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!У Вашингтоні створено нову етнічну 
коаліцію 

Ню Иорк (Петро Гой) -
30-го березня ц. р. у. Вашин
гтоні, в готелі ,,Мейфловер" 
відбулася Конференція етні
чних науковців, організато
рів і політичних діячів. 
„ Уже давно відчувалась 
конечність співпраці та сво
єрідного організаційного за
вершення зусиль усіх етніч
них груп та рухів. На про
тязі останніх років створив
ся цілий ряд програм, спер
шу меншннних груп, а зго
дом етнічних студій. У тому 
ж самому часі, появилося, 
декілька цінних і цікавих 
наукових і публіцистичних 
праць, як от М. Новака „The 
Rise of the Unmeltabie Eth
nics".Крім того передрукова– 
но багато праць про пооди
нокі етнічні групи ЗСА. Це 
до певної міри підсилило 
Шукання ідентичності!. 

Надійний законопроект се
натора Швейкера та у вне– 
ліді довгих перепотій приді
лено для розробки етніч
них студій смішно малу су
му (2.376.000 дол.), беручи 
до уваги 50-70 мільйонів ет
нічного населення країни, 
не розв'язують проблеми. І 
не зважаючи на те ще даль
ші маніпуляції та перешкоди 
на різних щаблях державної 
адміністрації — заходи а то 
й незрозумілі та шкідливі 
потягнення, от хоч би при
ділений законопроекту сена

тора Швейкера до Відділу 
„International Education" 

брак належної адміністраці– 
йної екзекутивн, що у вислі– 
ді з огляду на близький ре
ченець замкнення бюджет
ного року (червень), може 
тільки сторпедувати і цей 
куціш осяг. 

Усі ці проблеми пожвави
ли заходи провідних кадрів 
етнічних груп, що й довело 
до приспішення централіза
ції етнічних сил. 

Вже в січні цього року по
стає понадпартійннй націо
нальний комітет ЕМПАК 
(Ethnik Millions Politicals 
Action Committee). ЕМПАК 
у своєму „маніфесті" подав 
свої цілі, заложення і прог
раму. Згодом в процесі пра
ці, з приходом нових людей, 
комітет двічі міняв форми 
дії та саму назву, шукаючи 
і стараючись охопити етніч
ний рух. 

Тому великим кроком в 
кристалізації самого етніч
ного руху була Конферен
ція. Відкрив її проф. М. Но
вак, директор Відділу гума– 
ністики, Фундації Рокефел– 
лера, автор численних стат– 
тей І праць на тему етнічно– 
стн. Понад 50 учасників у 
п'яти групах проднекутува– 
ли проблематику, визначену 
організаційним комітетом, 
та винесли спільні рішення 
(Продовження на стр. 4-ій.) 

У 80-РІЧЧЯ УНСОЮЗУ 

ТРИДЦЯТЬ ПЕРЕДОВИХ І У Ч А С Н И Ш 
КОНВЕНЦІЙНОЇ К А М І А Ш YHC 

Нещодавно зроблені під
сумки конвенційної кампанії 
виявили, що за три перші 
місяці УНСоюз п р и д б а в 
1,129 нових членів. За даль
ших два тижні це число зба
гатилося ще на яких дві з 
половиною сотні членів. Цей 
успіх, хоч далекий ще від 
досягнення наміченої докон– 
венційної мети 9,0,000 чле
нів, є результатом праці ба
гатьох відданих працівни
ків, які В трьох окремих гру
пах Відділів, поділених за 
своєю величиною, змагають– 
оя за першенство своїх груп 
і за виконання свого юві
лейного — УНСоюзові 80 
років! — та конвенційного 
обов'язку. З кожним міся
цем, а остаяньо з кожним 
тижнем росте розгортання 
цього змагання. Союзові ді
ячі, зокрема конвенційні де-– 
юґатну інтенсивно иншуку– 
ють нових членів, щоб їх чн– 
слом і сумою їх забезпечен
ня придбати щораз більше 
число змаговнх точок і так 
зайняти перші місця в табе
лі згаданих трьох груп. А ці 
передові місця запевняють 
не лише признання та по
важні нагороди, але й відпо
відну позицію на самій Кон
венції, на якій будуть розді
лені нагороди й відзначені 

найбіль заслужені учасники 
кампанії. 

Розгортання кампанії ілю
струють числа нових членів, 
здобутих за минулий час. В 
січні придбано 336 членів, 
в лютім 275 а в березні вже 
517. В квітні сподіємося 
придбати майже вдвоє стіль
ки і до першого дня конвен
ції можна буде досягнути 
рівне число 90.000 членів 
УНСоюзу! 

Розрахвуючи на трали18 

цінну працьовитість конвен
ційних делегатів та їх амбі
цію досягнути свою мету на
віть при найбільших труд
нощах і поспіху, треба та
кож рахувати на це, що все 
наше громадянство в біль
шій чи меншій мірі візьме 
участь в цім змаганні, раз 
тому, щоб допомогти нашій 
найстаршій і найбільшій 
братській установі дійти до 
досі небувалого адсла 60.000 
членів, але також, щоб при
дбати собі і своїм рідним де
шеве і конечне життєве за
безпечення та щоб в додат
ку —| при щасті — здобути 
одну із численних грошевих 
премій, висота яких сягає 
тисячі долярів! Чи варто 
знехтувати цією можливістю 
й відкладати на пізніше Це, 
що кожному конечно потріб
не й то потрібно зараз! 

ПЕРЕДОВІ ЗМАГУНИ КОНВЕНЦІЙНОЇ КАМПАНП 
УНС В ТОЧКОВІЙ СИСТЕМІ 

за час від 1-го січня по Ф квітня 1974 р. 

