іуло двох членів з дозрілими 
-рамотамн, а це: Е. Дутчак і 
тані Д. Дверяичук, які одер– 
чали повні суми по 1.000,00 
',ол. З днем 31 грудня 1973 р. 
^йсний стан членів Відділу 
УНС в Саскатуні представля– 
стея так: Дорослих членів 
122 на суму забезпечення 
359.000,00 дол., дітей 36 на 
суму забезпечення 75.000,00 
^ол. Разом 158 членів ва су

му забезпечення 
Д 0 " ' - ' ; - ; . : . V t t ; t . . 

Після вислухання звітів 
вив'язалася жива і констру
ктивна дискусія, в ящй чле
ни подавали сугестії віднос
но дальшої розбудови УНС. 
На внесок L Волчука і Я. 
Жеребецької прийнято пода
ні звіти до відома і уділено 
довіря Урядові. 

На внесок о. В. Івашка й 
Я. Жеребецької рішено пере– 
вибрати Управу і Контроль
ну Комісію в цілости, а це 
д-р От. Дершко - голова, 
Л. Вовк — секретар, Ю. Же– 
ребецький — касир. Контро
льна Комісія: пані А. Гнатюк 
голова, члени І. Волчак і Я. 
Жеребецька, 

На внесок о. В. Івашка і 
д-р Ст. Дершка, делегатом 
на 28-у Конвецію УНС виб
рано п. Л. Вовка, а на внесок 
Ст. Вовк і Я. ЖеребецьоІ за
ступником делегата вибрано 
о. В. Івашка. 

В точці „внески й запити" 
виринула знову ширша дис
кусія над придбанням новш: 
членів для відділу УНС, в 
часі якої запало рішення, 
щоби зробити вечірку для 

нх дітей, що вже є членами 
УНС з відповідною програ
мою й перекускою та запро
сити родичів і дітей, що ще 
не є членами УНС в цілі за– 
пізнання їх з УНС. Така ве
чірка приблизно коштувалаб 
около 75.00 дол., бо треба 
заплатити за зал ю, а принай– 
менше за.світло,4 сторожа і 
перекуску. Тому,' що Віддіг 
на ці речі не має грошей до
ручено секретареві написатг. 
до Головної Управи УНС 
щоби ГУ УНС ці кошта пс 
крила. На думку Зборів цг 
буде найбільш ефектовнн^ 
спосіб подання інформації! 
про УНС, та здобуття нових 
членів, зокрема молоді, 

Немасмо сумніву, що з б: 

гом літ, після припинення 
большевиками нового доплі
ву наших земляків до Амери
ки, вдержання і збільшуван
ня нашої організованої гро
мади натрапляє на нові тру
днощі. Але цей прикладний 
ріст і п'ятикратне побільше
ння нашого прикладного са– 
ркатунського Відділу впро
довж останніх чотирьох ро
ків, дає переконливу відпо
відь тим, які замість змага
тися з труднощами й їх пере
борювати, опускають руки р 
за KVMOM із „Сучасної при
казки" Івана Франка, — спу
скаються на дно. 

Ярослав Падох 

1Щ 

Відділ УНС ім. о. А. Гончаренка 
в Ню Йорну 

г– 

прото– 

Річні Збори 76-то Відділу УНС 
Нюарк. - 7в-ий Відділ ків на 28-му Конвевцію в не– 

УНСоюзу — Братства ім. св. ділю, 17-го лютого 1974 р. 
Івана Хрестителя відбув свої! Збори відкрив голова від– 
Річні Збори і Збори для ви– і ділу В. Боярський молитвою 
бору делегатів і їх заступни– | привітав заст. гол. предсід– 

ника і рекордового секрета
ря В. Сохана та присутніг 
членів, та попросив податг 
кандидатів на предсідняка і 
секретаря зборів. На'пропо
зицію М. Кормила, збори ви
брали предсідником Василя 
Гнатова, а секретарем зборіг 
Т. Клебана. 

Т. Клебаві'Ш 
кол з попередних загальнну 
зборів, який прийнято одно
голосно. 

У звітах управи голова В. 
Боярський представив зага
льний стан Відділу, Т. Кле– 
бая здав звіт зі стану каси. 
Мирослав Демчук як секре^ 
тар відділу звітує: У 1973-му 
році Відділ мав деякі втрати 
в членстві, але він не тільки 
покрив втрати, але ще прид
бав значне число нових чле
нів. Секретар відбув секрета
рсько-організаторський курс 
в днях 17-22 червня 1973 на 
СоюзівпД, бере активну уча
сть у громадському житті — 
репрезентував Відділ на збо
рах УККА, Українського На
родного Дому, брав участь в 
організуванні Союзовпх Днів 
у Баунд Бруку, бенкету 80-
річчя „Свободи" в Джерзі Сі
ті, репрезентував відділ і Ок
руги 'Нюак, котрої є касиром, 
на святі 80-річчя „Свободи" 
у Філадельфії. Тому, що до 
звітів не було завважень, Ко
нтрольна Комісія поставила 
внесок на уділеняя абсолю– 
торії уступаючій управі. Т. 
Кормило піддержав внесок 
та запропонував, щоб дода
ти „уділено абсолюторію з 
признанням", що і зроблено. 

Дмитро Бобеляк запропо
нував нову управу ц такому 
складі: голова В. Боярський, 
секретар М. Демчук, заступ
ник секретаря мгр О. Грубсь– 
кий, касир Т. Клебан. ІСон– 

(тральна Комісія: голова 6. 

Тлаба, А. Сенюк, Іван Мат– 
тас та О. Дацків, Комісія 
Хворих — В. Захарія, І. Ко– 
тистянська, В. Лисняк, Кон
трольна Комісія: — І. Зари– 
цький, М. Мицьо, В. БІлий. 

Приявні на Зборах Грома
дяни мали нагоду вислухати 
дуже цінний доклад, пред– 
зтавника Централі УНСоюзу 
д-ра Я. Падоха про ціль і 
потребу існування Союзу та 
інших наших братських'обе– 
зпеченевих організацій, які 
являються твердинями укра– 
нства в країнах нашого по
селена. 

Наведені приклади про ви
давничу діяльність цих ор
ганізацій, на чолі-з УНСою– 
зом, громадсько-суспільну 
драцю, політичні акції в ко
ристь поневоленого українсь
кого народу, не згадуючи 
вже про саму фінансову й 
забезпеченеву сторінку, зро
дили враження на присут– 
них. 

На кінець Зборів ухвале
но декілька ПРОПОЗИЦІЙ — 
між інтим: доручено Упра
ві закупити Енциклопедію 
Українознавства в англійсь
кій мові для бібліотеки кот
рогось з місцевих універси
тетів. . 

По закритті Зборів — від
буто звичайні сходини чле
нів для вибору делегатів на 
28-му Конвенцію УНСоюзу. 
Делегатами вибрано Андро
ніка Копнстянського й Воло
димира Шпачинського, а їх 
заступниками: Інж. С. Небо– 
жинськбго І В. Захарію. 

Збори закінчено піснею 
,Не пора", а після того пані 
— член нині УНС гостили 
ісіх кавою й солодким. 

- - ;. 
Ж.Кургак 

В неділю 17-го Лютого ц.р. 
в домівці „Самопомочі" aJHro 
Иорку відбулися Річні Збори 
204-го Відділу УНС, які від
крив вітаючи присутніх, го
лова Відділу д-р Ол. Соколн– 
шин. Він зокрема вітав пред
ставника Головного Уряду 
УНС, головну касирку мгр 
У ляку Дячук. Після прочи
тання та затвердження по
рядку нарад, обрано прези
дію зборів: мгр Уляну Дя
чук, д-ра Ол. Соколишнна — 
голову та д-ра Вас. Палідво– 
ра - секретаря. Протокол 
минулорічних З а г а л ь 
н и х Зборів прочитав д-р 
Вас. Пал ід вор, який прийня
то без змін. Звітування упра
ви розпочав, уступаючий го
това д-р Ол. Соколншнн від– 
читанням спнека померлих 
членів Відділу, що їх пам'ять 
вшановано хвилинною мов
чанкою. Опісля він згадав 
про працю Відділу, як точ– 
чість вплат до Централі УНС 
про приєднання нових чле
нів, про участь Відділу в гро
мадському житті, як член
ство в УККА, членство в Ко– 
'іітеті Об'єднаних Американ– 
зько-Українських Організа– 
іій міста Ню Иорку-Відділу 

УККА та членство в Окруж
ному Комітеті Союзових Від
ділів Великого Ню Иорку. 
часі наради Управи Відділу, 
телефонічні полагодженнг 
іізннх справ й т.п. Зокрема 
тін згадав про засідання у– 
трави Відділу з 21-го січи" 
ц.р., коли управа визначила 
чеченець загальних зборів та 
запрошення мгр Улянн Дя– 
-̀ VK — головної касирки 
'ТІС, як представника То– 
-овної Управи УНС на ті 
"̀Sonn. Також він згадав, що 

іідбулася контроля Відділу 
- 1-го лютого ц.р. та подяку– 
^ в управі й контрольній кр– 
ісії за дружню співпрагао 
"тхярбник мгр Таррс Кер– 
'тплький прочитав фінансо– 
тиЙ звіт Відділу, згадавши 
тро 10-центові внески, шо пг 
тброні приходів дали 526.10 
дол., а по стороні розходів 
'!уму 794.90 дол. Недобір в 
"ЇУМІ 268.80 покпито із відсот 
тів від грошей Відділу в баи– 
"V. Не виконано постанову 
-танулорічних З а г а л ь – 
"цо Відділ 6VB заснований 
іаток на НТШ з нагоди від
качування його 100-річчя. 
'тла бпаку грошей. Але той 
'Овілейняй час продовжене 
1 на 1974 р. й можна споді– 
іатися, що новообрана УПР0" 
-̂ а постарається відповідний 
даток внести. Він зазначив, 
-цо Відділ 6VB заснований 
1-го серпня 1925 р. інж. Вв– 
`̀eHOM Ляховичем, сьогодн: 

точеснни членом Головної 
УПРАВИ ООЧСУ В Ню ИОРКУ. 
; пей Відділ в наступному ро
ці буде відзначувати 50-річчя 
'снування, тобто Золотий Ю– 
^ілей. 

Із праці Відділу звітуваг 
-рінаноовий секретар д-р Вас. 
Палідвор, представляючи 
оух членів, основу сили кож– 
юго Відділу. Колись н а ш 
Зідділ мав біля 11 Yt тисячі 
хленів (півтора тисячі чле– 
ііз) а сьогодні має 686 ли

ше, в тім 498 дорослих чле
нів, 147 молодечих та 41 за– 

Гнатів, члени Д. Бобеляк і 
В. 'Цюрпіта. 

По виборі управи забрав 
голос заступник головного 
предсідника і рекордовий се
кретар Володимир Сохан, 
який коротко, але річевб 
представив працю УНС як 
5ратсько обезпеченевої уста
нови, а рівночасно працю 
УНС І його екзекутиви в гро
мадському житті. Зокрема В. 
Сохан підкреслив успішну 
трацю Секретаря та Управи 
Відділу та висловив їм приз
нання. Предсідник зборів по
дякував В. Соханові за цінну 
доповідь. Перед закінченням 
Звичайних Загальних Зборів 
на внесок В. Гнатова збори 
ухвалили купити ще один 
шер в сумі ІОО'ОО дол. на бу
дову УНДому в Нюарку-Ір– 
віягтояі. На цьому звичайні 
загальні збарн закінчено. 

По загальних зборах в тій 
самій залі відбулися .збори 
для вибору делегатів на 28-
му Конвенцію УНСоюзу. Де
легатами вибрано: Миросла
ва Демчука і Василя Гнато
ва, Заступниками мгр Оме
ляна Ґрубського і Володими
ра Баярського. 
збори закінчено. 

На цьому 

О.Г. 

і - - V W S L : ' ' л ^ 
безпечені ві^їрвтадку (акци– 
двнтів). Р я д - ^ ^ Ь мають по 
кілька грам^' .^ Д0 Відділу 
платять лшібефлі' раз. У. мд– 
нулому році поАерли 14 HJIV 
нів, як п о н а ^ ^ - л і т н і й ^ 
тивний н а щ ^ і е я Микола 
Мороз, леяіс^ська діячка 
Ольга Пель^ГІиші Його 
приєднання ̂ ся^нів майже, 
покрило всі ^врі^ги, бо лдаце 
3-ох членів атг)а^е”о в мину– 
тому році й ї^прсцес лндп^ 
шовільнено^-афнулому ;ро-
ц вІДійшли^Й^ох члені5. з 
зиплаченими^тр^мотами, 3-х 
і переступнній^истом. Лащ 
Зідділ в 197^^35уде відадаг 
іуватп 50-ріЧ;РВІі Ювілей^ Йо
го членство f^geP старше. ^ 
чом і відходить, а нових чл.е-
-іів годі CKCJJO здобути тим 
5ільше, що в Ню Норку на 
іолині міста^є ряд союзових 
Відділів" УНфіЯі'нших, які 
теж пощукуюйг нових чл'е– 
тів. Тому прярібно (ятівпраі^ 
трави та навіть членства; в 
гкції приєднання нових чле^ 
тів, зокрема тепер в пер^– 
сонвенційяиікечас. Він ,за-t 
іначяв, що BV.498 доросіцж 
іпенів є 27,8-9Хс'Мужчня та 
125 жі”ок, гнеавм 69 член^р 
їають більшехвкібдну грацр^ 

ту . В МОЛОДаЧІМ. ВІДТННКУг.-в 
4 7 членів, в тім 75 мужчіпу 
і 72 жінки. В (акцидентовій 
чатегорії є 1.4Д Яленів, в тім 
?4-ри мужчини'та 17 жінок. 

У 1973 р. Відділ вислав л о 
Головного Ур^ду УНС суму 
19 752.73 4 дол^ч ..Закінчив він 
тодякою управі й Контродь– 
гіЙ Комісії за -співпрацю, а 
trp Уляні В^іуКі заступник 
:ові головно^/--предсідннка 
Іол. Сохано^ та обласному 
рганізатору vEtec. Оріховсь– 
есму за Ьснку допомогу в по– 
іагоджуванні; виграв Віддіду 
Тентралею ІУМС(. Звіт Кон– 
рольяої Коміоії'.пгочитав го 
ова Контрольної КомісГ д-р 
зан Козак, який з інж. МиХ 
ТІпонтакомнперевелн в при
сутності президії управи 1-го 
ТЮТОГО Ц.р;'Л^НЯУ КОНТРОЛЮ 
тДловодства.ЛіфшансІв Відді– 
ту, який тц протокол ВОНИ 
тідписали спільно з бкеано– 
о Марко. ВіїЦ^геж зверн^й 

^обливу увагу^яа конечність 
ірнеднання .нових членів й 
тоставив внесокіна уділення 
` бсолюторІІ І. уступаючій \у? 
траві. Після вичерпання зві– 
ів управи з̂гаі Крнтрольної 
томісії, головуючий зборами 
юпросив до ілпова-приііїу 
федставннка І Головного;' К 
-)яду УНС, головну касирку 
`np Уляну Дячук, яка церТв: 
дала привітц/зід ГоловЯбгр 
Vpnfly УНС А ^вказала ша 
^сяги УНС г-ігротягом 80`jfi 
тюків для добра української 
"!пільноти в Аиериці. Вона 
"ік”зяла на стан членстві^и 
майно, що будепааподане й ^ 
дрібно в органі УНС „Cfcor 
5одІ" та вказала на політику 
"`ceKypanil для. родини, яка" 
мас мати доводі неляку о у ^ 
забезпечення й Додаткове заг 
5езпечеяня .від:'випадку-ікі 
цидентове. Вона закінчила 
лім, що слід псНх усвідоіітд– 
чатн, що УНО– прашрє для 
добра української справи;^ 
спільноти й це^треба н а м 
завжди пам'ятати. Вказала 
на запомоги виплачені, на 
уділені стипендії, на англо^ 
мовні видання; зокрема jgjgp 
циклопедії Українознавства 
англійською”мовою й тдтУС^ 
після прнступлено до дис 
сії над звітами,: в якій 
рали словочред. Орест Пит^ 
ляр, вказуючн,-'тщо УНСтк^– 
винен займатися більше гтЯ^ 
мадськими .-справами, іияе. 
Мих. ШпонтаКг1 критикуктчік 
побудову нового приміщений 
не в Ню Иорку; де його туї 
так конечно для репрезента^ 
ції, бо тут є'оеідок Об'єднав 
них Націй та міжнародних 
Ічших установ; включис^-З 
світовою пресою1. Інж. Шпой– 
гак висловився''за побудову 
Союзівок па-більших україн
ських скупченнях. MrpTa^ 
рас Керннцький звернув у̂ за?-
гу на бизнесовий харазетар 
асекурації. A^j в о к а т Шле. 
Гаврилко зв'е^нув увагу на 
історію УНС |'інших наштйс 
асикурапДйниХн установ й то
му закликав, ̂ держати йсі^ 
ціло УНС. Всім`i переконли
во відповіла, івґр Уляна"`JSg-
чук, доказук)ч^ великі за̂ – 
слуги УНС дли українсаксї 
спільноти в ЗСА-,Й конечний 
допомогти yjJCV саме в'цей 
передконвенц^Іннй час. Піс
ля уділення,одова всім діїс– 
кутантам й вичерпання ` j ^ 
кусії ВІДЛОВІДЙУДЦ -еж Й ГОЛО" 
ва та (piHaHcqBH^ секретап,'і 

(Закінчення на crop. 7н(й^ 

йх-г(Г 
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Роковини Української Незалежности 
в Гемпстеді, Н. Й. 