І. Малі Відділи Др 75 членів: 

118 ПаАло Коцелко 
Від, Ім'я 1 иріямще точок і 3 4 Лідія Козак 

64 Іван Бурній 
502 Данило Марп!іїнюк 308 224 Йоснф Ірха 
322 Андрій Кейбіда 165 169 Василь Стефурин 
478 Михайло Ополько 135 421 Бернард 
303 Василь Лещук 119 Корчинський 

И. Середні Відділи від 75 до 150 члмгів: 

94 
88 
80 
62 
56 

56 

54 Василь Добчаяськвй 93 
Щл. Ьґя 1 прізвище точок зз9 Василь Коруд 

454 Єфим Омельченко 
337 490 Семен Чорномаз 
234 51 Михайло 
103 ОльшанськнЙ 
94 165 Марія Пелехата 

460 Павло Сахаревич 
92 Марія Юзик 
08 Ілія Курман 

489 Микола Шпитко 

Ш. Відділи від 151 і більше членів: 

Від, Ім'я і прізвище точок 

458 Данило Пищ 
94 Роман Татарський 

191 Василь Колодій 
МТфаіф. Koj)taH 

240 Михайло Кігічак 
22 Галина Олек 
5 Микола Хомаячук 689 

628 147 Іван Гуцайлюк 
446 200 Іван Пригода 
387 -292 ИвгрО ФвДШг 

84 
79 
79 
74 
70 

379 
342 
310 
299 
286 
220J 

Національний дохід ЗСА обнизився 
на 5.8 процентів 

Вашингтон. — Департа
мент торгівлі повідомив, що 
загальна вартість дібр і пос
луг в ЗСА в першому квар
талі 1974 року понизилася 
на 5.8 процентів. Є це най-` 
більше обниження націона
льного прибутку ЗСА від 19-
51 року. Економісти вислов
люють, однак, переконання, 
що дані про другий квар
тал виявлять „вирівняння", 
тобто, що не буде дальшого 
обниження, а в наступних 
кварталах американська е– 
кономіка поновно підніметь
ся. Загальну злу економіч
ну ситуацію погіршує факт 
нестримної інфляції, яка в 
першому кварталі досягла 
10.8 процентів. Ще в 1951 
році за корейської війни ін
фляція була вища в ЗСА, бо 
досягнула аж 13 процентів. 
Засадннчо, вартість дібр і 
послуг у першому кварталі 
збільшилася на 14,3 більйо
нів долярів, досягнувши за
гальну суму 1,352 більйони 
долярів, порівняно з четвер
тим кварталом 1973 року, а– 
ле цей зріст в цінах прий
шов за рахунок інфляції. 
Фактично, з врахуванням ви
щих інфляційних цін, наці
ональний дохід ЗСА в пер
шому кварталі був нижчий 
на 12,6 більйонів і долярів, 
або 5,8 7о в річному відно
шенні. Ґері Л. Сіверс, вико
нуючий обов'язки голови Ра

ди економічних дорадників, 
заявив з цього приводу, що 
в ,,нашій опінії зниження 
продукції є вже за нами і ми 
передбачаємо збільшення за
гальної продукції в полови
ні року, в чому перед вести
ме автомобільна індустрія". 
З подібною заявою виступив 
Сндней Джонс, асистент сек
ретаря торгівлі для справ 
економіки, твердячи, що в 
другому кварталі наступить 
відносне „вирівняння". Та
кий стан спричинила в пер
шій мірі енергетична криза 
і пов'язане з нею обниження 
продукції в автомобільній 
індустрії. Зріст інфляції впе
рше позначився на реальній 
вартості прибутків населен
ня ЗСА. Згідно з даними 
Секретаріату торгівлі, в пе
ршому кварталі цього року 
реальна вартість заробіт
ний платні з уваги на ін
фляцію не тільки не піднес
лася, а обнизилася порівня
но з попереднім кварталом. 
Про те, що інфляція не зме
ншується, засвідчує факт, 
що американські банки під
няли відсоткову стопу до 10. 
257с найвищого рівня в іс
торії американського банкі– 
вннцтва. Невідрадний стан 
на відтинку економіки і ріст 
відсоткової стопи не позна
чився покищо на біржі, де 
упродовж останніх днів ре
єструється збільшування цін 
на вартісні папери. 

Суд вимагає дальших магнетофонних 
записів з Білого Дому 

Вашингтон. — У четвер, 
18-го квітня, окружний фе– 
деральнийй суддя Джон Сі– 
ріка доручив видати виклик 
(„сабпіна") з вимогою, щоб 
президент Ніксо^ передав 
судові дальші магнетофонні 
записи біля 64 розмов з Бі
лого Дому в справі Вотер– 
Гейтської афери. Виклик ви
дано на прохання спеціаль
ного прокуратора для Вотер– 
ґейтської справи Леона Лавр
ського, який твердить, що він 
потребує тих записів для 
вжитку під час судової роз
прави за намагання захова
ти Вотерґейтську аферу. Ви
клик доставив до Білого До
му Федеральний маршал для 
днетрнкту Колюмбії після 
полудня і пресове бюро Бі

лого Дому заявило, що цей 
виклик розглядають тепер 
адвокати. Суддя Сіріка вста
новив дату 2-го травня і до 
того часу він повинен одер
жати вимагані документи або 
відповідь на його виклик. 
Тим часом конгресмен Пітер 
В. Родіно з Ню Джерзі, який 
очолює палатну юридичну 
комісію, що розглядає мож
ливість поставлення прези
дента Ніксона формально у 
стан обвинувачення, заявив 
кореспондентам, що він не 
піде на жадні компроміси з 
Білим Домом щодо вимага
ної очолюваної ним комісії 
передачі магнетофонних за
писів біля 42 розмов з Біло
го Дому в справі прихован
ня Вотерґейтської афери. 

Делегація американського уряду 
вдвідала Київ 

Київ, -г В рямках відвіду
вання окремих міст СССР у 
зв'язку з відкриттям авіалі
нії Москва-Вапшнґтон, аме
риканська д е л е г а ц і я під 
проводом секретаря транс
порту ЗСА К. Врінегара по
бувала, як інформує совєт– 
ська преса, 5-8 квітня, в сто

лиці України Кисві. Згідно 
з повідомленням совєтської 
преси, „за час перебування 
у Києві гості оглянули но
вобудови та історичні па
м'ятки міста, побували в Ки
ївському палаці піонерів і 
школярів, театрі опери та 
балету ім Т. Г. Шевченка". 