ВГСП ЗІ ОШЖИ УКРАЇНСЬКИХ 
ЖУ!РНАЛЮТІВ КАНАДИ 

НА КОМІТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНСЬКИЙ Д Е Н Ь 

і ^ДЕЛЕГАЦІЯ ВІДДІЛУ УККА ПОВІТУ НАССАВ 
t . JI ПОСАДНИКА ГЕМПСТЕДУ ФР. ПУРОЕЛА 

На знімді (зліва): проф. Юрій Со.тгис - голова Відділу 
УККА, о. Еміліям Шараневич — парох украінської като
лицької парохії св. Володимира Великого, посадник Фр. 

' Пуреел, Левко Лисвяк, В. Лйеняк І ) і Курчак — 
л^tei'i секретар Відділу. 
янья. - - . ; 
і з т ' 
Зовнішня діяльність Відді– і значено на відвідини столи– 

луі УККА повіту Нассав що– І ці повіту Нассав міста Міне– 
року з місяці січні стоїть під ; ллі. Делегація Відділу п і д 
знаком святкувань Річниць 
22-нх Січнів, тобто проголо– 
інекіїя Незалежности й Злу– 
ки українських земель в 
Ш З і і 1919 роках. 

І цього року теж вже 8-го 
січня' делегація Відділу під 
проводом голови проф. Ю– 
рія Солтиса та секретаря Ми
коли ' Курчака в товаристві 
о. Лева й о. Иосафата з мо
настиря оо. Васнліян в ґлен– 
кові і трьох василіянськюс 
студентів відвідали посадни
ка" міста Гленкова А. Свазі, 
який в приязності повного 
складу Управи Міста та чи
сленно зібраних мещканців, 
проголосив і підписав про– 
клямацію Дня Української 
Незалежности в Гленкові й 
околиці в дні 22 січня ц.р. 
Український прапор, щоб йо
го' вивісити в тому дні на 
міському ратуші, вручив по
садникові пластун-юнак Бо
рне'Дацків, а о. Лев виголо
сив слово до Управи Міста і 
зібраних мешканців про зна– 

- чееня тієї -святкової хвилі 
для українців тут І на рід
них: землях під московсько– 
большевицькою займанщи– 
BOJk' 

Гленков під цим оглядом 
с 'важливою місцевістю, бо 
там в не тільки велика поль
ська Колонія, але в тому міс
ті G -велика посілість і осідок 
большешшьких дипломатів в 
Америці і при Об'єднаних 
Націях. 

І ^ г о січня ц.р. делегація 
в складі о. Еміліям Шаране– 
зггч -— парох української ка
толицької церкви та В. Лис– 
няк, з православної парохії. 
під проводом тих же членів 
Управи Відділу: Ю. Солтиса 
н М. Курчака відвідали по
садника міста Гемпстеду Фр. 
Пурсела в тій самій цілі, я– 
кпй видав теж відповідну 
птхжлямацію про День Ук
раїнської Незалежності! в 
Гемпстеді й околиці в дні 22 
січня ц.р. Український пра
пор;1 передав посадникові 
плястун-новак місцевої Пла
стової Станиці — Левко 
Липнях. 

Посадник міста Ойстер– 
( беф Дж. Берка відвідала де

легація вашого Відділу 16 
сіяня– тд.р. під проводом за– 
ступянка голови інж. С. Не– 
боакняського. П о с а д н и к , 
приймаючи український пра– 
nop.: щоб вивісити його на 
ратушевій вежі в дні 22 січ
ня, .ц.р. від дівчинки (Ко– 
гудька) і хлопчика, (Думен– 
кр) .в народних строях, про
голосив Проклямацією день 
22аго січ”я ц.р, Днем Укра
їнсько? Незалежности на те– 
ренЬсвого міста. З інж. Не–' 
божилськтш були: Ф. Небо– 
жннська, І. Когуцька і Н. 
Дукїенко.. , 

День 17-го січня ц.р. при– 
' ^ ' л : ' і 

ІДЗО”– 
-І 

'У. 
'- v. t\ - - ' ' 

Вашингтон. - Керівник 
сенатської Комісії для зако
рдонної політики сенатор Ві– 
лліям Фулбрайт, демократ з 
Аркаясо, мусить стати в цьо– 
мУ'році перед виборцями, і 
просити їхньої дальшої ап– 
робатн. Вони ж мають вирі
шити/ чи Фулбрайт залиши– 
т і і ^ д а л ь ш е в Сенаті. Як ві
домо, сен Фулбрайт постійно 
KT)HTHKVC теп-грішню закор
донну політику ЗСА, а та– 
іїШ^^остро внступас проти 
радіо „Вільна Европа" і 

проводом голови проф. Ю. 
Солтиса та представниці Со
юзу Українок Орисі Дацків 
відвідала голову повіту Нас 
сав Р. Кейса, який проголо
сив день 22-го січня ц.р. Ук
раїнським Днем в повіті 
Нассав. Український npanoj 
йому передали: двоє дітей г 
народних строях І. і Б. По– 
горецькі. 

27-го січня відбулася свят
кова Академія присвячена 
тим Роковинам. Залю укра
їнської католицької парохії 
заповнило г р о м а д я н 
с т в о Гемпстеду й околиці 
на чолі зо своїми парохами. 

Після відспіваная амери
канського гимну хором ук
раїнської католицької церк
ви під проводом проф. С/Ма– 
тусевича, Академію відкрив 
коротким вступним словом 
секретар Відділу М и к о л а 
Курчак. 

У мистецькій програмі 
взяли участь: хор українсь
кої католицької парохії св. 
Володимира під проводом 
проф. ” С. Маруеевича, що 
відспівав ,,Молнтву" з „За
порожець за Дунаєм" і „Ду
му" Мазепи та щедрівку 
.Жала Улянка", а далі Шко
та Бандуристів прн місцево
му відділі ООЧСУ, які вико 
тали кілька народних пі
сень' та колядок і Танцю
вальна Студія з Озон Парку 
під проводом У. Шмериков– 
ської, що вивела зразки ори
гінальних таиців-хороводів г 
о!Зянх областей України. 

Гурток пластунок-юначок 
,Орлнківкн", місцевої Плас 

тової Станиці виконав у су
проводі бандур мело - деклг 
мацію ,.Прапоре Наш", а ю– 
чачка ЛЯда Солтис відігралг 
па бандурі дві оперні арії 
Шастун-вовак Левко Лйе
няк деклямував вірш: „Бать
ківщина". ' 

Реферат по-українськи ви
голосив Р. Лисняк, а по-ан– 
глінськн член Екзекутнвг 
Централі УККА пані М 
Душник, яка вказувала HF 
конечну потребу включнтг 
ся, всім разом і кожному зо
крема, у працю української 
громади в Америці. 

Програмою проводив Ю. 
Солтис, а бандуристами ди
ригував, з огляду на непри 
явність їхнього диригента — 
о. С. Паотухова, М. Мицьо. 

Пгюграму АкадемЙ закін
чив' М. Курчак, представив
ши учасники і співтворціг 
цих великих ГІодІЙ, що про 
ячивають на нашому терен' 
^-на саме: маестра ї в а н г 

Кучмака Усуеуса та Михай
ла Федька - УГА-воїна т? 
ла Федька -'– УГА-воїна. 

Стпвом українського націо
нального гимну закінчене 
цю імпрезу. 

М. Курчах 

ВАЛЕНТИНА МОРОЗА 

В Торонто під патронатом 
СКВУ створився Комітет обо
рони Валентина Мороза. За
ходами Спілки Українських 
Журналістів Канади'дві ве
ликі фірми пожертвували на 
потреби Комітету такі суми; 
Брамалі Крнсолідейтед Де– 
велопменкГлТД, найбільша 
канадська будівельна корпо
рація, яка будує мешкальві 
доми і інші будинки „від мо
ря по море" жертвувалг 
1.000 дол., а Норлин Корпо– 
рейшев з Грімсби, Онт. бу
дівничі комерційних будин
ків, яких президентом є ві
домий український підприє
мець проф. Іван Мартинович 
також суму 1.000 дол. 

СТИПЕНДІЯ 
ДЛЯ МІС ФРАНЦІЇ 

Велика фірма куп на і про 
дажу реальностей у Торонт 
Вінзен Корпорейшея, піт 
проводом Віктора Зенковічг 
уфундувала для почесно' 
гості 8-го Равту Українське 
Преси І Радіо 1974 п. L Кру 
макер стипендію для продов 
жування студій. Поезидег 
компанії Віктор Зенковіг 

вручив їй шо стипендію J 
приявності голови Спілки. 

ПАНЕЛЬ 
„ЩО ДАВ ДРУГИЙ СКВУ' 

2в-го січня відбувся на цг 
^ему панель в. Торонті, як– 
тідкрчла заступниця головт 

СУЖК Ірива Макарик. Па 
-елістамн були пп. Миколг 
Плав'юк, І. Дубилко, Ю. Be 
-іе-нельних і А. Бвндера. Мо 
іеоатор — Микола Липо– 
"ЄЦЬКНЙ. Імпреза відбулася 
т великим успіхом при пере– 
ювненій залі. Весь дохід із 
мпрези Спілка Українських 

Журналістів Канади призна
чила на фонд СКВУ. 

Свято Державности в Сиракюзах 

У ПАРИЖІ 
Канадський амбасадор У 

Франції з нагоди виїзду пан
ни L Крумакер до Канади 
видав у Парижі в день її ви
їзду прийняття. Тут була за
ступлена французька преса, 
якій панна Крумакер'з "гор
дістю зазначила своє укра
їнське походження і факт, 
по вона їде на запрошення 
СУЖК на Равти Української 
іреси і Радіо до Торонто і 
Філадельфії. 

ОДИН ІЗ 15 МІЛЬЙОНІВ 

Як тільки появилися пові– 
іомлення про А. СолженЩи– 
іа, управа СУЖК звернула– 
ІЯ до англійських газет із 
іригадкою, що 15 років то
гу, вже член нашої Спілки 
їнкола Прнходько писав 
гро ті всі справи тільки, що 
гнглійеька преса тепер про 
`e призабула. Негайно в до– 
ti голови СУЖК, Нестора Рі– 
'ЄЦЬКОГО відбулася пресова 
онференція із Миколою 

Іриходьком і на другий день 
іайбільший щоденник ,Стар' 
томістив відповідне „інтер 
:'ю із українським письмен– 
тіком". Від того часу на ка– 
-адській телевізії і радіо від 
'лпдея^-багато конференцій і 
тгерв'ю із Миколою При– 
одьком, на яких він підкрес 
ював різницю між російсь 
чми й українськими даси, 
ентами. В дальшому Мнко– 
а Приходько підписав кон– 

-пакт із трьома великими ви– 
'.авництвами Канади, Амери– 
:и й Великої Британії прг 
видання зглядно перевидая– 
тя його відомої книжки „0-
тдн із п'ятнадцяти мільйо 
і в " новим виданням,' вели
кими тиражами. 

Микола Приходько є по
чесним чпеном Інтернаціо– 
чальної Письменницької А– 
"юціяції ім. М. Твейна. Віг, 
пише тепер книжку „Історія 
нового Канадпя", дістагшг 
нагороду від Кенала. Кавн– 
сіл. 

Січневі Роковини у Виллимантику 

Посадник Лі Александер підписує прокламацію Дня Ук
раїнської Незалежности. Стоять (зліва): о. Фялип Буаі– 

бар, д-р Марші Ткач, д-р Святослав ІСлюфас. проф. 
д-р Іван Гвозда і о. Павло Шиір\тс. 

Січневі Роковини відзначи–, підписаної посадником Снра– 
ла і цього року українська кюз Лі Александром. 
гіюмада Сиракюз і околиці 
-таранням Відділу УККА. 

У неділю 20-го січня у міс
цевому Українському Народ
ному Домі відбувся концерт 
І участю маестра Евгена Ку
тала — артиста українських 
еатрів, безконкуренційного 

виконавця поеми „Мойсей" 
т. Франка. У концерті брала 
^часть й Школа Україно– 
чавства ім. Лесі Українки, 
Іласт, та наш мішаний хор 
Сурма" під орудою маестра 

Євгена Крука з гарно підго– 
оаленою програмою. 

Головним доповідачем на 
ашому Святі був проф. д-р 
тикола Степаненко — віце– 

Свато закінчено співом ук
раїнського н а ц і о н а л ь 
н о г о гимну. 

Із нагоди приїзду до Сира
кюз на Свято Державности 
проф. д-ра М. Степаненка, — 
віцепрезидентові зорганізо
вано зустріч з громадянс
твом, на якій він доповідав 
про проблеми української 
політики в світлі ІІ-го Сві
тового Конгресу Вільних Ук
раїнців. І доповідь і дискусія 
були цікаві й корисні. 

У зв'язку зі святкуванням 
22-го Січня v нашій громад 
о. Павло Шпірук відправив 
у церкві св. Апостола Луки 
заупокійну Службу Божу ?г 

^ - Ц ^ Ц 

(Іозиція сенатора Фулбрайта загрожена 
„Свобода" та вимагає їхньої 
ліквідації. Цього не забулг 
антикомуністично настроєні 
виборці і тому повною па
рою взялися піддержувати 
ще вправді не зголошену 
Кандидатуру губернатора 
Дел Бумлерса, також демок
рата. Як твердять пресові 
кореспондентит сенатор Фул
брайт не дуже захоплений 
перспективою виборів. Гу
бернатор BvMriepc має вели
кі вигляди на перемогу тве
рдить преса. 

Новий совєтський пропаґандивний фільм: 
?у 'Відомий, це - націоналізм м 

Київ. — Як уже інформо– 
тано, у місцевих кінотеатрах 
висвітлюється тепер фільм 
Убивця відомий", що мав би 

"іути, як його реклямує со– 
стська украївськомовна 
реса, .документальним тво– 

юм". Олекса Носевко в а 
торівках газети „Літерату– 
ша Україна" з 5 березня на
чіс ав довшу рецензію цього 
документального" фільму, 
ажучи, що „кінострічка 

!Ідтворила лише незначну 
іастку тогочасного лнхолІт– 
'я лише деякі епізоди жах– 
іивих злочинів фашистів 
хніх поплічників — україн– 
-ьких буржуазних націона– 
істів". У фільмі розказують 
-ібито про долю трьох родин 
юлинського села Лаврів -— 
'айчуків, Чубарків та їхньо
го сусіда Гриця Кулю. Про– 
іідна думка фільму, створе– 
іого в київській кіностудії 

науково - популярних, ф і 
льмів під режисурою В. Ку– 
знєцова і з участю ЛТ Удо– 
вевка, В. Кудрі, М. Зеліховч 
ського та Є. Грубського, -
„убивця відомий, це^—націо– 
валізм". Свою рецензію Но– 
сенко закінчує багатомов
ним твердженням: „фільм у– 
бивця відомий" — гострий, 
публіцистичний твір, в яко
му із високою професійною 
майстерністю таврується ук
раїнський буржуазний на
ціоналізм. Проте й сьогодні 
дехто з цих бандерівських 
недобитків у своєму безсиллі 
намагається паплюжити ви
сокі звершення радянського 
народу. Таким нелюдам ми 
кажемо: облиште, лакузп 
буржуазії, ваші приречені на 
чорну неславу спроби вислу
житися перед туго набитим 
гаманцем! Над вашою моги
лою хіба що вовки зави
ють..." 

^юзндент УНР. Після його; всіх борців, що життя свос 
містовної доповіді д-р Ми– І віддали за волю України. 
юн Ткач відчитав по-англій
ськи зміст проклямації з на
роди С в я т а Державности, 

Мгр Микола Дупляк 
Секретар Відділу УККА 

Концерт Ганни Колесник в Боффало 
В л а ш т о в а н и й захо– хопленням, очарована і са 

тами відділу УККА, тут в мою появою дорогої гості з 
'.еділю 24 лютого ц.р. в залі І далекої Батьківщини, і рід– 
шоли Мек Кінлей відбувся 
опцерт Ганни Колесник. 

Іростору залю виповнила 
гісцева, а також довколнчна 
тераїнська п у б л і к а , що 
ірнйшла привітати приїж
джих мистців Володимира і 
^анну Колесників і їхнього 
тебожа Володимира Ратуш– 
-ого та послухати співу 
ідавної співа.чки. Про голос 
солістки та її мистецьке ви– 
юнання точок програми зай– 
іо писати, щоб не повторяти 
лаписаного вже про вальори 
її.співу в нашій і чужомовній 
тресі. В програмі концерту 
Іули оперові арП й пісні чу
жих композитооів (Страдел– 
ая, Гендель, Верді, Ґуно) та 
-українських (Артемовський. 
М. Лисенко, Данькевич Сі– 
чинсьюпі, М а й б о р о д а , 
Г н а т и ш и н , Білаш, Ша– 
мо) та у к р а ї н с ь к і 
народні пісні. Так складена 
програма може вдоволити 
знатоків вокального мистец
тва, а також звичайного слу
хача, що хоче послухати хо
ча б і знану народну чи по
пулярну пісню у виконанні 
Гарним і добре вишколеним 
голосом, у мистецькій інтер
претації. 

Фортепіянову партію спі
ваних творів зразково вико
нав Володимир Ратушний 
Публіка сприймала всі вико
нані точки з правдивим за– 

ним словом — піснею, а зов
нішнім виявом вдячності бу
ли квіти, якими обдаровано 
виконавців. 

Після концерту відбулася 
скромна вечеря у залі „Дні
пра", на якій були гості-мис– 
тці, та представники місце
вих українських товариств і 
організацій. На привіти чле
нів Комітету, що займався 
влаштуванням концерту і 
прийняття-зустрічі, відповів 
Володимир Колесник слова
ми подяки, накресливши при 
ньому кількома реченнями 
стан сучасного життя — бут
тя в Україні. 

Насувається думка, що на
ші громади повинні викорис
тати побут у вільному світі 
оркестрального д и р и ґ є н– 
та В. Колесника і зорганізу
вати по більших скупченнях 
нашої еміграції оркестральні 
концерти, запрошуючи до 
цього місцеві симфонічні чи 
фільгармонічні оркестри, і в 
цей спосіб спопуляризувати 
симфонічні твори наших 
композиторів, які у широко
му світі майже не відомі Та
кі концерти, хоч пов'язані з 
більшими грошовими витра
тами, притягнули б до ков– 
цертовнх заль не лиш укра
їнську публіку, але й неук
раїнську, що цікавиться му
зичним мистецтвом. 

4 Осип Залеськнй 

Виллимантвк (во.) — Ук
раїнська громада міста Вил– 
лимавтику під проводом 
Відд. УККА з ДОП9МОГОЮ мі
сцевих й околичних органі
зацій вшанувала історичний 
День Проголошення Україн
ської Держави. 

Святкова програма охоп
лювала всі можливості дій, 
почавши від коротко-цере– 
мовних заходів з посадника
ми міст Виллимантику і Нор– 
зічу українських делегатів в 
чаміренні признання Дня 
Української Незалежности, 
шляхом видання прокляма– 
цій із підписами та підне
сенням українських прапо
рів у День 22-го Січня, що 
було заздалегідь доконане 
згідно з предкладеним пля– 
ном. Крім цього подано від
повідні інформації про Не
залежність України в Дні 
22-го Січня в ,,Норвіч Бюле– 
тен" і передано радіостанці
єю у Виллимантику зі зав– 
чагою, що українці мають 
спроможність свобідно свою 
гідність виявляти лише — 
в колі вільних народів світу. 

Святочна програма 22-го 
січня — Дня Українеької 
Державної Незалежности 
відбулась 3-го лютого ц.р. в 
талі Українського Народно
го Лому в Норт Віндгамі, у 
КОТРІЙ взяли участь: проф. 
тван Телюк. заступник голо
ви головного предсідника 
VHCoio3v. стейтовий сена
тор пані Бері, стейтовий пер
ший репрезентант Мазоля. 
Свято почалось американсь
ким гимном. Вступне слово 
сказав голова Відд. УККА. 
п. A. CMVK. А відтак, святоч
ну доповідь виголосив проф. 
ТНЯН ТелЮК. КОТРИЙ НЯ BCTV-
ті — піг-ував слова ІУ Уні
версалу й аналізував події, 
точавши від упадку геть
манщини, аж по нових часів 
1-ої світової війни — пгоого– 
тошення Укппїнської Hf^4-
-"'жности в 1941-му ропі. Під 
кінець вказував на всі вну
трішні вияви державних на

казових форм . украшсьівоі– 
свідомості!, як реального 
чинника й як силу, що роз
буджує в кожній нашій на
ціональній особовості вольо
ві способи до дальших зма
гань За Державність, розу
міючи та враховуючи всі мо
жливості свобідних д і й . 
Проф. Іван Телюк закінчив 
тим, що воля українськогій 
народу с узалежнена від нас 
- самих, від нашої ціни, яку, 
ми заплатимо за нашу Дерл 
жавність. Після закінчення, 
доповіді, стейтовий сенатор 
пані Бері, відчитала прокла
мацію губернатора Мескіл, а' 
прокламацію посадника міс
та Колчери — відчитав Д-ий 
стейтовий репрезентант Ма
золя, закінчуючи доповіддю 
англійською мовою про Ук
раїну й її змагання, та ви
словлюючи свої особисті опі– 
нії, як про речника свободи 
- взагалі. Проклямацію по
садника міста Норвічу відчи
тала панна Олексяк із Вил
лимантику. 

У мистецькій частині з нап 
роднимн піснями виступав 
місцевий хор ,.Жайворонки", 
а з віршами -– діти Школи 
Українознавства. 

Закінчення відбулось від– 
співанням українського на
ціонального гимну. 

Відтак відбулась перекус
ка, під кінець котрої проф. 
Іван Телюк розказав про за
ходи в цілях одержання фон
дів для етнічної української 
групи університету Конвек– 
тикату або Ню ГеЙвену, зга
давши, що цю думку вже уз– 
гідиив з головою Фінансово
го комітету — п. Л. де Нар– 
діс та просив піддержки від 
стейтового сенатора пані Бе– 
Di і 1-го С”ЄЙТОВОГО репрезен
танта п. Мазолі. на шо вони 
погодились, даючи повну за
поруку. Прн тому, він зга
дав, що такий лопомоговий 
фонд у сумі 30.000 дол. одер
жала вже польська етична 
ruvna п.н. „Поліш Рісерч 
Сентер". 

Відбудеться виставка етнічної преси 
в Еміграційному музеї 

Ню йорк. — Як повідом
ляє заряд Еміграційного му– 
;ею, який приміщується на 
острові Свободи, там 16-го 
березня розпічнеться вистав– 
са етнічної преси, яка вклю– 

ською, українською і жидів
ською. Є також кілька тиж
невиків, друкованих на ін
ших мовах, як французька, 
норвезька, шведська. „Преса 
емігрантів", як її в ЗСА зз– 

чатйме всі видання, друко– і любки називають, має в цій 
заяі іншими, як англійська країні давню, бо майже сто– 
мовамн. Середекспонованих | п'ятдесятьлітяю традицію. 
зндань знаходиться також 
щоденник „Свобода'' - ор
ган Українського Народного 
Союзу. Виставка' триватиме 
аж до 26-го травня 1974 р. 

Ню Иорк, — місто в яко
му зупинялись, знаходили 

Баль Дебютанток в Боффало 
Від декількох років Допо– 

догова Секція при місцево
му Відділі УККА влаштовує 
порічно забаву, щоби при 
тДй нагоді впровадити в то^ 
тряське ЖИТТЯ громади ва– 
аих дівчат, чи, вживаючи 
грийнятої тепер назви, дати 
м змогу дебютувати. Забава 
іідбулася в суботу 2-го лю– 
.х)го, в залі української іїра– 
іославної парафії, під прожь 
юм голови Оксани Береж– 
гацької та членів Допомого– 
зої Секції. Дебютанок і їхніх 
супровідників (партнерів) 
тредставила п. Ірена Лаврів– 
:ька, з'ясовуючи їм, що вони 
лають вже зрілими членами 
української громади і мають 
обов'язок з нею співпрацю– 
зати. 

До танців пригравала ор– 
кестра М. Телюка і співав, 
тапрошений з Торонта ес
традний співак А. Дербіш. 
Під час забави відбулася ви
граша, на яку склались по
дарунки місцевих громадян, 
між тим картина тутеш. об
разотворчого мястця Л. Кос– 
тюшка, яку то картину він 
жертвував з нагоди цієї за
бави як першу нагороду. 

Дохід із забави підсилив 

Дебютантки та їх ескорти (зліва): Христина Стаскж і Орест Цьолко, Ляриса Білого– 
ловська І Володимир Гол гас, Діяла СтасяЖ і Роман Мороз, Любомира Войчак ! Тарас 

Копч, Л юба Реґула І Тарас Значно, Над я Щерба і Петро Блендононгнй 

касу Допомогової Секції, яка 
вже двадцять другий рік пік
лується нашими залиш єн ци
ми в західній Европі, що пе
ребувають у приютах для 
старших віком та в лічян– 
цях. З допомоги корнстає та–^ 
кож шкільна молодь і.в пів
денній Америці (Арґентина. 
Бразилія), яка хоче вчитися, 

Найстаршим неанглійським 
щодешпіком є німецька газе
та , ДЛтадт-ЦаЙтунг унд De-
ральд", що виходить вже 139 
років. 

Заповіджена виставка бу -
де відкрита для Оглядин 

працю і залишались жити і кожного дня від год. 9 рано 
на постійно тисячі емігран
тів. Як показує статистика, 
1,500.000 сьогоднішних ню– 
йоркчан були народженими 
поза Америкою, додаткових 
3.000.000 походять із першо– 

до 5 по полудні з вільним 
вступом. Еміграційний му
зей, який влаштовує вгадану 
виставку, є частиною мону
менту статуї Свободи і забу– 
дувайь, які знаходяться на 

го чи другого тут родженого І цьому острівці, що підляга– 
токоління різних національ
ностей. В зв'язку з тим. ба
гато щоденників в Ню Иорку 
і околиці друкуються інши
ми ніж англійська мовами: 
китайською, н і м е ц ь к о ю , 
грецькою, мадярською, іта
лійською, польською, росій– 

ють о т щ департаменту вну– 
ттліігаях справ. Доїзд жати до 
статуї Свободи Можна кораб
лем „Статує оф Ліберті Щр– 
кле Лайн", який відходить 
кожної години від Беттері 
Парк в долішньому Манга– 
тені. 

Пропонують додаток до Конституції 
із забороною абортів 

але не має для цього мате
ріал ьвнх засобів. 

За час своєї діяльносте До– 
помогова Секція зібрала се
ред нашої громади з нагоди 
Різдвяних і В е л и к о д 
н я х Свят (збірки „діти — 
дітям") з пікніків і забав по
верх 50.000 доларів, які роз
ділила потребуючим у захід

ній Европі (Німеччина, Авс
трія, Бельгія, Югославія, 
Польща) та школам у пів
денній Америці. Численні 
листи подяки, які наспіва
ють від тих, що допомогу о– 
держують, є нагородою за 
жертвенну працю членів До
помогової Секції. 

0 . 3 , 

Вашингтон. — В четвер, 
7-го березня на сесії окремої 
комісії Сенату ЗСА вив'яза
лась дуже гостра дискусія 
над запропонованим додат
ком до Конституції, який за
бороняв би аборти в ЗСА. 
Сенатор Бнрч Бай, демократ 
з Індія .чи. голова сенатської 
Комісії для справ конститу
ційних додатків заявив, що 
він погодився скликати дво
денну конференцію в ц і й 
справі, бо вважає, що вона є 
одною зі справ, які виклика
ють в країні занепокоєння. 
„Я не з великим вдоволен
ням виконував досі свою ро– 
лю, — заявив сенатор Бай 
пресі і. слухачам — бо це так 
немов би людина мусіла хо
дити по замінованих полях". 
Конгресмени обидвох сторін 
— спонсори і опоненти, ви
словили в цій справі свої 
думки в дуже гострій і кате
горичній формі. Наприклад, 
сенатор Джеймс Л. Баклей, 
консервативний республіка– 
непь з яюйорського стейту, 
автор додатку до Конститу
ції, яка забороняла б аборти, 

заявив, що немає більш важ
ливого і спірного питання 
для Сенату і нації, як проб
лема абортів. Опонентом се
натора Баклея була конгрее– 
менка з Ню Иорку Белла Аб
цуг, яка у турботі за здоро? 
в'я американських жінок ви
словлювала думку, що ніякі 
додатки до Конституції не 
зуміють стримати нелегаль
них абортів і тисячі амери
канських жінок будуть нара
жені ва небезпеку. В ц і й 
справі свідчили також перед 
комісією чотири римо-като– 
лицькі кардинали. Кардина
ли Тїмоті Меннінг із Лос Ан– 
джелесу, Джов Кроль із Фі
ладельфії, Гумберто Мадей– 
рос із Бостону та Джон Коді 
з Чикаго заявили, що вони 
не можуть погодитися на
віть з пропозиціями сенато
ра Баклей, бо його додаток 
до Конституції містить виї
мок, який Дозволяв би абор
ти у випадках, коли життя 
матері було б загрожене. Ко
місія консультується також 
з Американською медичною 
асопДяціею і окремими ме
дичними спеціялістами, 

т 
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Пам'яті д-ра Богдана Левицького, 

в першу річницю смерти 
Заходами колишніх вояків ;лює серед стрілецтва бойо– 

I Української Дивізії .УНА, 
та 10-го Відділу ОДВУ в Н ю 
Иорку, 16-го грудня 1973 р. 
відбулася спільна Зустріч– 
` Поминки з родиною, друзя
ми та приятелями бл. п. д-ра 
Богдана Левицького. 

Зустріч-помннкн відкрив 
та привітав присутніх голова 
станиці — Гаєцький, підкре
слюючи хру стальний хара
ктер та відданість ідеї для 
української визвольної спра
ви, для якої трудився ціле 
своє життя Покійний. Відтак 
передав слово, господареві 
зустрічі - поминок мгрові Л. 
Стеткевичові — товаришеві 
зі шкільної лавки бл. п. Бо
гдана, котрий поділився спі
льними переживаннями, від 
наймолодших літ, відзвачу– 
ючи, що вже в шкільній ла
вці проявлялась в Покійного 
іскра любови та запал до ук 
раїнської визвольної справи, 
кінчаючи, як неустрашнмого 
героя в рядах Першої Укра
їнської Дивізії УНА, виявля
ючи батьківське серце для 
стрілецтва, в полоні, в Ріміні, 
в Італії. 

Опісля мґр Стеткевнч по
просив до слова Романа Кру
пку, який описав цілий жн– 
тьовий шлях бл. п. д-р Бо
гдана Левицького, пере
даємо його з малим скороче
нням: 

„Сьогодні припав мені су
мний обов'язок ще раз гово
рити в річницю смерти бл. д. 
д-ра Богдана Левицького, 
про нього як людину, котра 
віддала ціле своє життя для 
української визвольної спра
ви — для Українського На
роду. 

Одним із тих провідних 
людей двадцятого століття 
був бл. п. д-р Богдан Леаиць– 
кий. Він уже від своєї юнос– 
ти віддавав увесь вільний 
час суслільно– громадській 
праці, в першій мірі для під
несення свідомостн українсь
кої сільської молоді, для ук
раїнського села. Як син бл. 
п. о. Юліяна Левицького, па– 
роха Дунаїв, ставив перші 
кроки у своєму рідному міс
ті. Коли його праця увінча
лася успіхом, поширив свою 
діяльність, об'їздив цілий по
віт, виголошуючи відповідні 
реферати, присвячені тодіш
ній сільській молоді. Закла
дав філії Просвіти та коопе
ративи. Як член ОУН, підго
товляв молодь до революцій
ної боротьби на рідних зем
лях. 