Г. Шевель очолює делегацію УССР 
на надзвичайній сесії Генерально? 

Асамблеї (Ж 
Об'єднані Нації, Ню Иорк. 

— На спеціяльну сесію Ге
неральної асамблеї Об'єдна
них Націй прибула також 
делегація Української ССР 
під проводом міністра закор
донних справ УССР Г. Г. 
Шевеля. До Ню Иорку ця 
делегація прибула з Москви 
цим же літаком, що ним 
прибула властива совстська 
делегація під проводом А. 
Громнка. Правдоподібно з 
„економічних міркувань" та
кож тим же самим літаком 
з Москви їхала й делегація 
„суверенної" Білоруської С– 
СР. Як виглядає, ні Украї
на, ні Білорусь не можуть 
собі дозволити на власний 
навіть транспорт до Ню 
Иорку, а мусять дочіпатися 
до „всесоюзного воза". Цьо
му'не прнходиться дивува

тися, бо, як відомо, у свій час 
представник уряду УССР 
Кизя заявив був, що Укра
їнська ССР не мас своїх 
п р є д с т а вннцтв за ' кор
доном і не вважає за потріб
не втримувати дипломатич
ні зв'язки з чужими країна
ми, бо це принесло б „суве
ренній" Українській ССР 
„додаткові кошти". З цих 
міркувань уряд УССР „пере
дав" усі свої зовнішньополі
тичні аґенди у відання міні
стерства закордонних справ 
СССР, щоб „заощадити фон
ди". Очевидно, коштовною є 
окрема поїздка з Києва до 
Ню Иорку і тому треба було 
покоростуватися в с є с оюз– 
ним транспортом. За намі
ченим пляяом праці Гене
ральної Асамблеї, Г Г. Ше
вель мав виступити з про
мовою на сесії 19 квітня. 

Куба візьме участь у нарадах 
представників держав американського 

континенту 
Вашингтон. — В найбли

жчих нарадах міністрів за
кордонних справ де р ж а в 
американського континенту, 
які відбудуться в Буенос 
Анресі в березні 1975 р. ві
зьме правдоподібно вперше 
після 13 років участь мініс– 
тер закордонних справ Ку
би. Пропозицію запросити 
на наради кубинський уряд 
Фіделя Кастро подали уря
ди чотирьох держав Латин
ської Америки. Уряд ЗСА не 
запротестував проти такої 
пропозиції, про п о н у ю ч и 
тільки перевести опитуван

ня серед усіх заінтересова
них урядів, щоб одержати 
їхню опінію в цій справі. 
Опитування мас перевести 
міністерство закордо н н и х 
справ Аргентини, яка нале
жить до цих країн, що вид– 
внгнули пропозицію норма
лізувати відносини з Кубою. 
Речник Державного Депар
таменту ЗСА поінформував, 
що політика уряду ЗСА що
до Куби не змінилася і що 
при опитуванні ” уряд ЗСА 
буде проти запрошення Ку
би до участи в чергових на
радах міністрів закордонних 
справ. 

Єгипетсько-совєтські відносини 
погіршуються 

Каїро. — Єгипетський пре
зидент Анвар ель-Садат по
відомив, що Єгипет в даль
шому перестане зв'язуватися 
виключно з СССР і країна
ми совстського бльоку, коли 
йдеться про забезпечення 
країни потрібним військо
вим вирядом, нал а д н а с 
відповідні контакти з захід
ними державами, надіючися 
від них одержувати потріб
ний віф.чд. Як відомо, СССР 
постачає Єгипет від 1955-го 
року, коли то ще президент 
Нассер заключне т. зв. '„че

ську умову щодо постачан
ня зброї", узалежнивши єги
петську армію виключно від 
совстського постачання. В 
опінії знавців проблематики 
Близького Сходу того роду 
рішення президента Садата 
матиме далекойдуче значен
ня для дальшого розвитку 
подій на Близькому Сході, 
де власне за посередництвом 
Єгипту СССР мав змогу за
кріпити свої позиції. Ці зна
вці окреслюють зворот в по
літиці Єгипту як „початок 
нової ери". 

УКРАЇНСЬКІ ЛІКАРІ 
ЛЕОНІДА 

Ню Иорк. — Згідно з ін
формацією бюра Українсько
го Лікарського Товариства 
Північної Америки, управ
ління Товариства, головою 
якого є д-р Юрій Кушнір, 
перевело заходи в справі 
звільнення з пенхіятрично– 
го закладу відомого україн
ського математика і кібер -
нетика Леоніда Плюща, за
протореного на основі поста
нови совстського суду і „екс– 
пертизмн" Психічного інсти
туту ім. Сербського в Мос
кві на досмертне „лікуван
ня" в закладі для умовохво– 
рих в Дніпропетровську. Уп
равління ^Українського Лі
карського Товариства інтер– 
веніювало в справі Л. Плю
ща перед Американською 
Медичною Асоціяцією 28-го 
лютого 1974 року. На адре
су д-ра Юрія Кушніра на
спів лист з 14 березня 1974 
року від Американської Ме
дичної Асоціяції, в якому ди
ректор Асоціяції д-р Джон 
С. Кован інформує, що він 
підняв справу Л. Плюща в 
Державному Секретаріяті та 
перед тими федеральними 
агентствами, які мають від
ношення до того роду проб
лем. У своєму листі д-р 
Джон С. Кован запевняє го
лову Українського Лікарсь
кого Товариства, що Амери
канська Медична Асоціація 
„матиме на увазі ,це тштан– 

В ЗСА В ОБОРОНІ 
ПЛЮЩА 
ня і старатиметься зробити 
все можливе, щоб забезпе
читися допомогою тих чин
ників, які таку допомогу мо
жуть подати". Він просить 
також далі інформувати йо
го про розвиток ситуації у 
зв'язку з Леонідом Плющем. 