Він голосив, щоб висувати 
чи розв'язувати реально 
проблеми нашого економіч– 
иого-господарського життя, 
потрібно, в першу чергу піз
нати свої власні моральні і 
матеріальні сили. В дискусі
ях, які ми дуже часто прова
дили, вія як правник — чи 
кооператор - економіст, ми 
згадували та порівнювали 
розвій нашої кооперації тут 
на еміграції, зі завданням та 
цілями на рідних землях. 

Колись в Західній Україні 
клич „Свій до свого" був 
кличем національної гордо– 
сти, кличем об'єднання і ро
сту, не зважаючи на різні пе 
репони та переслідування 
чужої влади. Цей клич об'єд
нував нас та цементував у 
зрілу та свідому націю. На
ші церковні і світські центра
лі вели в тім напрямі велику 
усвідомлюючу роботу — які 
були успіхи, то ми всі ще до
бре знаємо і ще пам'ятаємо. 

Наводжу ці слова дискусії, 
як доказ відданості громад
сько-кооперативній праці йо
го молодих літ. Як відомо 
нам усім, до якої великої мі
ри розрослася наша коопера
ція на рідних землях, а то 
завдяки йому, і соткам інших 
таких відданих ідеї людей як 
він. 

Прийшла воєнна хуртови
на, організується Перша Ук
раїнська Дивізія УНА, вія 
один із перших голоситься в 
її ряди, залишаючи свою 
найближчу родину, бо вва
жає, що добро Батьківщини 
це - найвищий скарб, за 
який готов віддати своє жит
тя. І тут в дивізії, як офіцер 
— зв'язковий з німецьким 
командуванням, стає наче ба
тьком і опікуном українсько
го стрілецтва, та боронить їх 
перед німецьким команду
ванням. В тяжких боях під 
Вродами Перша Українська 
Дивізія попадає в трикутник 
смерти, 1 там де смерть за
глядає в очі і здається немає 
рятунху, 1 тут бл. п. Богдане 

вого духа, і по великих втра
тах.3 нерівній боротьбі з во
рогом, частина Дивізії, що 
залишилась ще при життю, 
по програній Німеччини, по
падав в англійський полон. 
Вивозять їх до Ріміні, в Іта
лії, де перебувають через 
два роки. 

Тут знову загрожує небез
пека репатрілції І Українсь
кої Дивізії. І знов особа бл. 
п. Богдана, організує, в поло
ні Комітет Оборони проти ре
патрілції, який він очолює. 
Заступає стрілецтво перед 
англійською військовою вла
дою, нав'язує зв'язки з Влад 
Кир Іваном Бучком, за по
середництвом котрого вдало
ся врятувати Дивізію перед 
репатріяпДєю. 

По звільненню з полону 
приїжджає до Мюнхену, де 
знаходить свою найближчу 
родину — дружину Марію з 
малими дітьми Лідою та Бо
рисом. В переселенчому та
борі на Функу в Мюнхені не 
закладає рук, а далі працює 
для української справи. Оби
рають його начальником 
бльоку, і на тім пості знову 
показує своє батьківське сер
це, та подає свою допоміжну 
руку кожному, хто тієї допо
моги потребує. Думаю, що 
навіть тут, між присутніми є 
такі, що ту допомогу одержа
ли, а одним із них є я, котро
му можу завдячувати мій 
приїзд до ЗСА. 

З приїздом до ЗСА 1952-му 
ооці, д-р Богдан Левнцький 
відразу кидається у вир гро
мадсько-політичної праці Як 
член ОУН вступає в ряди Ор 
галізації Державного Відро
дження України. Довголітній 
секретар Центральної Упра
ви ОДВУ, та кількакратннй 
голова 10-го Відділу ОДВУ в 
Ню Иорку. 

Не забуваючи про своїх 
товаришів зброї, закладає 
Т-во Дивізнйннків, „Броди -
Лев". Т-во видає журнал 
„Дні Зелених Свят", якого 
Покійний є співредактором. 
Був активним членом Т-ва 
Правників. Дуже часто до
писував до „Свободи1' та до 
„Українського Слова" в Па
рижі, котре тиждень ТОМУ 
обходило 40-ий Ювілей. В 
40-літньому шляху свого 
розвою, Українське Слово 
переходило тернистий шлях, 
мало успіхи і недоліки, було 
лучником цілої Української 
Спільноти, розсіяної по цілій 
кулі земській. Те „Слово" 
несло культуру, кристалізу
вало ум і душу людини. На 
жаль не судилося Покійному 
діждатись того ювілею, як 
одному із співпрацівників — 
дописувачів. 

Рік тому ми також так чи
сельно зійшлись, щоб відда
ти молитовну пошану бл. п. 
д-рові Богданові Левицько– 
му, а сьогодні, вдруге, зій
шлись в річницю його смер
ти, щоб склонити наші голо
ви перед його тінями, та ук
ріпити вічну пам'ять про ньо
го. 

Опісля слово мали: п. Ле– 
віаська, Манацький, Селеш– 
ко, Вербеиець, Шостак від 
14-ої Станиці Українського 
Вільного Козацтва, Кемеров
ський, Селенко, о. Базилев– 
ськиЙ, о. Кучма, адв. Гугле– 
вич та проф. Чубатий. Усі 
доповідачі ділилися спомина
ми з минулого, провідною 
думкою усіх був приклад 
його життя та відданість ук
раїнській визвольній справі. 

Відхід бл. п. д-ра Богдана 
Левидького є не тільки для 
організацій, в яких він пра
цював, але, для цілої україн
ської громади болючою втра
тою. Роман Крупка 

Відійшов у вічність Василь Лагодкж -
Іван Хміль 

В.неділю, 27 січня 1974V, 
помер на 78 році життя сл.п 
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воїн УПА — поет Іван Хміль 
син українського Полісся 
Василь Л аго дюк. 

Смерть наступила в наслі
док паралічу в лічннці Маа– 
стон, Вісканскн. 

Сл. п. В. Лагодкж нале
жав до найбільш ідейних, 
відданих та повних посвяти 
і віри працівників поліської 
землі. Працював у всіх галу
зях народного життя Коб– 
ринщнян, а особливо як у– 
читель, пробуджуючи націо
нальну свідомість поліщуків. 

Маючи вроджений талант 
писати, він кликав до своїх 
братів: 

„Моє убогеє Полісся, 
Мос ти приспане дитя! . . . 
Прокинься любе, досить 

спати! 
Устань, очухайся, умийсь!... 
. . . Заглянь в історію 

народу,.. . 
За зброю, велетню, хапай!..." 

Рідному Поліссі присвятив 
Іван Хміль дві збірки пое
зій: „Гомін Полісся" — 1960 
року та „Іду з кобзою" — 
1962 року. Обидві збірки лід– 
черкують українськість По
лісся, навіть цих частин, як 
Його рідна Кобр кніцин а, яка 
віддана Москвою Білорусь
кій ССР. 

У поезіях Івана Хміля про
бивається завжди щирий, па
тріотизм, любов до всего рід
ного та державницький під
хід до всіх проблем понево
леного народу. Тому його 
збірки можна зачислити як 
новий вклад в скарбницю 
української культури. 

, Сл. п. воїн УНА знав вар
тість рідної пісні для народу, 
яку любив та поширював по 
Поліссі. Зокрема пісня в ря
дах УПА мала своє націо
нально усвідомлююче та бо
йове з н а ч е н н я . Для Ко
мандування УПА й о г о 
в і д т и н к у п и с а в ві
дозви, а особливо повстан
ські марші, пісні, яких спі
вали повстанці Полісся. Час
тина пісень І. Хміля увійде 

в новий співалик УПА, який 
підготовляє до друку Голов
на Управа Т-ва кол. Вояків 
УПА. 

Свою третю книжку при
святив сл. п. І. Хміль — Ла
годкж етнографічним нари
сам Полісся та його боротьбі 
за волю. Ціле життя збирав 
етнографічні матеріали пів– 
нічно-західньої частини По
лісся. Ці дані вмістив у свою 
третю книжку, яка друку
ється в Чикаго і скоро поба
чить світ та стане посмерт
ною згадкою його творчосте 

У своєму заповіті сл.п. 
B. Лагодкж бажав бути по
хороненим на цвинтарі УПЦ 
в Баунд Бруку. Цю волю ви
конали друзі Покійного в 
Чикаго. Перші похоронні 
відправи відслужено в кап
лиці Музики. Отець Писар 
Та о. крилош. Бутринський 
відправили Панахиду та цо– 
прощали покійного воїна ,–— 
поета. Від друзів УПА пра– 
щав інж. С. Голяш. Вояки 
УПА та Братство 1 УД УНА 
віддали салют Покійному ор
ганізаційними прапорами., 

В четвер, 31 січня 1974 р., 
чин Похорону відслужив О. 
Фалько в церкві пам'ятнику 
в Баунд Бруку. Отець по– 
прощав Покійного, як Ко
лишній священик Полісся. 

Домовину несли — голова 
Головної Управи М. Коваль– 
чик та вояки УПА: Голяш, 
Мак, Мнцьо, Біланнч, Для– 
бога. З прапором Відділу 
УПА Нюарк - Ірвінгтон сто
яв ЮркевнЧ. В п о х о р о 
н і брав участь д-р ЗубЧен– 
ко .з дружиною та радник 
Д. Левчук із Філадельфії. 

Над могилою прощав по
кійного Лагодюка - Хміля 
М. Ковальчин. Піснею „Ви– 
днш брате мій" . . . , вояць
ким салютом та грудкою 
землі на свіжу могилу по
проїдали доузі свого побра
тима -— воїна — поета. 

Піц час поминок, спомині' 
про Покійного друга сказалг 
C. Ґолящ та син Полісся 
радник Д.\ Левчук. , . 

С. Мар 

Сповільнився зріст гуртових цін 
Вашингтон. — Департа

мент праці повідомив, що 
протягом лютого гуртові цЬ 
ни зросли тільки на 1.2 від
сотка, в грудні минулого ро
ку на 2.2 відсотка, а в лис
топаді на 1.8 відсотка. Хоча 
лютневий 1.2 — ВІДСОТКОВИЙ 
зріст всеодно досить висо
кий, в порівнянні з так зва

ними „нормальними зрос
тами, то деякі економісти 
твердять, що лютнева стати 
тика може бути ознакою, ще 
інфляція сповільняється. Во
ни також вказують на факт, 
що ціни на сільськогоспо 
дарські та індустріальні си
рівці також зменшилися 
протягом лютого. 

Коляда і щедрівка в Міннеаполісі 
13-го січня ц.р. хор „Дні

про" влаштував у залі Укра– 
шсько-Америкааського дому 
в Міннеаполісі Різдвяний 
концерт. В його репертуарі 
були коляди, щедрівки та 
кілька народніх пісень. 

Недавно хор виїжджав з 
концертами до інших місце
востей у Мняесоті та в Да– 
коті, а також дав нагоду і 
нашим співгромадянам по
знайомитися із українським 
пісенним скарбом. Навіть в 
місцевостях, де с заледве о– 
дна або кілька українських 
родин, той вони радіють 
виступом українського хору. 
В одній місцевості, по кон
церті старенький фармер 
сказав до своєї внучки: ,,Ви– 
диш, то. Україна співав. ТО 
люди і пісня з України, звід
ки я приїхав". В другій міс
цевості в Дакоті кілька мо
лодих студентів з радістю в 
очах підходили до хористів 
„Дніпра", заявляючи, що й 

Відзначили 50-річчя прикордонних 
військ Iff Б 

За повідомленням Київ. 
РАТУА з 3-го березня тут 
відбулося відзначення 50-
річчя існування т. зв. Захід– 
нього прикордонного округу, 
тобто тих совстських військо
вих частин, які входять в си
стему КҐБ (Комітет держав
ної безпеки) і завданням я– 

цьому відтинку членів цих 
прикордонних частин. На 
імпрезі з цього приводу в 
Києві ці моменти особливо 
підкреслювалося у всіх вис
тупах, мовляв, „наші прикор
донники ні на хвилину не 
забувають вказівок партії 
про те, що треба постійно 

ССРц У випадку Західнього 
прикордонного округу йде
ться про весь советськнй за
хідній кордон - від Балтій
ського моря до Карпатських 
гір. Спеціальне відзначуван– 
ня річниці того роду війсь
кової, а радше полі цінної ча
стини мав на меті підкресли
ти важливість охорони соле

но подадав в зиевіру, a звпа–' тоьких кордонів і заслуги на 

ких с охороняти кордони С– І виявляти високу пильність, 
бути завжди готовими дати 
відсіч будь - яким підсту
пам агресивних імперіаліс
тичних сил". Одним з промо
вців на імпрезі був також, у 
додатку до генералів і пар
тійних достойників України, 
Білорусі, Литви та Каліяіг– 
радського обкому (кол. Ке
нігсберг), український пись
менник Ю. Ю, ЗбанацькнГі. 

нони с українського похо
дження і з цього вони горді. 
Піснею з'єднуємо собі прия
телів у світі. Капеля під про
водом сл.п. 0 . Кошиця у свій 
час причинилася до популя
ризації нашого національно
го імени. Пісня теж стає тим 
легендарним свшая — зіл
лям, яке пригадує нам Укра
їну. 

Концерт дуже подобався, 
хоча репертуар знаний. Але 
кожна коляда, кожна ще
дрівка це неначе поодинокі 
перлини в намисті. Гарні во
ни поодиноко, гарні, як ці
лість. Кожна колядка вича– 
ровує давнину, будить цілу 
скалю настроїв, веде в тем– 
по ;— синю даль зор'яного 
кеба над рідною землею у 
різдвяні ночі. 

В репертуарі концерту пе
реважали колядки і іцедріп
ки К. Стеценка, а далі 'М. Ле– 
онтовнча, Я. Яцивича, В. 
Ступницького, `A. Авдієвсь– 
кого та гармонізації пісень 
А. Гнатншина, К. Цареград– 
ської, Ю. Кулика. Крім ко
лядок і щедрівок було де
кілька народніх пісень, пере
важно настроєвих та легко
го жанру. Лемківською щед
рівкою „Пришлисме ту ще– 
дрзця" хор заслужив на гу– 
раґан оплесків і наприкінці 
заспівав її ще раз, як надда– 
ток. Солісти в особах пань 
К. Трибовської та ТС Царе– 
градської і п. С. Луцева за
служили собі признання. 
Фортепіяновий супровід вела 
Н. Сингаївська. Виконання 
програми концерту було на 
високому рівні. За ті момен
ти споминів І настроїв треба 
скласти хорові „Дніпро" та 
його диригентові Миколі 
Бриневі якнайщирішу подя
ку. ” 

Василь Па куляк 

ЕКЗЕНУША У'К'КА ВІДБУЛА НАРАДИ... 
і9ЩНІ88ВЗШ (Закінчення зі crop. 1-ої.) 

ности 22-го січня, заходи 
для ратифікації Міжнарод
ної конвенції проти народо– 
вбивства, дальші старання в 
справі зголошеної в Конгре
сі1 резолюції проти нищення 
і рушн совстським режнмоьі 
Церков в Україні, старання 
про випуск поштової Шев
ченківської марки в серії ма
рок про людські права, від
гомін на наше використан
ий справи Солженіцнна для 
оборони українських диси
дентів, відповідне відзначен
ня - також під знаком люд
ських прав - десятиріччя 
здвигнення пам'ятника Та
расові Шевченкові у Ва
шингтоні в червні цього ро
ку, відповідне використання 
15-ої річниці схвалення Кон
гресом резолюції в справі 
Тижня Поневолених Націй, 
українська участь у підгото– 
ві до візначення 200-річчя 
Американської Незалежнос– 
ти в 1976-му році та ряд ін
ших справ. 

Із фінансового звіту, що 
його склала касир мґр Уля– 
на Дячук, виходить, що УК– 
)КА мав у 1973-му році 110.-
000 прибутків з пожертв на 
Національний Даток та 
вплат членських вкладок, а 
всіх прибутків в тому році 
було 169^000 доларів, в що 
включений Фонд СКВУ (20.-
692 дол.), Фонд Репресова
них і Фонд „Акції Брежнє
ва" та 12,000 дол. позички. 
Видатки УККА в тому році 
виносили всі разом 136.566 
дол. 

Проф. Іван Вовчук, голо
ва Політичної Ради УККА, 
звітував про свої відвідини 
наших громад в західніх 
етейтах та про побажання 
Політичної Ради. І?ромади. 
хотіли б тіснішого зв'язку з 
Цеятралею не тільки лис
товного, але й особистого. 
'Звітодавець вважає, що гро
мади наставлені радше па
л а т о до праці УККА, бо не 
виконується своєчасно рі
шень 'Конгресів та Ради Ди
ректорів, що ствердила та
кож Політична Рада. Ця Ра
да на своїх останніх зборах 
зокрема віддала багато ува– 
ги– справам українсь к о г о 
шкільництва, ствердивши, 
що де шкільництво є в по
важній небезпеці, якщо не
гайно не будуть пороблені 
відповідні заходи для налад– 
яанвя його справ. Окоему 

увагу віддала Політична Ра
да також справі оборони 
людських справ, що їх запе
речує комуно - московський 
режим в Україні. 

Екзекутивний дирек т о р 
мґр Іван Базарко в своєму 
звіті про працю УККА зок
рема заторкнув справу все
народних святкувань Дня 
Української Незалежности 
22-го січня, пропонуючи в 
цій справі окрему резолю
цію, справу Музею Союзу 
Українок Америки та його 
непорозуміння з Українсь
ким Інститутом Америки, з 
якого цей музей видалено. 
Звітодавець в в а ж а є , що 
справою музею повинна 
зайнятися вся громада та 
подбати про відповідне при
міщення для нього. Продов
жуються розмови з пред
ставниками Фонду Катедр 
Українознавства відносно у– 
країнських студій в Гарвар
ді. Свій звіт закінчив мгр 
І. Базарко згадкою про від
відини репрезентантами УК
КА американського пред
ставництва в Об'єднаних 
Націй та про передачі двох 
меморіалів у справі людсь
ких прав в. Україні 

Звіт мгра Базарна щодо 
музею СУА та Українського 
Інституту д о п о в н и в ще 
проф. д-р Богдан Гнатюк, я– 
кий опісля окремо звітував 
за Комісію дослідів поло
ження в Україні Звітували 
ще за поодинокі комісії п-і 
Христя Кульчицька (Кон
ференція молодечих органі
зацій), проф. д-р Матвій 
Стахів (Публікаційна комі
сія), інж. Б. Федорак (Комі
сія зовнішніх зв'язків у Від
ділах УККА), д-р А. Жуков
ський та д-р Дзеровнч (Ко
місія для досліду зорганізо
ваного українського жнгтг 
в ЗСА). Точніше про ці зві
тування в дальших числах 
„Свободи". 

Наради включали ще таю 
справи, як спонзороване УК
КА концертрве турне Ган
ни Колесннк, запляновані. 
концерти мистецьких ансам
блів з Англії, наспіла коре
спонденція, та різні справи 

Перед другою частинок: 
нарад після полуденку зво
рушлива подяка за відзна
чення Шевченківською Гра
мотою Волі виголосив проф 
Віктор Приходько. 

Американська морська фльота зійшла 
на друге місце 

Вашингтон. -– Зізнаючи 
леред Сенатською комісією 
військових справ адмірал 
-Ілмо”Р. Зумвалт, коман
дуючій американською воєн
ною фльотою, заявив, що 
З'єднані Стейти Америки 
ггомалу втрачають домінацію 
на морях і займають силою 
обставин друге місце. Від за
кінчення Другої світової вій
ни американська флота 
зменшилась з 976 воєнних 
кораблів до 508, з яких біль
шість це перестарілі перед
воєнні моделі, яких у ви
падку воєнного конфлікту, 

ледви чи можна було б вжи
вати. На думку адміралі 
Зумвалта, поменшений во 
енної флоти треба приписи 
тн зменшенню бюджетів Ні 
військові цілі і оборону краї 
нн взагалі, як також рішен
ню Пентагону стягнути ста 
рі кораблі з ужитку. При то
му Зумвалт ствердив, що Со– 
вєтськнй Союз з розбудова
ною своєю воєнною фльоток 
може цілком сміло і з успі
хом зіпхати американські 
фльоту на друге місце, а і 
деяких випадках і на деяки? 
морях цілковито її виелімі– 
нувати. 

ІІл V / 

Відкладено арабську вершинну 
конференцію 

Каїро. — Заповіджена на 
10 березня конференція мі
ністрів для нафтових справ 
арабських держав не відбу
лася, бо не всі міністри на 
заповіджену нараду прибу
ли. Я К відомо, ця конферен
ція мала розглянути питан
ня скасування нафтового 
ембарго проти ЗСА, на що 

не хочуть погодитися уря 
ди Альжирії, Сирії та Іраку 
Єгипетський президент Са 
дат продовжує заходи, щоС 
таку конференцію таки від 
бути і щоб принаймні час 
тннно зняти нафтове ембар 
го. Конференцію перенесе 
но на 13 березня і вона від 
будетЬся у Тріполісі. 

`i^—j "йа - - - -`' 

Пропонують створити національний 
баикдоови 

Вашингтон. — Великі кра
йові здоровельні установи, 
зібравшись у Вашингтоні 
6-го березня ц.р., запропону
вали створити всеваціональ– 
ну організацію для урегулю
вання і господарення запа
сами крови, що її жертвують 
для потреб населення тисячі 
осіб кожного року. Спонсо
ром цього тиіяну є Амери
канська медична асоціація з 
піддержкою всіх інших ме
дичних установ, включаючи 
сюди і Американський Чер
воний Хрест, які зацікавлені 
в плановому господарбнні і 
розподілі пожертвуваної кро
ви. В останніх місяцях фе
деральний уряд поробив ба
гато, заходів, щоб допровади
ти до централізації на цьому 
відтинку Г'тим^саяй”й 'Доби
тись більш справедливЬго 

розподілу запасів к р о в и 
Сцентралізована установа 
мала б також більшу можли
вість перевіряти жертводав
ців, які, в погоні за заробіт
ком, д у ж е часто продають 
кров без попередньої пере
вірки свого здоров'я. В ос
танньому часі федеральне 
здоровельне бюро виявило 
багато осіб, які після одер
жання трансфузії крови хво
ріли на інші, перед тим не іс
нуючі в організмі, хвороби. 
З цього зроблено внесок, що 
„нова хвороба" діставалася 
до організму разом із чу
жою кров'ю, яку пожерт
вував несовісний „прода
вець". Статистично вста
новлено, що п р и н а й м н і 
17.000 осіб, які переходять 
трансфузію крови, наражені 
на інші хвороби, а 800 з них 
вмирає кожного року. 

Справжнє українське весілля М 

Особливе враження я ви
ніс із справжнього українсь
кого весілля, що його влашг 
товували відомі мистці нашої 
сцени і фільму — Євгенія і 
Борис Дунаєвські (Чайка та 
Дніпровий) і їхні свати Во
лодимира і Карпо Мнкитчу– 
ки, своїм дітям - Лесі Дуна– 
евській та Левові Мякятчу– 
кові, 10-го січня 19Т4 року. 

Я певен, що багато втра
тив, не Маніли змоги прибу
ти на шлюб до катедри св. 
Володимира, де наш митро– 
форний о. Д. Фотій вінчав: 

молоду пару, як також не, 
мав я , змоги бути-СВІДКОМ; 
церемонії благословення мо
лодят за нашим ста рим ук
раїнським звичаєм, але я ві
рю, що все те, що я тільки 
бачив і пережив на весільно
му прийняттю, в громадсько
му будинку катедральної 
громади, залишиться надов
го в моїй пам'яті, як початок 
чогось нового, початок по
вернення до доброго старого, 
як запорука того, що ще не 
вмерли наші обряди й тради
ції. . 

Залита світлом, уквітчана, 
живими квітами заля; Коро
ваї, гільце на головному сто
лі та декорації-розпнси стін 
у народному стилі доповню
ють українську атмосферу. 
уг'гТри вході вітає сердечно і 
твічливо мати молодо!, ак
торка і режисер Євгенія Чай 
ча, сяючи щирістю і тепло
тою, що не можуть не відчуб 
'и гості; вітає також і пов– 
гай радости, гостинний і 
ірнвігянй батько молодої 
"наменитий актор і співак– 
іісенькар Борис Дніпровий 
\ далі Й не втямиш звідкіль, 
береться така світло-радіенг 
.тмосфера, чи від ярко-освіт– 

леяої залі, чи від багатстве 
живих квітів, чи від моло
деньких, вродливих друже– 
юк Лесі-кралі, які своїмт 
іальовничими вишивками 
`a повними радости усміш; 

сами, створюють оцю весіль– 
іу атмосферу українською і 
привабливою. 

Немає трафаретних суко– 
ток, які бувають на^канадсь– 
сих весільних прййяяттях. 
Чаш український стилізова– 
тий стрій, успішно поєднав
ся з модерним вечірнім одя
гом молодого і бояр. 

Всюди, де не глянете зу
стрічаєтесь із щирою усміш– 
:ою і привітом; вітають милі 

-Іатьки молодого, поставного. 
Імужеської вроди Левка, дру
жечки знову чіпляють вам 
папашну гвоздику. 

Від порога, до самого го– 
човного стоду, покладено на 
долівці біле полотно, символ 
теяого майбутнього для мо
лодих. Оркестре, .„Мелодія" 
-рає весільний марш. Ста– 

`X`CTH Роман Лібер та інж. 
Петро Родак з перев'язани
ми вишитими рушниками і. 

посилюючи їхню фуніиіііо 
культурними сміховинками, 
керують. перебігом ,цієї ні 
денної весільної учти. Bee'1 

звичаєм, все за нашою рід
ною традицією. Л І 

На столах, за якими 
ли гості, красуються бат 
і білі гвоздики та інші іде– 
рехтливі барвами квітні ^ 

При вході з'являютьц^іго– 
лода й молодий, Леся і Лев– 
4ю із. своїми дружками T`H?P? 
ярами. Мирося" Глинка,1"ЯбЬя 
Шліхта, Уляна Трачук, Оле– 
іЙ'Булат,'Сергій Дунаєвсь– 
кий (Денко^, Олег Кандиба, 
Степан'Микитчук та Роман 
Зазуля. Відбувається зустріч 
молодят з хлібом, сіллю^та 
водою, трикратне цілувані/я 
молодят з обома napaSm 
Батьків, як велить наш пра– 
прадавній звичай. й Vy`` 

Вітає інж. Й. Родак, ста
роста весілля, молитва) ̂ гЬЬ– 
-и, співи многоліття — все 
`̀ e звучить і виглядає гарно 
й урочисто. 

За звичаєм, дружки вЙИ^ 
:оть молодят співом весіль– 
тих пісень за К. Стеценко|і, 
Для тих, хто бував на весіл
лях в Україні — це сильна, 
іотрясаюча сцена, бо вона 
перенесла нас у нашу за
мріяну, нескорену УкрІІнУг4 

До удружоК' приєднуються 
оандуристки місцевого^ ан
самблю, яким керує Вален
тина Родак: Лїбер-Марир(с, 
М. Кшггюк, М. Бойко, М. Ва– ' 
-VIH. С. Дмитрів, Г. Мельник, 
1. Пнбенко, а за хвилинУ під 
хній супровід усе весілля 
чатягло колядку, щедріяк^', 
де ж бо Водохреща. Спів ко– 
тядок, щедрівок наче стихій– 
іо переростає у коНцері',”^Ь^ 
ти напереді з'являється, ві
дома в українському ^ е н 
ецькому світі співачка, со– 

ірано, Елеонора Бербе^ець. 
Л напруженою увагою слу
хають гості — талановите вя– 
сонання пісні. „Ой казала 
te?i матп"; відомий співак й 
'.ктор, Павло Радко виконує 
"юманс „Ніч яка місячна'',ЦЯ 
цо його, як і Елеонору Бер–' 
5енепь, весільні нагороджу– 
оть бурею оплесків. Головна 
пружка молодої, Мягюсл 
Глинка виконує ,Зогюроди– 
че ДЬо", за що їй, як також 
І нашій талановитій молодій 
піяністці, Марті Винницькій, 
яка акомпалювала всім вн– 
конавцям, приявні віддячу1 

ються довготривалими-''члі– 
лесками. і ” 

Весілля відбувалося у то
вариській, веселій атмосфері, 
де танці перепліталися гу
мористичними виступаняЧВЬ"' 
риса Дніпрового. Він црониг 
тав віршоване привітання 
від Ярослава Клнмовського 
із ЗСА та виступ Р. Лібера, 
відомого виконавця гуморе– 
сок. 

0 . ; і аифс 

Червані прапори і грошеві премії 
для областей, які „перевиконали план" ' а– 

tyaw 
Київ. — ЦК Компартії У– 1 ська область), Несторовсі^ 

країни та Рада мінДстрів У-;кий, (Львівська область), Че– 
рвоноармінський (Рівенскка 
область), Олександрійський 
(Кіровоградська обласась), 
Збаразький (Тернопільська 
область.) У зверненні з цьо
го приводу ЦК Компартії'У-
країня закликає „колгоспн^г– 

радгоспів, 

ОССР зробила, як повідом 
ляє „Радянська Україна" з 
;1 березня, підсумки І,вироб– 
яицтва і продажу державі 
молока, м'яса та інших про
дуктів твариннцтва у 1973 
році" і постановила нагоро
дити перехідними червоними 
прапорами ЦК Компартії та 
грошевими преміями такі об
ласті України: Кримську 
(прапор, і 15.000 карбов.), 
Київську (прапор і 12,000 
карбованців), Житомирську 
(прапор І 10.000 карбован
ців). Грошеві .премії та пра
пори одфжадн також такі 
райони; Черкаський (Черкд– 

ків, робітників 
всіх працівників сільського 
господарства республіки !іцб 
ширше розгорнути соціаліст 
тичне змагання... за успішне 
виконання соціял істичних 
зобов'язань, взятих на 1974 
рік". Ці нібито добровільно 
взяті зобов'язання, , як"вже, 
було евос ч ас но інфор мов а но, 
С"чималих розмірів',/'" 

. І 
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КОНВЕНЦІЙШ ДЕЛЕГАТИ УНСОЮЗУ Й КАНДИДАТИ НА НИХ! СТАТУТ УНС ВИМАГАЄ, ЩОб КАНДИДАТ НА 
ДЕЛЕГАТА „ВИЯВИВ АКТИВНУ УЧАСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ ТА РОЗВИТКОВІЙ ПРАЩ УНС", А 80-РІЧНА ТРА
ДИЦІЯ ВИМАГАЄ ВІД КОЖНОГО ДЕЛЕГАТА ПРИДБАТИ ПЕРЕД КОНВЕНЦІЄЮ ЩОНАЙМЕНШЕ „ДЕЛЕГАТСЬКУ 

ДЕСЯТКУ3 ПОДБАЙТЕ ПРО НЕЇ НЕГАЙНО! 

КОНЦЕРТОВ 
Т У Р Н Е 
під патронате: 
КОМІТЕТУ 
УКРАЇНЦІВ 
К А Н А Д И 

`-і– га 

ео лістка 
.ЧЧІ,ЧУ f ...у і. -. 

Київської Опери 
-;л 

у.'-

меіщо-сощтно 
-DuO ` - ` '. 

41.-U, фортепіяновий супровід 
. В о л о д и м и р Ратушний 

шлутш,імттштттттпі тшишіїівгтттяелтттштшітілятмішттт 
КОНЦЕРТИ 
ВЛАШТОВУЮТЬ МІСЦЕВІ ВІДДІЛИ KYK 

Г А М Ш Т О Ш 

СТ. К Е Т Е Р Ш Ї С : 
i""V.` -

О П І А В А г -

Л О Н Д О Н ! 
1 . V ” f ; 

Т А Н Д Е Р Б Е П : 
tiUCfef?' 

В І Г О П Л Е Ґ : 
І ^: і 

РЕДЖАПНА: 
: вд . -– - - і 

САСКАТУ Н і 
:-nU'J 

КАЛҐАРІ: 
х "і .ч 

ЕДМО 
І-.Г,7.'Г. 

В А Н К У В Е Р г 
as ч. 