Незалежно від того, Упра
ва Українського Лікарсько -
го Товариства контактувала– 
ся в справі Л. Плюща з А– 
мериканським Ч е р в о н и м 
Хрестом, від якого одержа
но повідомлення з датою б 
березня про те, що Амери
канський Червоний Хрест 
звернувся з цією справою до 
директора М і ж н а р о д ніх 
зв'зків Самуеля Кракова, за
певняючи, що п. С. Краков 
„присвятить (цій справі) не
гайну і найсерйознішу ува
гу". 'Додатково Українське 
Лікарське Товариство інтер– 
веніювало за посередниц
твом Амнесті Інтернешенел. 
На адресу секретаря Това -
ряства д-ра Тараса Шегеди– 
на наспів лист з 19 березня 
від Амнесті Інтернешенел, 
яка інформує, що справа Ле
оніда Плюща є не тільки їй 
відома, а що Л. Плющ є на 
списках „ув'язнених за свої 
пеоеконаняя" від березня 
1972 року, а в жовтні 1973 
року був включений у спи
сок річної кампанії 1973 р. 
в обороні „в'язнів за пере
конання". 

Творять нСвий осередок русифікаторства 
в Україні 

В СССР продають деякі товари 
по знижених цінах 

Москва. — Газета ,,Прав– 
дг" з 15 квітня 1974 р. інфо
рмує, що „міністерство тор
гівлі СССР і Центросоюз ор
ганізували з 15 квітня 1974 
року внпродаж по обваже
ним цінам деяких родів одя
гу, бавовняних, вовняних і 

шовкових тканин, трикотар– 
них виробів, взуття, білля, 
галантерійннх виробів. Про
даж визначених товарів від
бувається у спеціялізованих 
магазинах, секціях, відділах, 
на ярмарках і в павільо– 
нах". 

КОНЦЕРТ ГАННИ КОЛЕСНИК - СВЯТО ЄВШАН-ЗІЛЛЯ У МШНЕАПОЛІСІ 
Написав Михайло Даинлюк 

У великодній час можна б 
подумати, що мова про наші 
звичаї, які пригадують лю
дині наш особливий побут, 
національну відмінність, що 
навіть у релігійній ділянці 
створила своєрідні прикмети 
української культури. Ха
пається за неї людина, втоп
лена у морі різних культур, 
закована у дивовижні і хо
лодні залізобетони нашого 
сторіччя, як, може, за остан
ній причілок надії. Але мова 
не про це. 

Адже можна святкувати 
Великдень подвійно, якщо 
маєте щастя. До тих щас
ливців належала цього Ве
ликодня й міннесотська ук
раїнська громада, якою по
трусила вістка: до нас їде 
Ганна Колесник. Уже сама 
вістка наробила передвелн– 
кодніх чуд — сквашені об
личчя, які часто і під церк
вою із собою не віталися, 
розхмарилися, гурти, які 
роками із собою до зустрі
чалися,' спільно рйщосішн 

летючки про концерт, спіль
но планували успіх. Сила 
культурного тяжіння? Сила 
найсвіжішого І свідомого по
диху Дніпра і Києва? 

Бог його знає,, що то во
но було, afre коли б прийня
ти логіку деяких американ
ських центрів досліду пуб
лічної опінії, коли вони, для 
висновків про якісь події, 
навмисне вибирають менші 
поселення, що віддалені від 
велнкоміської суматохи, то 
на прикладі недавнього кон
церту Ганни Колесник в 
МІннеаполісі можна б зро
бити далекойдучі передба
чування. Наша культура 
мас ще силу взагалі, а жи
вотворчу, що наснажує вас 
наче б електричний струм 
новою енергією, зокрема. 
Це ще нас тркмад і лише 
примітивність підходу до ці
єї оправи по різних центрах 
нащого життя не дозволяє 
розгорнути цю лреважлнву 
ділянку у потрібний, пгаро– 
кнй діапазон. 

Гайна Колесник 

Так, до речі, й розуміють 
цю проблему й наші люди в 
Україні, яких безперечно, 
І”анна і Володимир Колес– 
ники репрезентують із біль
шим" правом, як уже наша 
еміграція із зморшками. Не 
даремно, на громадській зу
стрічі після концерту, Воло
димир Колесник цитував 
чшоь олова, цю, мабуть, під 

сучасну пору можна б роз
цінювати нашу культуру 
за важливішу навіть від дер
жави, бо, втративши держа
ву, її можна Збудувати зно
ву, але втрата культури — 
це смерть нації. Цей фактор, 
додаймо від себе, розуміють 
і в Кремлі, а тому удар за 
ударом по нашій культурі і 
русифікації в Україні — 
зовсім не випадкові. 

Щоб нести цю культуру, 
її не лише треба знати, але 
нею жити. Переживати ню
анси кожним фібром нерво
вої системи, найдальшим за
кутком душі, кожним ВІДДИ
ХОМ, усміхом І сльозою. 

Я дивився на Ганну Ко
лесник очима любителя на
шої музики і пісні, але й 
очима лікаря, і не міг знай
ти медичної формули, пси
хологічної дефініції, яка мо
гла б пояснити, звідки і за 
якими біологічними закона
ми природа обдарувала цю 
постать із гордим поглядом 
козацької доньки такою ве
личезною кількістю цережи– 

(Закінчешш на стор. 8-ій) 

Дніпропетровське. — Га
зета „Культура і життя'' з 
14 квітня опублікувала ія -
терв'ю з директором Дніпро
петровського театру опери 
та балету MJT. Литвиненком. 
Як відомо, йдеться тут про 
новозорганізований театр, 
відкриття якого запляноване 
на початок листопада ц.р. 
Інформації, що їх подав М. 
Литвиненко кидають чимало 
світла на те, який характер 
матиме новий театр і хто в 
ньому надаватиме тон. Як
раз керівництво театру за
кінчило конкурс на персонал 
театру. Конкурс тривав по
над два місяці і театр одер
жав з різних міст СССР, в 
тому з Москви та Ленінгра
ду, понад 800 заяв від тих, 
хто виявив бажання стати 
актором театру. До конкур
су допущено 600 осіб. М. 
Литвиненко поінформував, 
що „комплектування трупи 
проходило і за рахунок ви
пускників вищих та середніх 
мистецьких учбових закла -
дів. Зокрема до складу бале
ту театру прийнято чимало 
вихованців Московського, 
Київського, Ленінградського, 
Саратовського, Пермського, 