середа, 13 березня, год. 8:00 воч. 
DtlU СоІІадІаи 
п'ятниця, 15 березня, год. 8:00 веч. 
Lrira few! H(sh S c h ^ т" 
субота, І 8 березах , Т0Д. 7:80 теч. 
З о л а "Дніпро" 
неділя, 17 березня, год. 3:00 по вол. 
UknlnUn Centre ” ` ` . . 
субота, 23 березня, год. 8:15 аеч,, 
Selkirk Hljh School Auditorium, У, W. 
не ДІЛА, 24 березня, ГОД. Яї08 неч. 
CtnrtnnUI Concert Hal І 
середа,Ш березня, ГОД. 7:30 теч. 
ЗаМ,,УНО ;:; ^ 
п ятнніш, 29 беревнн, год. 7:30 теч. 
Д і м Молоді 
неділя, 81 березня, год. 3:00 по йол. 
Св!дігу Jubilee Auditorium 
п'ятниця, 5 квітня,год. 8:00 `ptH. -
Авднторія Катедри св. Івана 
неділя, 7 квітня, тед.'5ПЮ ЯО ИоА 

СИНЬООКА УКРАЇНА І 
ЧОРНЕ ГАЙВОРОННЯ 

(Закінчення зі crop. 2-ої) 
символ захланної Москви — Отак уся країна: „на всіх 
тривожить всіх українських шляхах, на всіх дорогах 
поетів, це ж вія дере живе 
тіло -нашої країни П ,,окро– 
вавлену толову". Ось послу
хаймо їх, одне-два поколін
н я тому і тепер: 

Яків Савченко бачив 50 
років тому: , З г о р і червоний 
ворон нряче. На кров! На 
бурю! На біду!" І Євген Ма– 
ланкж тоді ж : „Десь сіре по
ле в чорних круках, що.про–' 
рокують: Карні Кар!" ба
чив, як „налітали зловісні 
птахи, доганяли сумний по
хід..." Марко Антіох згинув, 
"через „зграї гайвороння в 
мутнім небі", і не одному: 
„сів на груди -чорний ворон 
- чорний ворон птах..." і 
„голова відтята... і -очі пів– 
рдкрнті..:" Ці слова прозву
чали,-',.іирб відгомін їх ми 
вчули У Ліан Костенко: „А 
вітер зв'язав осокорам руки, 
вузлами зв'язав і, в'яжучи, 
зранив, а на руках посідали 
круки і розмовляють гор
танно...", щоб вчули в Івана 
Ожульськбто: ,дюкотшшся 
голови.:, 'злочином закара– 
чим, правдою стоголовою..." 
Обзивасться і Василь Голо– 
бородько про „чорні тггиці", 
Що „звили .свої гнізда в йо
го очах”і і заслали „світ сво
їми крилами", де „котиться^ 
як кавун, голова згори, як 
кавун, окрнвавлена людська 
голова^..", а ,^ слугах чер
воних чорніють круки"... І в 
Снмоненка „привиди з кри
вавими мечами... граються 
безфоремними м'ячами, го
ловами ЗНесенИМЦ .3 ПЛІЧ..." 

ттте 

Подробиці н а а ф і ш а х І в летючках . 

- ` і 
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РІЧНІ З Б О Р И . 
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-4-І У'Ц 
п :і 

^ д а ш ЗБОРИ ЧЛЕНІВ 
TRIDENT SAVINGS AND LOAJf 

Щ ASSOCIATION 
Х”и”–.. - ВІДбуДуТЬСЯ - . j ; \^jj 

в чехйер9 28-го березня 1874 p. 
прм 760 ^Hrrton Avenue, NfiWARK, Щ. 
kr.sc^. о год. 2:30 по дол. 

Нп Зборах відбудеться вибір трьох^директоріа ^та по– 
л а г о д ж е ш ш інших справ. - що можуть виринути перед 
з б о р а м и ^ . ^ ' ` ``l- ``: Sj 

Виборчі кімнати д л я вибору директорів будуть в ід 
криті в ід 2:30 д о ЗгЗО по пол.' . - - ` 

П Е Т Р О Ц А П , секретар 
1 WT 1, . ' Ш. 

НОВІ книжки 
„МЕЧ СВЯТОСЛАВА' 

Вийшла друком нова книга 
-Івана Манхла-Дніпрока „Меч 
Святослава^ (Літературні тво
ри. Зоряність... Кипень... Заги
бель Росії й Китаю... Сполуче
ні Штати України і Приєднан
ня Сибіру до Аляски,— до 
США, як наслідок 3-ої світо
вої війни \. Книга викликала 
найкращі відгуки й рецензії.' 

Вид-тяо „Волосожар", 1973. 
Ціна 2 долярц. Замовлення та 

""" . гроші (можна^готівкою в' кон– 
' ` v - всрті) висилайте на алоесу: верті) висилайте на адресу 

Mr. І. Manylo, 'Cumberland Bd. 
MUhrUks Sd. 08382, USA 

дальніх кістки розсіяні без 
спов ід і .й хреста" — Мих. 
Пронченко писав з Сибіру, 
з Магадану... Страшна при
мара — чорне вороння — і 
зрозуміло, чому і Василь 
Огус пише Аллі Горській, 
іцо „усім нам смерть судила
ся зарання..." 

А л е може передчасний 
Сум вірного сина України, і 
передчасна радість „звірячої 
раси" (Анг іонх) : 

„Біле, біле, біле поле. 
Чорний гомін — вороння. 
Посідало та а замріялось 
Про убитого коня. 

Скаче кінь, копитом цокас, 
Тонко вухами пряде... 
Ще ви, чорні, передохнете 
Поки кінь цей упаде!" 

(Ліна Косенко) 

Д о віри, надії і любови, 
які горять в серцях і творах 
найкращих, належить і Не– 
мезида: 

„Не заколисуй 
ненависти силу! 

Тоді привітність 
візьмеш за девіз, 

Як упаде 
, в роззявлену могилу 

і Останній на планеті 
шовініст^ (російський 

шовініст). 
Василь Симоиенко) 

^ Примітка: В совстах роз
різняється ,два націоналізми 
один ^ т. зв. „великодержав
ний шовінізм", що означає за
гострений націоналізм росіян, 
які уважакггь свій, . панішшf 
народ найкращим і загрожу– 
ють Геноцидом всім іншим на
родам імпері; І другий , – на
ціоналізм окраїн, т. зв. „бур
жуазний націоналізм" — це 
теж загострений націоналізм– 
патріотизм, але поневоленого 
народу, що служить Ідеї 1, ді
лу захисту свого народу перег 
Геноцидом. Василь Симоиенко 
як І псі інші дисиденти, ужи 
ваючи слова „шовініст'?, розу
мів під ним російських народо– 
вбивнвків. 

'якмчш -т^игж^алж-^-жгжїи,тшМіншкїШ'жгш^Ж' ш. 

Відділ УНС їм. о. А. Гончаренка 
в Ню Йорку 

(Закінчення з і crop. 4-ої) 

приступлено до уділення аб– цію ЗШС, яка мас відбутися 
солюторії уступаючій управі, ц. р. в травні у Філадельфії. 
що присутні вчинили одно– Наш Відділ с управнений до 
голосно. На внесок п. Дутка, вибору 3-ох делегатів та 3-ох 
підтриманий пп. Пуріями Й заступників, фінансовий се 

ШЯШЯВШРШШШШЛі 

УКРАЇНЦІ НЮАРКУ, ШНГТ0НУ... 
(Зикінгення зі crop 1-сИ) 

ких Правників в ЗСА і ц ? й 

іншими переобрано управу 
Відділу на 1974 р. з допов
ненням вибутих й неприсут
ніх членів й так на голову 
переобрано д-ра Ол. Соколн– 
шина, заступника голови 
сотника Осігаа Стеткевича, 
фінансового секретаря д-ра 
Вас. Палідвора, касира мгра 
Тараса Керницькото, англо
мовну секретарку п-і Софію 
Карп люк й членів управи Я– 
рослава Косановського та 
мґра Ореста Питляра. Д о 
Контрольної комісії на голо– 
з у обрано д-ра Івана Козака, 
іленів інж. Мих. Шпонтака 
та п-і Оксану Марко, заступ– 
чиків. Івана Пурія та Івана 
Дробенка. 

ч Вт^чці-внески, для добра 
Відділу, інж. Зслик, голова 
Затьківського комітету Ака
демії св. Юрія підніс справу 
допомогти для української 
щоденної середньошкільної 
Академії гз. Юра в Ню Пор
чу; відповідну (Ьі”ансову до– 
юмогу. Мгр Уляна Дячук 
'Веонула увагу на Конвенці– 
'а .УНС и травні ц.р. на те, 
цо якраз тепер слід вносити 
прохання про допомогу. На 
т п н т про об'єднання союзо– 
"шх Відділів, вона відповіла, 
"ЧО щ е й далі час до ч а с у 
гщуть; розмови в тій справі. 
Т ісля вичерпання гопядку 
парад новообраний голова 
тодякував присутнім за у– 
часть в зГюрах і представни
кові ..Головного Уряду У Н С 
шгВ)Уляні Дячук подякував 
^а війануваннч Річних Збо
рів її'пт)исутністю та закрив 
''ічнг Збори. 

Після відбуття Річних Збо
рів 204-го Відд. УНС-у ім. О. 
V. Гончаре”ка, голова від– 
'оив ; заповіджені місячні 
^боои й заподчв, т о на по
рядку Дня є сппава вибору 
телеґатів на 28-му Конвев– 

зШ 

Найкращий дарунок | Новий 
у новому перевиданні! наклад! 

ВІЇДЛ^ІШЦТВО М1ІКОЛН ДЕНШЛОКЛ 

С Л У Ж Б А Б О Ж А 
НА 2-ох ДОВГОГРАИИИХ Hi-Fi ILLVTIBKl^X 

(Час тривання: 00 хвилин) 
и ti виконавці — священики: о, д-р ВОЛОДИЛПГР ГАВ– 

-ПЧ, ЧСВВ (целебрант), о. ІВАН ДАЛІКОВГСЬКІШ 1 
о. ДАНИЛО КОВАЛКЖ (діякока) t 

т та Мішалки Хор Церкви СВ. ВАРВАРИ у ВДДДО, від 
управою композитора АНДРІЯ ГНАТШІПїНА 

Шва 13.00 дол. Замовлення І гропгі (чеком або 
""^"-моиі ордером) слати на адресу: 

-MI-KOLA DBNYSTOK PTJBLI8HINO CO. 
2226 W.̀  Chicago Avenue Chicago, Ш. 60622 

ifcio(M ТУ7 відтяти. П'–.'-' ' 
' - --- ' - - --.-. - ' - . - у.' -| 

Д о В И Д А В Н И Ц Т В А М. Д 1 Я Ш С Ю К А г 
-\ /`'> ЗАМОВЛЕННЯ 

Оцим замовляю 1 альбом довгограйних платівок, із 
СЛУЛфОЮ БОЗКОЮ (з додатком платівки „Богороди
це Діво" Й інше) у виконанні X`opy Церкви св. Варвари 
у Відні.""' '̂; ^ ' -

Пересилаю 13.00 дол. Моя адреса: 

З нагоди чідзнагення 
Блаженнішим Псрвоерархом Иосифом 

о: ЮРІЯ МЕНЩНСЬКОГО 
' г ідя^тю 

- ПОЧЕСНОГО КРИЛОШАНИНА 
з грануляціями та побажаннями нашому Дорогому 
Стрийкоеі, складаємо на Наукове Товариство ім. 

Шевгенна, Осередок у Сарселі, Франція, на 
'Енциклопедію Українознавства 20.00 дол, 

- - Г — v , ^eait і Дарія НАГНІТИ 

кретар д-р Вас. Полідвор 
прочитав відповідні статуто
ві приписи вІД”осно вибору 
делегатів й голова відкрив 
номінаційну листу. На вне
сок інж. Мих. Шпонтака під
триманий Іваном ПурІсм та 
Оксаною Марко зголошеної 
наступником кандидатів на 
делегатів н а 28-му Конвенці– І 
юУНС, яка має відбутися в j 
травні ц.р. у Філядельфії: | 
Д-р Вас. Палідвор, д-р Ол. і 
Соколицшн, мгр Тарас Kep-j 
ницький, Софія Карплюк, Я І 
рослав Косоновський, інж. і 
Мих. Шпонтак, та ред. Орест І 
Пнтлйр. Щ о б обчислити го– j 
лоси обрано окрему комісію: | 
інж. Мих. Шпонтак та Окса– j 
на Марко. Дутко поставив j 
внесення на делегата Софію j 
Карплюк а мгр Тарас Кер– 
йицький підгримує цілу за– 
подану листу кандидатів. 
Після роздачі карток Комі
сією згідно з і списком при
сутніх приступлено до г о л о 
сування. В міжчасі голове 
пустив в обіг листу Збірки HP 
українських інвалідів, яка в 
результаті дала суму 10 дол. 
Після почислений голосів 
Комісією спільно з фінансо
вим секретарем проголошено, 
що делегатами на 28 Кон
венцію УНС обрано д-ра Вас. 
Палідвора;, д-ра Ол. Соколи– 
шииа та п-і Софію Карплюк, 
а на заступників т т . інж. 
Мих. Шпонтака, мґра Орес
та Питляка і Ярослава Ко 
сановського. 

За перекускою в дружній 
гутірці обмінювалися члени 
думками з приводу недале
кої конвенції УНС й на1-

способом приєднання нових 
членів в передконвенційному 
часі. 

Д -р Ол. Ссколиппш 
голова 204 Від. УНС 
ім. о. А– Гончаренка 

му міжнародяоправного ста
тусу України, УССР, УНР 
та УССР (проблема т. зв. 
контннуїтету), гасла про на
ціоналізм, похідні групи О 
УН тощо. У зв'язку з цими 
запитами проф. В. Кубійо– 
вич поінформував, що у всЬ 
випадках, де заіс н у в а л н 
будь-які неточності, ЧИ КОЛЕ 
з'ясування проблем не від
повідає фактичному станові 
редакція енциклопедії в ос
танньому томі подасть всі 
додаткові вияснення, справ
лений і доповнення. У пи
танні, що стосуються, на
приклад, міжнародноправ– 
ного статусу України і УС
СР, потрібний додатковий 
матеріял погодилося вигото– 

матеріял, згідно з домовле. V 
ням між редакцією енцикло
педії та управою Товарист
ва, буде опублікований. 

Громадський комітет, я– 
кий започаткував в стейті 
І,ХЮ д ж е р з і цю– допоміжну 
акцію в користь Енциклоп'е– 
дії українознавства, продоь^– 
жуватиме свою працю, м а ю 
чи в пляиі зібрати ще біль
ше пожертв, а також прода
ти додаткову кількість ком
плектів енциклопедії. По
жертви на Енциклопедію 
українознавства можна над
силати безпосередньо на ад– 
оесу ..Самопомочі". Ukrai
nian Encyclopedia, 734 San-
ford Ave., Newark, N. J. 

вити Товариство Українсь– 107106. ч. конта 1830. 

В цьому році Міжнародний Конгрес 
Правників відбудеться а Детройті 

Детройт. - В днях від 20 
до 26 липня ц.р. в залях 
Детронтського університету 
відбудеться Міжнародній 
конгрес правників. Підго
товкою конгресу заянмаєть– 

ся окрема комісія, яку 
очолює професор права в 
Детпонтському університеті 
В. Ваґнер. Конгрес розгляь 
датиме тему: „Вклад хри
стиянських юристів в со
ціальну справедливість". 

В ПЕРШУ БОЛЮЧУ Р Р Ш И ї Ц О О'ІЕРТИ 
нашого Найдорожчого 

МУЖА Б.\ТЬКА, ДІДУНЯ і ЕУІТКА 

бп. п. 
ССКПА НУЗЬМОА 

буде відпраа, іела 

ПОМИНАЛЬНА СЛУЖБА БОЖА 
З ПАРАСТАСОМ 

в суботу, 16-го березня 1974 року 
в церкві св. Юра!в Ню Йорку 

г о д . оЧиа раїи^– 
Прошу Родшіу, Приятелів І Знайомих взяти ласкаво 
участь в Вогослужсипі І згадати в цей день Покійної о 

в своїх молитвах. 
' Вдова ОЛЬГА 

Увага! Увага! 
11-ий .ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЯРП ОБОРОНИ 

ЧОФІНЧЬОХ СїВОНЩ УКРАШИ в ИШШЕРОІ 
і 

в П'ЯТНИЦЮ, Ш-ГО березня 1974 року 
0 ПРД.84Й вечора 

в валі Українського Народного Дому 
при 301 Палісайд Еііеню, Поикерс, Н. П. 

к Ч -і 
W 

- ЇТШ.-ХОР. РОМ,^Н ШУХЕВИЧ -
ТАРАЮ ЧУПРИНКА у– 

МГР. тш кокодиіюькйи 
t a ' `"`- -– 

АКТУАЛЬНІСТЬ ІДЕЇ НАІЦЇ В СУЧАСНІЙ 
ПОШІВОиТЕНШ У К Р А І Ш -

Д І ІШАТОЛЬ ЕЕДРШ 
редактор „Шляху Перемоги". 