Воронезького хореографіч
них училищ". Не рахуючи 
отже Київського, всі інші у– 
чилища, із складу учнів я– 
ких скомплектовано склад 
балету українського театру 
— російські. Коли ж йдеться-
про осіб на керівних стано
вищах, то ситуація виглядає 
так: диригентом оркестри є 
Петро Варивода, який досі 
був диригентом оперного те
атру в Душанбе; режисером 
призначений кол. працівник 
Московського театру ім. Ста– 
ніславського Анатолій Лн– 
марєв; головним балетмайс– 
тром призначена заслужена 
артистка Російської СФСР 
Людмила Воскресенська, а 
головним художником — на
родний художник СССР А– 
натолій Ареф'єв. В репер
туарі театру твори в першій 
мірі російських композито
рів. У списках постановок 
не" подано ні одного україн
ського твору. Іншими сло
вами, на основі поданих ін
формація совстською україн
ською газетою можна ствер
дити, що новий театр в Дні
пропетровську буде одним з 
додаткових осередків руси
фікаційної політики в Укра
їні. 

Насичують агітаторами... 
Богуслав, Київська об -

ласть. — Так звана передви
борча кампанія в СССР і 
УССР у зв'язку з виборами 
до Верховної ради СССР в 
червні ц.р. проходить за ви
значеним пляном. Про роз
міри пропагандивяої кампа
нії говорить цікава інформа
ція з невеликого 12-тисячно– 
,го містечка Київської облас– 
тн — Богуслава. Газета „Ра
дянська Україна" з 14 квіт
ня подає, що тільки в цьому 
малому містечку „вже поча
ли агітмасову роботу серед 

таторів. Сім агітпунктів гос
тинно розчинили свої двері. 
Коли закінчується трудовий 
день, виборці поспішають до 
цих центрів передвиборчого 
життя послухати бесіду, лек
цію, подивитись кінофільм 
чи концерт художньої само– 
діяльности". 

Коли прийняти, що на 12 
тисяч мешканців міста не 
більше 60 відсотків можна 
зарахувати до категорії ви
борців, то це означає, що на 
яких 7,000 осіб припадає 
1000 агітаторів, тобто кожен 
сьомий виборець — це прак– 

населення близько 1000 агі– тично партагітатор. 

У Варшаві закінчилися наради1 

совстського бльоку 
Варшава. — Згідно з пові

домленням аґенства Юнай– 
тет Прес Інтернешенал, тут 
закінчилися 18 квітня дво
денні наради комуністичних 
лідерів держав-членів Вар
шавського пакту. В заключ
ному комунікаті, що його 
підписали лідери СССР, По
льщі, Чехо^Словаччини, Схі– 

дньої Німеччини, Угорщини, 
Румунії і Болгарії, нарада 
звернулася з закликом до 
поновлення заходів активі
зувати переговори в рямках 
Европейської конферен ц і ї 
для справ безпеки і співро
бітництва, а також в спра
вах обмеження збройних сил 
Варшавського пакту і НАТО 
в Европі. 
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Потрібна негайна допомога 
У свій час інформовано, що Український Вільний 

Університет у Мюнхені придбав відповідне для навчаль
них потреб власне приміщення. Університетські власті мо
гли це зробити тому тільки, що із значною фінансовою 
допомогою для УВУ поспішив Верховний Архнепнскоп 
кардинал Посиф Сліпий. Придбання власного приміщен
ня для УВУ було конечним з уваги на вимоги нового ні
мецького закону про акреднговані високі школи, згідно 
з яким кожна висока школа мусить мати відповідне влас
не приміщення. Це, однак, поставило наш високошкіль– 
lari'f осередок за межами України в обличчі серйозних фі
нансових труднощі, враховуючи факт, що кошти такого 
будинку, включно з необхідним ного пристосуванням до 
потреб університету, досягнуть'яких півтора мільйона ні
мецьких марок, себто яких 600,000 долярів. Ці фонди му
сить зорганізувати і передати на потреби УВУ вся укра
їнська спільнота в країнах нашого поселення, а в першій 
мірі українці в українці в ЗСА і Канаді. -

Згідно з повідомленнями Ректорату УВУ, в новонабу– 
тому будинку якраз тепер переводяться конечні ремонтні 
роботи, а одночасно з цим ведеться підготова до започат– 
кування у нових приміщеннях нормального авдиторяого 
навчання, починаючи з 1-го липня ц. р. Заплановані рів
нобіжні курси па філософічному факультеті й на факуль
теті правничих та суспільно - економічних наук, на висо– 
кошкільннх курсах українознавства та англомовних кур
сах сходознавства, підпітовлюваних спільно з Централь
ним Мнчигенським університетом при активній співучасті 
Асоціації Українських Університетських Професорів. 

-Український Вільний Університет мас всі дані на те, 
щоб не тільки продовжувати свою наукову і дослідну ді
яльність в меншому чи більшому засягу, але стати важ
ливим осередком незалежної і вільної української науки 
за межами України. Це завдання УВУ виконує, не зважа
ючи на всі трудчощі і зовнішні перешкоди, уже понад 50 
років. Обов'язком українського громадянства сьогодні є 
негайно подбати про це, щоб максимальною фінансовою 
допомогою забезпечити майбут-с УВУ і не допустити дг 
T"`ro. ш^б з rm-̀ Kv фінансів він мусів припинити свою в?-
жлпвл– діяльність. 

НДЦІОНДЛІЗНІ ПРОТИ „ПРОЛЕТАРСЬКОГО 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ" 

Виправдання надій 
На іншому місці в цьому числі подана загальна віст

ка про заходи нашого професійного Українського Лікар– 
cb.wr^ i^uup..c.^a північної Америки в оиорощ запроторе
ного окупаційним режимом до закладу божевільних видат– 
диго кюернетика ^леоьіда Іілюща, недавно було повідом
лення про те, як то з ініціятиви „Смолоскипу" вислано 
сотні ур^диноанх привітань для Валентина Мороза, Голов
ний Уряд Українського Народного Союзу поінформував 
міжнародні агенції, що він ставить до розпорядження 
фонди на покриття видатків, щоб Плюща, Мороза та ін
ших ув'язнених українських дисидентів перевезти на За
хід та лідлікуваги -їхнє знищене здоров'я, цілий ряд за
ходів і agfb,m, що їх розгортають наші молодечі і студент
ські організації — тцоб згадати тільки деякі приклади то
го, що наші установи і громадяни вже вчинили на обо
рону своїх гноблених земляків. 

Очевидно, що ще далеко не зроблено усього того, що 
в цій справі можна і треба зробити. Також правда, що 
про деякі важливі заходи в цій справі, включно з дипло
матичними на — можна б сказати — найвищому рівні, 
ще передчасно говорити. Все ж таки, сумарично беручи 
можна твердити, що українська спільнота у вільному сві
ті мас добру волю та намагається виправдати бодай в 
якійсь мірі ті надії, що на неї покладає наш нарід. -

Щодо цих надій — немає жадчого сумніву. Тверджен
ня тих, що їм пощастило вирватись із совєтської неволі; 
принагідні розмови туристів в Україні, натяки в листах 
з України, як і ряд всіляких фактів, включно із виступа
ми таких відомих російських дисидентів, як Александер 
Солженіцня та Андрій Сахаров виразно говорять про те, 
що надії на відповідні акції у вільному світі, з опінією яко
го Москва тепер мусить рахуватися, є не тільки мораль
ною підримкою, але в поодиноких випадках і практичною 
допомогою для тих, що за оборону своїх людських прав 
караються по совстських в'язницях, концентраційних да– 
борах та закладах божевільних^ : -– -? 

Уся наша вільна громада разом і кожний з нас зок
рема повинні не тільки продовжувати, але й все ширше 
та шишпе розтоптати рашу акцію і таки справді доклас
ти всіх зусиль длч оборони наших жег/гв нар^довбивяого 
совєтського режиму, щоб виправдати їхні надії на нас. 

На сторінках „Комуніста 
України" з квітня - 1914 р. 
появилася стаття І. В. По
повича „В. L Ленін про ко
рінну протилежність проле
тарського інтернаціоналізму 
і буржуазного націоналіз
му". Стаття цікава не вик
ладом давно відомих і не 
знати в котрий раз пережо
вуваних ідей Леніна на те
му „пролетарського інтерна
ціоналізму'4, а нав'язакням 
до актуальної дійсностн і до 
нині зокрема живого і за
грозливого ДЛЯ1 РОСІЙСЬКО' 
комуністичної ІД Є О ЛОГІІ 
.щролегарського інтернаці
оналізму" з боку націоналі
змів народів, поневолених 
російським і м періялізмом. 
Пишучи про це, І. В. Попо
вич нав'язує до недавно від
бутого в Торонті Другого 
Світового Конгресу Вільних 
Українців, який, за його 
словами, мав би символізу– 
зати „нову спробу активізу
вати антикомуністичну, ан– 
гирадянську діяльність ук
раїнських буржуазних наці
оналістів, створити види
мість неіснуючої єдності в 
їх таборі". L В. Попович пн– 
не, що „на черговому збо
рищі зрадників українсько– 
`o народу, що перетворило
ся у відвертий націоналісти– 
:ннй шабаш, було пролито 
лімало іудиних сліз з при
воду, мовляв, „тяжкого ста– 
овяща на Україні", лунали 
аюзнірські заклики до по– 
шіення „боротьби за свобо– 
,у України". 

І. Попович покликається 
а слова першого секреіаря 

ДК КП України Щербнць– 
:ого на тему „активізації 
;ідривної діяльності! закор
донних українських буржу– 
.зно - націоналістичних і 
сіоністських організацій, які 
лгахо даться/ на службі іно– 
;емних розвідок і намага
ються об'єднати свої зусил– 

тя". Нав'язуючи' до цих 
злів, Попович пише, що 
„нині під чорний прапор ан– 
гикомунізму, а н т ирадян– 
щини імперіалістична бур
жуазія мобілізувала всі ре
акційні сили, починаючи від 
урядових органів і кін
чаючи різними низькопроб
ними емігрантськими націо
налістичними організація
ми, в тому числі й українсь
ких буржуазних націоналіс
тів, що знайшли собі приту
лок на задвірках імперіяліс– 
тичлих держав. Будучи 
складовою частиною анти– 
комунізму, український бур
жуазний націоналізм з йо
го реакційними ідеологічни
ми засадами, контрреволю
ційним а н т и радянським: 
спрямуванням виступав і 
виступає як антипод проле
тарського інтернаціоналіз
му, дружби трудящих нашої 
країни, як лютий ворог ук
раїнського народу, всіх 
бпатніх народів С о ю з у 
РСР". 

Зокрема важлива заввага 
І. В. Поповича, коли вій пи
ше, "що „особливо великої 
шкоди справі робітничого 
клясу завдає націоналізм, 
коли вія проникає у комуні
стичні партії. Змикаючись з 

„лівим" і правим опортуні
змом або породжуючії ного, 
націоналізм веде до підриву, 
ідейно ' політичних основ 
інтернаціоналістичної єдно– 
сти дій робітничого клясу 
та його, авангарду — марк
систсько - ленінських пар
тій. В. І. Ленін давно роз
крив зв'язок опортунізму і 
націоналізму... Переконли
вим прикладом того, якої 
величезної шкоди загальній 
справі соціалізму, і насам
перед справі будівництва 
"нового суспільства в своїй 
країні може завдати відхід 
від марксизму - ленінізму, 
розрив з інтернаціоналіз
мом, служить практика ма
оїстського керівництва КПК 
(Китайської Комуністичної 
партії). Маоїзм нині висту
пає найнебезпечнішям про
тивником інтернаціоналіз
му, головним носієм націо
налізму і ревізіонізму в сві
товому революційному ру
сі". . : , . 