До численної участи запрошує. -
УПРАВА 

У ДВАДЦЯТУ БОЛЮЧУ РІЧНІЩЮ СМЕРТИ 
нашого Найдорожчого 
МУЖА і БАТЬКА 

о. ТЕОФШЯ КАЛИНИЧА 
б. учасігака Визвольних Змагань, пропаганднвного в ідд і 
лу У Г А , катехнти Української ЖЬючої ГЬшазД у П е р е 
мишлі, пароха Тарнавки, пов. Ряшів, м-декаиа Лежай– 
сьиого Деканату, на еміграції пароха табору у В іялах , 

Австрія, в кінці дуіпнастпря у Мишеаполіс , Міни, 
буде підправлена 

СЛУЖБА БОЖА 
в Українській К а т о л и ц ь к і й Церкві 

св. Нонстантима у !У!іннеаполіс, ІУІінн. 
у атторок, 19-го березня 1974 року 

о год. 7:30 рано 

ПАНАХИДА 
буде відправлена 

У ЦІП ЖЕ (:А'.ПП ЦЕРКВІ 

у неділю, 17-го березня 1974 року 
о год. 10-ій рано. 

Вдова ГВАНІІА 
І син ЛЮБОМНР 

-

Name 

No. Streot 

City Iril Sta te Zip Code 

9 Увага , працюючі жЬпсн. господюй І студентки! На– 
ячмтесь, як приємно, а гурті можна легше робити ру– 
xiunty. 

о Т о д і ц е в ж е залежить в ід Вас тратити іичі І фунти. 
(Рвсетруйтесь тепер! 25.00 дол . — ІО^гижиевий 
який іючниасться 35-го березня 1^74 року– 

курс. 

М А М А 
і 

(201) 762-7709 

PRIADKA 
-

SCHOOL OF DANCE 

m 

50 S. Orange Avenue 
S. ORANGE, N.J. 

ПОДЯКА 
Із незглибимої Божої вол! від ійшла в ід нас у Вічність 
нагло, п о трагічнім випадку в дні 24-го лютого ц. p., 

паша О д т ю к а Д О Н Я 

МАРУСЯ САМОКИШИН 
студентка школи С С , Ваеиліинок в Словсбургу. прожив
шії всього 16 літ свого юного життя, з а л и ш а ю ч и в безмеж
ному ежутку своїх родичів Ольгу І Івана та двох братів: 

Ярослава з дружиною Марією і Михайла. 
Похорон Марусі відбувся на укранському кладовищі 

в Бавнд Бруку. Н. Дж. , після якого п. п. Дмитро Д о с я к 
та Іван Осадчук зайнялись поминками д л я учасників по
хорону. 

Під час помилкового прийняття п-ні Дар ія Степапяк 
промовила кільїаі щирих 1 теплих слів розради в нашому 
горю, а присутні зложили замість квітів н а св іжу могилку 
нашої Марусі 325.00 доларів, з яких 100.00 дол . прязиачус– 
мо на стипендії для студентів україик-гякн при Гарвард
ському Університеті, 100.00 дол . н а Фундацію Волі І 23.00 
дол. і!а радіопрограму оо. Василіяи в Н ю Порку. 

!ї,іс.!о дорогою складаймо сердечну подяку ус ім Р і д 
шім, Землякам з Псченіжишц кумам Осадчукам І Куїшгі– 
імиї, а особливо п-ні Палуні Сметаиюк з Боффа.ю, Н. П. 
та Осередкам СУМА з Бруклина 1 Н ю Порку, що своїми 
прані і рами віддали остагапо честь подруз і УІ ару сі. 

Просимо у с і х Д р у з і в 1 Знайомих спом'янути н а ш у М а 
русю у своїх святих молитвах, яка, наче весняна квітка 
віх ненадійного морозу, з ів 'яла в а провесні свого жаття , 

.поїш ще веліла ро.-щвістнсь... 
В печалі І певтиишому горю -

ГВАЯ і О Л Ь Г А С А М О К П І Ш П Ш 

В пам'ять 
бл. п. ВОГД^іНЮІ ГРІЩА!І 

б. голови 71-ІЧ) Відділу СУА в Джерзі Снті, 
сі^іадаг. 35.00 доля рів 

на СІСРОТИ в АРГЕІІТ1ШІ 
УПРАВА 71-го 

Н. Дж. 

впддалу 

, Задхість квітів на могилу 
бл. п. ІРЕНИ з КУЛЬЧИЦЬКІІХ ШАРКО 

на Фонд Блажешіішого Лрхиглискола Кнр Поснфа 
зложили: 

Володимира і Свген ШШІАЛЛО . 920.00 
Тарас ЛІ. ІШЧЕГСЬКиЛ ' 30.00 
М. СГАВНПЧА І Годшш САВЧАКІВ 10.00 
Лющша і Юрій ОЛВСНИЦЬКІ 10.00 

Замість ісвітів на могилу 

бл. п. д-ра Іллі Витанозича 

' - . " . . . ' V 

на ПЛАГТОВИП ВІШШІЛЬННП ФОНД їм. ДРОТА 
Pj-та й Тарас ГАЛШЕГП Я00.00 
Павло ДУБР1ВНІІД - І0ДЮ 
Г. МАТТЮК'...' 10.00 
Анна й Петро ДІДУХ - . 20.00 
Марія ТҐАЯЧУК 10.00 
Роман ІВАНИЛО . . . - ч . ^ 10.00 
Тов-кн й Гоз-ші праці доньі.н 25.00 
И,на й Томаи І.ІЬНИЦЬКІ 20.00 
Ольга й Денис НБОІЧХРОВНЧ 10.00 
Галя й Павло СШОДЮ0Ш Ю.00 

на ПАТІ 'ШРІШІП ФОНД 
Вві-енін Й Леся Х.РЛ.ЛЛ1ШІ - 15.00 

па .МУЛ- .СВА В ПОТРЕБІ" 
іЧиХгоо ЛІК'ОП.' 15.00 

на ЗУАДК 
LOi,-іьші й Тоа-ші ириці сина 60.00 

па НТШ — Сароель 
Га,хя й Павло ТУТО'ЛИ -– 25.00 

на Н Т Ш — Н ю ЇІОрк 
Миіюслава й Ірют HECTOPOBini 20.00 

на ФОНД ВИДАННЯ ЩОДЕННИКА 
НАЧ. КОМАНДИ УГА 

Орест ІСЛЮФА-J . „ 20.00 
РАЗОМ fSSO.OO 

Замість квітів на могилу нашого Дорогого Приятеля 

д-ра Костя Паньклського 
гкладвсмо 20.00 ДОЛЯ рів 

на Фонд Українського Інваліда. 
Іван і Марія К Е Д Р І Ш - Р У Д І П П Д Ь К І 

Березень 1Й74. 

ПОДЯКА 
Усім, що взяли участь у похоронних відправах та своїми 
молитвами причинилися д о спокою д у ш і мого Покійного 

М У Ж А 

бл. п. Володимира Кіляра 
як рішюж Всім, що висловили ешм: СПІВЧІ”ТТЯ усно, лис 
товно чи телефонічно, с к л а д а ю оцим сердечну подяку . 

Г А Д Я — вдова 
ЗІ ПІНЯЧИ: А Л К К Г А Н Д Т О М І РОМАНОМ 

Н синовою Т А Н Е Ю 

Ф 

-:/? 



- СВОБОДА, ВІВТОРОК, 12-го БЕРЕЗНЯ 1974 
в и 

ЗАГАДКОВІСТЬ РОЛІ КИТАЮ 
(Закінчення зі crop. 2-ої) 

індивідуальні потягненая по
літики прагматизму. Тепер 
Китай закликає до .націона
лістичних, а не до соціаліс
тичних революцій та орієн
тується на взаємини країни 
з країною, а не на взаємини 
.тільки товаришів з товари
шами. На ділі, Китай, згідно 
з потребою часу, веде політи
ку країни з країною, народу 
з народом і товаришів з то
варишами. Іншими словами, 
китайські марксисти стосу– 
ють політику прагматизму, 
якщо їхній національний ін
терес вимагає цього. 

Однак, і в цьому Китай 
виказує свої слабості, а особ– 
лігзо тоді, як країни з цього 
..третього світу" виказують 
погребу економічної чи мілі
тарної допомоги. Як, наприк
лад, Куба чи Єгипет можуть 
одержати таку допомогу від 
Совстського Союзу, а не від 
Китаю. Д о цих браків Китаю 
долучуюгься ще й інші пере
шкоди, мовні і культурні. 
Під цим оглядом для біль
шості! країн цього „третього 
світу"1 Китай залишається 
чужою та екзотичною краї
ною. 

Не зважаючи "Я ие. КЇГ-ІЙ 
ЯГ”МРГЯСТЬСЯ вести гнучку 
політику супроти усіх згада
них зон світ\'. Він звертає о– 
крему vB-ту на країни, шо 
находяться на nenefbepiay 
Сачспького СОЮЗУ, І ТО без 
огляду на їхнє політичне за
барвлення, а тепер, у зв'язку 

з американським частинним 
відходом з Азії, Китай нама
гається перебрати вплив на 
І і терени. Пекін дозволив на 
тайні радіовиснльні, які ви
силають передачі до Малай
зії, Бурми, Таї і т л . частин 
Азії. 

Там, де Китай не є спро
можний дати повного попер– 
тя якійсь комуністичній пар
тії, китайці мають вимівку, 
що Комуністична партія Ки
таю не є урядом. 

У багатьох відношеннях 
геперішній Китай нагадує 
ісі інші більші спільноти на 
оіляху до потуги і престижу, 
і хоч в його політиці с по
знаки традиції та ідеології, 
то домінуючим серед цього є 
читайський націоналізм. Те– 
чер Китай є тільки районо– 
вою потугою, але з ґльобаль– 
ю ю присутністю. 

Із зближенням до кінця 
-рй Мао Тле Туиґа, в Китаю 
може розвинутись задовіль
на сиятеза теорії і практики, 
`ro4 покищо цього на обрії не 
члдчо. Однак, вноязннм є ча– 
трлмок китайської закордон
ної політики, орієнтованої на 
підносний держави до держа
чи а в цій політиці тепер 
'тайч?ж'птчі'"нм г полі-икі у 
-^–'^тнику Китай — ЗСА - -
СССР. 

Н^пік”н^я Кита^ "а геге
монію іпипгх членів ПЬОГО 
-D"H '̀-iTMKn а ті”ьки зв^чяп– 
"ою л-іго„пю "`̀ oro. т о КИ”'РЙ 
с c"`omwM ГҐП ттяох ІНШНУ 
членів трикутника. 

ТИТАНІЧНЕ Д В О Б О Р С Т В О 
: 

2-ої; . ' їЗалінгення si crop, 

жної сторінки його творів' загнані в безвихіддя своєю 
пробивається любов до сво-– власною глупотою й злочи– 
І-О народу, пошана до людн– | нами большевикн не мали 

іншого виходу, як капітулю– 

ждедзеаеадЕЮвеаеаяяе ШВВШШЕШШк 

Окружний Комітет Відділів УНСоюзу 
Ютика-Сиракюзи, Н Й. 

повідомляє, що -

в неділю, 17-го березня 1974 рому 
о г з д . 2 : S 0 п о в о л . 

в залі Українського Народного Дому 
1317 West Fayette St., Syracuse, N.Y. 

- відбудуться — 

ЗВИЧАЙНІ 
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

Окружного Комітету Відділів УНСоюзу 
Ютицько-Сиракюзькоі Округи 

Участь у яких повинні взяти всг члени Окружного Ко
мітету, делегати на 28-му КОявепцІїо та. представити! 

слідуючих Відділів: 
Г е р к і м е р 192, Е л м а й р а 2 7 1 , Л і т е л Ф о л е 330 , 
О б о р н 3 3 , 2 0 2 , 2 8 3 , Р о м Ш , С и р а к ю з и Зі). 
3 1 7 , Ф у л т о н 2 6 3 , ІОгика 5 3 І Ш , Г о р н е л 2 1 5 . 

У Зборах візьмуть участь: 
У , Т Я Н А Д Я Ч У К — головний' к а с и р і 
В А С И Л Ь О Р І Х О а С Ь К І Ш - о б л а с н і м о р г а н і з а 

тор . 
В ПРОГРАЛО ЗБОРІВ: 

1. Відкриття і вибір Президії Зборів; 
2. ВІдчнтания 1 прнняття протоколу минулорічних збо

рів: 
3. Зв'.ти Скрузюсої Управи; 
4. Дискусія над звітами та уділений довір'я Окружній 

Управі; 
5. Вибір нової Окружної Управи; 
в. Доповідь представника Головної ТЗкчекутивн УНС; 
7. Внески і запити та конвенційні пропозиції; 
S Закриття зборів. 
До чуаспі у Зборах запрошується всіх Членів УНСоюзу 

та ширше Українське Громадянство. 
За Окружний Комітет: 

8 , ЗАПАРАНЮК. гол. Я. СЕШШІИН, секр. 

ни та прагнення правди і 
справедливості!. Больаіеви– 
цька пропаганда закидав Йо
му, що він ,,власовськнй лі– 
іератор", що вів схвалює 
службу генерала Класове з 
німцями. Хто читас сторінки 
„Архіпелаг ҐУЛАг", той від
разу бачить, яке це все да
леке від правда. Солжені– 
цин співчуває російській лю
дині і взагалі людині, що 
дурнотою комуністичної пар
тії і жорстокістю органів бу
ла загнана в нелюдські умо
ви гітлерівських таборів. Во
ла шукала засобів зберегти 
себе, хапалася найменшої 
надії, щоб пережити лихо– 
гітгя й повернутися до сво

їх, своєї родини, свого наро
ду, з ними жити й працюва
ти. Вона бачила, бо пережи– 
зала на своїй шкурі, безду
шність і бездумність совстсь– 
кої системи й прагнула чо
гось кращого для себе й сво
го народу. І тут Н ,лтронина" 
супроти режиму. Солжені– 
шн викриває й засуджує ре

жим, і зовсім правильно, за 
є. що діялось і діється в 

ССОР. 
Дехто склониий нераз ба

шти безвнглядність бороть
би, твердої і рішучої бороть
би на життя й смерть з ко
мунізмом. А ось в особі А. 
Солженіцина ми маємо жи
ве і повне заперечення цій 
„теорії безвиглядности". А 
з творах його є ще більше. 

f S докази, що тільки ті,– які 
"Трималися твердо і безстра– 
'ггяп. шо не гнулися, мали 
чоп”льру силу перетриватн 
ггк”яйдлвше. а навіть часом 
vTT)B-̀ TTTca з безодні. Хто 
ГЯ'ПІСЯ;.. хто ліддлвався, того 
неЩчднб " н і в е ч и л и , Стара 
тпв.цпа: ..Москва сльозам не 
n'̀ `TT-b". япочвляс себе безо
глядно а ж до сьогоднішньо
го дня. 

В'””Я”ЬНІ. ,МЛ̂ ЖПТТЬ”і" сили 
А. Солженіпина і його нез– 
л”.м^ий хаояктеп дали ЙОМУ 
змоглг ригряч”ч те титанічне 
двоборство. Заманевроваяі і 

Пассейн, Кліфтон, Патерсон, Ратерфорд 
і округа 

В суботу, 16-го березня 1974 року 
о г о д . 6-ій в е ч о р а 

в приміщенні Української Централі 
при 2 4 0 Говп А в е . в П а с о е й к у , Я . Д а с 

- відбудуться — 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
Окружного Комітету Відділів УНСоюзу 

до обов'язкової участи в яких запрошені усі члени 
Окружної Управи та урядовці і делегати Відділів, які 

належать до Округи, а саме: 
4 2 і 97 в І Іассейку , 64 в ПатерсонІ , 182 в К л и ф – 

т о н і , 143 в Ґіизйт Медове, 134 в Р а т е р ф о р д і 
і 3 9 4 в М а т а . 

НА ПОРЯДКУ ЗБОРІВ: 
1. Відкриття і схвалення порядку нарад; 
2. 'Вибір Президії; 
3. ВІдчитання протоколу з останніх Загальних Зборів: 
4. Звіти Управи і Контрольної Комісії; 
5. Дискусія над звітами; 
в. Уділений абсолюторії уступаючій Управі; 
7. Організаційні доповіді репрезентантів Головної Кан

целярії; 
8. Вибір нової Управи; 
9. Плян праці; 

10. Внески і побажання; 
11. Закриття. 

`B"зборах візьмуть участь: 

Я Р О С Л А В Л А Д О Х — г о л о в н и й с е к р е т а р ; 
С Т Е П А Н Г А В Р І Ш І - - ' а с и с т е н т кер івника о р г а 

н і з а ц і й н о г о В і д д і л у . 
На Збори запрошуємо також усіх Членів вище 

згаданих Відділів. 
Після Зборів відбудеться ПЕРЕКУСЖА. 