Попович не може не ба
чити життьовости націона– 
гн над штучно сконструйова
ним Москвою „пролетарсь
ким інтернаціоналізмом." 
Він пише, що „націоналісти
чні пересуди, як явище, ще 
чіпко тримається в психоло
гії людей, не досить зрілих 
в політичному . відношенні, 
продовжують з б.є рігатися 
навіть тоді, коли' об'єктивні 
передумови для будь - яких 
антагонізмів у відносинах 
між націями давно вже пе
рестали існувати. Найбільш 
поширеними формами їх 
прояву є національна обме
женість, ідеалізація минуло
го, затушовування СОЦІАЛЬ
НИХ суперечностей в історії 
народів, національна зверх
ність, чванливість, місниц
тво, національний^ нігілізм 
та інші. Значний вплив на 
консервацію націоналісти
чних пережитків справля
ють релігія, приватновлас
ницька психологія, ненау
кові погляди на навколиш
ній світ... При оцінці при
чин живучосте, націоналіс
тичних пережитків– не мож
на не враховувати ""також 
впливу буржуазної ідеології, 
ворожих ідеологічних'- ди
версій, організованих вели
чезним пропагандистським 
апаратом, спеціяльно ство
реним в імперіялістичних 
країнах для ведення 'І анти
комуністичної пропаганди... 
Помітну роль у вррожому 
хорі антикомуністичної про
паганди відіграють україн
ські буржуазні націойаліс– 
ти, що окопалися за '.кордо
ном. Вони силкуються .очор
нити велику правду про Ра
дянський Союз, у дусі .наці
онал - комунізму .перекру
чують історичне минуле ук
раїнського народу, яЬгс-̀  вза
ємовідносини з брйтяїм ро
сійським, народом, уамв на 
ґрунті націонал - комунізму 
українські буржуазні націо
налісти та їх імперіалісти
чні покровителі намагіаЛбть– 
ся послабити братерську 
дружбу, взаємодопомогу ра
дянських народів, ^' знайти 
собі прибічників серед СР– 

ЗАГАДКА ЛЮТІЗЬНОГО 
ПРЯСЛИЦЯ 

' Загальну увагу дослідників - археологів притяга
ють Змійові вали Київщини, які становили древню сис
тему 'оборони земель Середнього Придніпров'я. Остан
ню, при нагоді археологічних досліджень Змійових. ва
лів недалеко села Лютіж знайдено глиняне пряслице 
з написом, який, як здогадуються дослідники, є зла
джений з допомогою письмових1 знаків, що їх мали вжи
вати на українських землях у. старинній добі задовго 
до своєрідної писемносте Кирила і МетодДя. На цю те
му статтю написав доцент Київського педагогічного ін
ституту А. Бугай („Молодь України , 31. 3. 1974). У 
„Свободі" з 6 квітня була видрукована інформація 
„Яке було письмо „Русів"? „у зв'язку з доповіддю в 
УВАН в Ню Норку проф. Юрія Перфоровича на тему 
„Що таке „черги і різи" чорноризця Храбра?". Стаття 
доцента А. Бугая кидає додаткове світло на це, власне, 
питання, що заторкус давньоминул.е нашої землі і нашої 
культури. Тому і передруковуємо її з деякими пропус
ками, залишаючи оригінальний правопис. Ред. 

Про Змійові вали Київ
щини було чимало публіка
цій. З них читачі дізналися 
про древню систему оборони 
земель Середнього Придні
пров'я, про особливості кон
струкції, технологію будів– 
тицтва великих насипів. 

Багато таємннЦь прихову
ють в собі Змійові вали — 
ці, мовчазні циклопічні спо
руди із землі, перепаленої 
.'лини та дерев'яних зру– 
Яв. З'ясувати бодай деякі з 
них, можливо, допоможе 
глиняне пряслице із загад
ковим написом, знайдене по
близу -валу, на березі Київ
ського водосховища,4 північ
ніше села Лютіж. -

СР, притупити клясову сві
домість трудящих нашої 
країни, оживити і роздути 
націоналістичні передсуди". 

Свої міркування І. В. По
пович закінчує закликом до 
активізації в боротьбі з на
ціоналістичною пропаган
дою, а в першій мірі вима
гає опрокидати „спотворю
вання" ленінської націо
нальної політики, мовляв, 
„політику зближення ра
дянських націй утотожню– 
ють з русифікаторством". 
Попович пише, що „активі
зація антирадянської пропа
ганди, широке використан
ня нею ідеології буржуазно
го націоналізму спричиняє 
конечність посилення бо
ротьби проти будь - яких 
різновидів націоналістич
ної і шовіністичної ідеоло
гії, у тому числі проти ук
раїнського буржуазного на
ціоналізму і сіонізму, вима
гає що рішучішого викриття 
їх антикомуністичної спря
мованосте, активного вико
рінення націоналістичних 
пережитків". 

Для кожного читача, хто 
чавіть загально знайомий з 
підсовєтською д і й сністю, 
стаття І. В. Поповича в „Ко
муністі України" мас свою 
незвичайну вимову, бо ду
же виразно і ясно розкриває 
загрозу, в обличчі якої зна
ходиться марксистсько - ле
нінська ідеологія і російсь
кий імперіялізм. Ця стаття 
показує водночас яку 
зброю треба вживати проти 
російського і м періялізму, 
„озброєного марксизмом-ле– 
нінізмом" — на сучасному 
етапі. 

м. с-й 

Загальний вигляд пряс
лиця і розгортка верхнього 
його конуса подані на фото
графії. Висота давнього ви
робу — 4 сантиметри. Мате– 
ріял — глина з домішкою 
піску. Колір світлий, який 
буває у злегка обпаленої 
глини. 

На пряслиці викарбувано 
8 знаків. Нанесені вони 
упевненою рукою. 
' Шість знаків мають дещо 

спільне у своїй побудові. 
Кожен з них складається з 
трьох вертикальних або по
хилих, іноді трохи хвиляс
тих рисок, в окремих випад
ках доповнених горнзон– 
тальшгх або майже горизон
тальними познаками. 

У першому та п'ятому 
знаках вершини рисок нага
дують основу гілки, відірва
ної від стовбура. Схоже яа 
те, що вони зроблені-кінцем 
стиля півкруглої фармн. У 
четвертого знака риска по
середині мас відгалуження. 