За Управу Окружного Комітету: . 
І ІВАН ХОЗПСО, гол. ВАСИЛЬ МАРУЩАК, секр. 2 
tfWfMvwwwwiwwwejwaa^iw^fvwvw^wwwvvj 

вати. Після появи „Одного 
ДНЯ Івана Денисовича", 
„Першого круту", „Ракового 
корпусу". , ,Архіпелагу Ґ У 
ЛАг", цілого ряду інших пи
сань, безстрашних виступів 
і листів до літературних ус
танов, до партійного прово
ду, особливо, як останньо 
стало відомим, після його 
славного листа до кремлів
ських володарів з 5-го вере
сня 1973 p., його ,видвори
ли" з батьківщини, чим зро
били величезну помилку, 
показуючи своє безсилля. А 
після цього роблять ще й 
другу: мовчанкою про ньо
го внутрі СССР хотять вбити 
кого діло. Та на це вже за– 
тізно. 

Сторіками попливуть його 
твори почерез границі СС
СР. Не поможуть ніякі зам– 
чн й сторожі Бо А . Солже– 
'ііц!ш не в безпечних умовах 
чільного світу, а всередині 
„тюрми народів" і ,дгід оком" 
органів мав відвагу і силу 
представити дальший шлях 
підсовстської людини від 
чрешту до смерти та знищу
вання цілих народів і груп. 
Арештують на донос, ареш
тують „для префіляктиин'', 
ярепттують, щоб показати 
„бдітельность" органів, аре– 
чгтують „по пляну".. .А раз 
ти попався, виходу немає, б^ 
,оргрни помилки не роб– 
пять”,.а коли ти вже в тюр
мі, то „діло знайдеться". А 
суд? Солженіцин показує, 
що „в СССР найлегше бути 
-"дд'чо". Не треба трудитися 
Л тюзбяратися в „ділі", не 
-оеба брати на себе відтюві– 
тяльнос-и -за– .п^нсуди, а 
тт)еба тільки... 5ЯГ^йтї( со– 
пість і птюголошувати рішен
ня органів! 

Тя не звяжаючн на це все. 
Tti^wrjp справжня людитгя. 
ї̂ ідеї, її прагнення, як. зав

жди в історії, перемагають. 
А. Солженіцин переміг, 
вийшовши живим. Ітппі пе
ремагають своєю смерті). 

Лондон. - У зв'язку з, за
кінченням страйку вуглеко
пів, новий ' лейбористський 
/'ряд вирішив привернути у 
!їеликобрнтанії п'ятиденний 

робочий тиждень на місце 
т і р о з а д ж е н о г о поттереднім 
'.сонсерва.тивгнм' урядом трн– 
іенного робочого" тижня. З 
/ваги, однак, на брак задо– 
іільної кількости пального 
з країні, уряд втримувати– 
ЇЄ ще якийсь час обмежен– 
ія щодо користування елек– 
-ричною ечергією та олітвою 
до огрівання. За зробленими 
тідрахунками. введення у 
Великобританії триденного' 
робочого тижня коштувало 
країні біля 4.6 більйона до– 

итани привернено п ятиденний 
очий день 

лярів у втрачених платнях 
ї в зменшеній продукції. 
Страйк вуглекопів уряд по
лагодив, прнйнялши їхню 
вимогу щодо підвшпення за
робітної платні на 33 відсот–. 
ки. Це з5ільшн;ь кошти про
дукції вугілля на 230 міл. 
ДблТ^річно,"що; очевидно, 
у свою чергу віддзеркалить– 
чя у вищих цінах на інші 
промислові вироби і у під 
вищенні коштів прожитку 
Згідно з оцінкою Національ
ного інсттїтуту для економі 
чних і соціяльннх ДОСЛІДІВ 
ціни у Великобританії упро
довж найближчого р о к у 
збільшаться на 14-18, від
сотків. 
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Чикаго й околиця! 
Окружний Комітет Відділів УНСоюзу 

в Чикаго, Ілл. 
повідомляє, що 

в п'ятницю, 22-го березня 1974 року 
в Союзовому Домі 

при N. Western Avenue, Chicago, ПІ. 
а-і відбудуться — 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
, ОНРУГИ 

в яких обов'язаіп взяти упасть Члени Окружної Управи, 
конвенційні Делегати й Урядовці таких Відділів: 

17, 22, S3, 35, 51, 61, 100, 103, 103, 107, 111, 114; 
118, 125, 131, 186,139,157, 176, 190, 220, 221, 223, 
250, 259, 301, 835, 379, 395, 399, 433, 425, 452, 

472, 499. 
ГТРОІЧРАМА ЗБОРЮ: 

1. Відкриття Зборів ft прийняття порядску парад; ' 
2. Вибір Президії Зборів; 
'і. Прийняття протоколу останніх Зборів; 
4. Затверджеаня Номіпаційної Комісії; 
5. Звіт Окружної Управи й Контр. Комісії; 
6. Дискусія Вад звітами; 
7. У ділення абсолюторіі Окружній Управі; 
8. Вибір Окружярі Управи й Контр. Комісії; 
9. Нагиачеяяя дня відбуття наради конвенційних де

легатів на.28 Конвенцію; 
10. Винесення резолюцій на 28 Конвенцію УНСоюзу; 
11. Внески і запити; 
12. Закриття. 

В Зборах візьме участь: 
ЙОСИП ЛИООГІР, гол. иредсіднігк УНСоюзу 

По Зборах буде ПЕРЕКУСКА. 

Початок Зборів о год. 7-ій вечора 
За Окружну Управу: 

.МІР П”ЛГ) Ольтанськяй Зеион Косаревич 
голова . w, секретар 
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^ ЧЕКАТИ 
ЗАЖИИТВ Щ Е СЬОГОДНІ 

З І Л Л Я 
і. MILLER'S PURE HERB 

COMPOUND 8 в г 
а вже за кілька годив, а най. 
дальше слідуючого дня почу

єтесь ліпше. 
Це зілля ділім; дуже скоро І 

є дуже помічне в слідуючих 
недугах: кваси жодудка, за
пір, нестравність, гази, відби
вання, завороте голови, біль ) 
крюках і інші недомагання. 

Ціна одної пачки 910.00, в 
якщо хочете для своїл 
приятелів, тоді 2 пачки 
тільки - S 15.00. 

Якщо Ви иезадоволені про 
тягом 24-48 годин, звернін 
пачку,, а гроші будуть ВАХ 
сейчас повернень 

Пишіть зараз, долучуючі' 
чіж або моні ордер на адресу-

THE MILLER CO., INC. 
Upt. 41 'І 

790 Broad Street, Newark, N-l 
И І І І І І І І І Г 

і. столів 
У ЗЕЛЕНОМУ 

ПІДГІР'Ї 
(дна 2 .00 д о л а р і 

Ч\ОВ()ОА 

її дл iirmaa Street 
ҐЧ,ш V Л гУІПІї 

Help Wanted Mate 

MACHINIST 
All around machinist wantec` 
for maintenance of tools, dies, 
machine repair. Must be fami
liar with power press work an( 
some welding experience woulc` 
be helpfull. Apply by calling 
(201) 484-1515, ext. 227 to ar 
range for personal Interview. 
Equal Opportunity Employer. 

REAL FJSTATE 

ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ ABO КУПИТИ 
ВУДИНОК. БИЗНЕС. ЗЕМЛТ^ 

-ЧВРРТЯЙТ'Ч'Л no 
УКРАЇНСЬКО! ФГРМН 

ORMtNl Кт'.ЛІ. ESTATE CO 
9Я — Second Avenue 

V w VorV V.T T-l - 17' Лін. 

Різне 

Випродаж! 
Випродаж! 

Випродаж! 
Щоб лвільїпггн примішення. j 

'випродую по власній ціні: 

КЕРАМІКУ 
(ПРРЦЕЛЯНА) 
з Німеччини 

з українським 
взором. 

ІЄ сетя — обідові на 6 і 12 
осіб - сети кавові - посу– 

іда на овочі, торти, масло, 
салату, полумиски на м'ясо. 

ОБМЕЖЕНА 
(-кількість: 
Roman 

Iwanycky 
136 First Avenue 

(Ret. 8th St 9th St.) 
NEW YORK, N.Y. 10009 

TeL 228-2260 

У в а г а ! У в а г а ! 

„ЖИТИ С Т А Л О ВЕСЕЛО..." 
Не всі знають, як „весело" жити в комуністичному 

„раю"; не всі знають, як там одержують „мендалі" за 
досягнення, як доганяють і „випереджують" осоружну 
гнилу Америку; як узуваються, як зодягаються, як.... 
без води жнють. Словом, як там „раююють". 

Негайно передплатіть книгу „ЖИТИ СТАЛО ВЕСЕ
ЛО" 1 все це Ви побачите, як на долоні. Книга матиме 
біля 180 бокіяок, на гарному папері, в твердій оправі, із 
золотим написом і ціна її рекордово низька, в передпла
ті лише — 5.00 дол. з пересилкою. По виході в світ буде 
значно дорожче. Посилайте передплату на адресу: 

М. LAWRENKO 
56 Stegg 8L, Apt. 13А, Brooklyn, N.Y. 11206 

В И Д А В Н И Ц Т В О „ Р І Д Н И Й К Р А Й " 

Їшшшмшшшштяишшшввшшшшмшашшштт т иімни 

Амстердам, Коговз, Трой і околиця! 
В неділю, 24-го березня 1974 року 

о г о д . 2 : 0 0 п о п о л . 
в домі У К Р А Ї Н С Ь К О Г О А М Е Р И К А Н С Ь К О Г О 

Г О Р О Ж А Я С Ь К О Г О К Л Ю В У . 
п рн 8 Геллер Ст„ в Амстердамі, H. BL 

- відбудуться -

^ РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
Окружного комітету Відділів У НС 

м і с т і Т Р О Я , А М С Т Е Р Д А М , Г А Д О О Н , К О Г О В З , 
В О Т Е Р Ш П Т , Б Р О Д А Л Ь Б Ш 1 П І О Ф І Л Ь Д , М а с с 

т а оісолшгД, 
. в яких роом І щит Ьідділн чч.: 

18,57,150,191,266,4761477. 
В цих Зборах повинні взяти участь Урядовці, Конвен

ційні Делегата і Представники згаданих Відділів. 
ПОРЯДОК ЗБОРІВ: 

1. Відкриття і вибір Президії: 
2. ВІдчитання протоколу Зборів з 1973 p.; 
3. Справоздання з діяльяости Округи і її Відділів; 
1. Дискусія та уділеная абсолюторії уступаючій Управі; 
5. Вибір Окружної Управи і Контрольної Комісії; 
6. Доповіді Головнях Урядовців; 
7. Плян праці на біжучнй рік, а зокрема на час конвен

ційної кампанії; 
8. Закриття Зборів. ; -

В Зборах візьмуть участь: 
У Л Я Н А Д Я Ч У К , толовий к а с и р , 
В О Л О Д И М И Р З А І І А Р А Н Ю К , г о л . р а д н и й і 
В А С И Л Ь О Р І Х О В С Ь К І Ш , о б л . о р г а н і з а т о р . 

На Збори запрошені також всі члени УНСоюзу та 
загал Українського Громадянства цілої околиці. 

ОКРУЖНА УПРАВА 

-і і - І а І ВІШІ 

„Сомоаієйш на аакаціях–! 
З ОГЛЯДУ 

IIА ВАКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ „СОІОЗІВКII” 

СОІОЗІВКА буде ЗАКРИТА 
НА ШСЯЦЬ БЕРЕЗЕНЬ 1974 РОКУ 

Український Народний Сошоз 
'ф щюголошув -

ІІРИДІЛ СТИПЕНДІЙ 
па академічний рік 1974-75 

Стипендії будуть признані Стипендійною Ко
місією УНСоюзу студентам визнаних коледжів 
та університетів, які в членами УНСоюзу що
найменше два роки, на основі їх студійних до
сягнень (поступу в науці), потребі фінансової 
допомоги та активності! в українському громад
ському та зокрема студентському, житті. 

Подання слід вносити до Sl-ro березня 1974 
року на окремих друках, по які слід звертатися 
на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, INC. 
30 Montgomery Street Jersey City, N.J. 07303 

WMuuvmnmg 

Українська Федеральна Кредитова Кооперативе 
„САМОПОМІЧ" 

ВДІТРОЙТІ 

На Всі Ваші 
” і 

-

Kopucmaume з Найнижчих Відсотків у Вашій KpequmiBUJ 
7346 MICHIGAN AVENUE 11838 JOS. CAMPAU AVENUE 28792 RYAN ROAD 

DETROIT, MICHIGAN 48210 DETROIT, MICHIGAN 48212 WARREN, MICHIGAN 48092 
841-2390 891-4100 . ' 573-7074 

- - - - - -

Різне " 

XXXXXXX XXrxxxxxxxixxxx 
Українські; ВНСІІЛКОПС Бюро 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 2nd . \ \ c , N. w York City 

TeL: (212) 47^-7430 
ВИСІ ІЛ AC ПАЧКИ З ОДЯ
ГОМ І ХАРЧАМИ В УКРАЇ
НУ І ДО СССР. Мїишо на 
складі все иотрібяе до ВИСИЛ
КИ. ІІ(инлакмо також РУБЛЕ
ВІ Щ5РТИФІКАТИ, АВТА, 
МОТОЦИКЛІ, ХОЛОДІЛЬНИ– 
КИ І ТКЛЕВІЗОРІЬ УридовІ 
години: від ноіи'Д. До п'зітинні 
8:30-6:00 веч., в су о. 8:80-5:00 
ім'ч. в неділю ВІД 10-1 ПО пол. 
ІГTT^tXXXXXXXXXXTTTTTT 

^ Д О Р 5 Ї ? Ї ^ Ї О В Ї " 
ДОМАЛГТИ 
ЗВІРЯТКА 

можна дістати телефоную
чи до (201) НЕ 4-75ИИ 

або зайти до: 
SPCA 

484 Johnson Avenue 
Jersey City, NJT. 

Ие дайте їх знищити! 

Real Estate 

Kcrfaonkson, K.Y. 
Bonsralow colony. 80 a c . 58 buil

dings. 100 units, 2 pools, 2 
tennis ccorts, owner, bakes 
mortgage. Good price. Owner 
retires. 

Also for rent in Ellpnville, U1-
,,ster Hghts for summer'sea-
"son, monthly or weekly. We 

offer forest, lake, boating, 
mushrooms. No` renting fee. 

Call: 
JANCEWYCZ-UEPCAN 

REALTORS 
(212) 849-5099 

Вечорами — 847-7075 

Richmond Hill, North 
3 FVLMILY. brick,` 5, 6 ft 6, 
modern kitchens and bath 
aluminum storm windows, 2 car 

garage, move-in condition. 

PARK LANE 
REAL ESTATE 

105-12 Jamaica Avenue 
Richmond ШИ, N.Y. 

(212) 847-5471 
|| Funeral Directors || 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . І І О Г Р Е Ш І П К 
Займасться Похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕМПЕРАТУРА. ' 

PETER JARELMA 
129 EAST 7th STRECT 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

Theodore WOLlNNIN,Inc. 
Директор 

Похоронного Заведення 
128 East 7th Street 

NEW YORK, N.Y. 10009 
Tel.: GR 5-1487 

СОЛІДНА ОВСЛУГА 

SINKOWSKY 
FUNERAL SERVICE 

3S62 Boston mi. 
NEW YORK, N.Y. 10469 

TeL: 868-2475 
Д и р е к т о р П О С Н Ф 

С Е Н К О В С Ь К И П 
Завідує влаштуванням по– 
хороиїв в каплицях, поло
жених в кожнім районі 
міста. II ох о роїш по міні

мальних пінах. 

кевАЯСТИК 
FUNERAL HOME 

Completely 
AIR CONDnTONllD 

Займається Похоронами 
в стеяті NEW JERSEY, 

Ціни приступні для всіх 
Обслуга чесна ft найхраща. 
У внпадху смутку в родині. 
кличте, як в день, таж і 

в ночі 

WILLIAM F. 
RASLOWSKY, Manager 

129 Grand Street 
(cor. Warren Street) 

lereey City, N.J. 0 7 3 0 2 
HFnderson 4-51 

-

Щ о ти робиш, Тарзане? 
Ти скоро дізнаєшся, Іто! 

. . . Завжди треба викорис– 1 — Зробиш гачок, почепиш j 
товуватж; t a j d гарні потічки. | на нього схоже на муху пір

це . . . І ось 
рибу! 

Та зловив! 

вжо ловиш 

Яка велика 1 

` - . , . , , , , . , f r V 