іПривертак)ть увагу ще й 
інші особливості напису. 
Над першими рисками пер
шого і шостого знаків міс
титься по одній великій 
крапці, а над першою рис
кою п'ятого — дві. Крім то
го, над горизонтальною рис
кою восьмого' знака є три 
менші крапки. Нині ще важ
ко сказати, чи пов'язані во
ни з написом. -

Восьмий знак за формою 
і розташуванням дуже від
різняється від інших, саме 
тому ми й припускаємо, ще 
ним завершується напис 

Той факт', що шість із во
сьми знаків містять у своїі 
побудові три риски, дає під 
стави припустити, що й ус; 
система загадкової писемне 
сті, мала здебільшого так; 
структуру. Зрозуміло, що : 
цьому короткому написі вм: 
сталися не всі її знаки. Пг 
біжний перегляд багатьо: 
зразків стародавнього пись 
ма не виявив .нічого схоже 
го. Отже, можна гадати, пг 
напис на лютізькому пряс 
лиці є зразком, поки що не 
відомої науці писемності. 

Кому ж вона належала' 
Чия рука багато сотень рс 
ків тому карбувала ще нг 

м'якій глині таємничі зна
ки?.. 

Як відомо, болгарськії" 
чорноризець (ч є р я є вдЛ 
Храбр у своїй праці про пи
сьмена вказував, що Кирил 
який створив старослов'ян– 

! ську абетку (кирилицю) 

А. ШТЕФАН 

Монс. АБГУСТИН ВОЛОШИН 
У 100-РІЧЧЯ НАРОДИН БАТЬКА КАРПАТО– 

УКРАШСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ. 
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заарештовано ще проф. інж. Василя Чаплю і засуджено : 

на ув язнення, з якої о він повернувся щойно по 10 роїсах. І 
Проф. Панькевича не арештували!. 

Другий арешт відбувся 21-го травня 1945 року. Чесь
ке полшийне авто зупинилося перед віллею през. А. Во
лошина, Под Ліпками II, Прага-Сміхов. Капітан Шибай– 
лов (псевдонім), агент тасмно4 політичної агенції Смерш, 
виліз із авта, підійшов до зовнішніх дверей будови, подзво
нив і сказав переляканий Василіянській Сестрі: „Ведіть 
мене до кімнати Волошина!" — „Прошу" сказала сестра 
і відчинила двері до кімнати, де Президент сидів при своє– і 
му бюрку. — „Забираю Вас на переслухаяня! Поспішай
те.'" — „Та мене вже переслуховано, звільнено й позволе– 
но повернутися додому, тут є „бумажка!". сказав Воло
шин. — „Я знаю, сказав шмершовець. Це звичайна про– 
вірка! Формальність! Чим скоріше, вийдете, тим скоріше 
повернетеся! Ходім!" — Президент пішов до дверей, де І 
праворуч стояли мовчки — його дві сестри Олена й Оль
га. Президент розцілувався з ними, взяв від Олени зазда
легідь приготовану валізку й вийшов із хати, щоб ніколи 
не повернутися більше до неї. j 

Волошннові сказано сісти біля Шибайлова. Скоро 
прибули до Дслострелецкої вулиці. Приїзд Президента 
описано в книзі „Смерш", і опубліковано в українськиж( 
часописах, тому подаю тільки закінчення.—„кудогемотріш, 

поп? На небо? Поздно, поздно! Нужно било раньте Богу 
молиться, а не полнтикон занематься!" Волошин слухав 
Шибайлова, ніби байдуже. 

— „Ну, валяй, валяй (гайда)! Вот с етим бойцем в 
подвал (пивницю) і ББ негре є (поспішай)!" і вояк ударив 
його прикладом у спину. 

Більш-менш в тому часі заарештовано міністрів: Ст. 
Клочурака, М. Долнная та Ю. Перевузника. '̀ -"'̀ ' 

Волошннові було 71 рік життя, коли його заарештова
но, але тоді він був у доброму здоров'ї. Совсти старалися 
чим скоріше його зліквідувати, але в такий спосіб щоб 
воно виглядало на природну смерть, в червні 1945, розпус
тили вістку, що Волошин у Станиславові помер. Але, як 
відомо, Волошин не був у Станиславові, бо його, так як і 
Долнная, Клочурака і Перевузника вивезено до Москви 
в Лефортовську тюрму. і 

Невідомо, чи Волошина в тюрмі тортуровано? Факт, 
що кріпкоі будови і здоровий Волошин за 51 день в тюрмі 
вихуд, фізично його зовсім викінчили і він помер. 

Лефортово була найсуворішою із всіх, військовою 
в'язницею, із найбільше рафінованими тортурами (диві. 
описи Краснова, Дерябіна, А. Грановського і інших). 

Спочатку в'язня замикали в будку, набагато нижчу 
за його висоту, так що він мусів стояти в ній ввесь час 
похилившись, або зігнувшися. По якомусь часі повітря 
сильно зуживалося і в'язень умлівав. Тоді дозорець, даода– 
вав йому трохи свіжого повітря і так це продовжувалося 
на 24 години і більше. Інша тортура була позбавити^в'яз– 
ня сну на два, три або й більше днів. Допитувач переслу
хував вночі, при чому допитувачі змінювалися, протягом 
дня — спати не було вільно. Якщо в'язень відмовлявся 
підписати зфабриковане зізнання, його били руками,.гу
мовою рурою або копали ногами. 

Співв'язень із Карпатської України був свіДкЧЯй як 
умирав Волошин і так описав його трагічний кінець: (див. 
А. Штефан: „За Правду і Волю", Торонто 1973);. 

Дня 11-го липня 1945 р. мене вели до мого опіку– і 
на,'який усіма нами опікувався. Коли мене привели'До'1 

дверей мого опікуна, двері були замкнені, але сусід 
нам сказав, що він знаходиться у одного тяжко хво

рого, від якого хотів би ще дещо довідатися.. 
Ми повернулися і перед дверми кімнати, де ле

жав старенький о. Волошин, попросив мій сторож, 
щоб мій опікун на хвилину вийшов. 

Двері відчинились і так уже залишились відчине
ними. Коли я побачив, що він лежить в агонії, смер
тельно блідий, я схвильовано поспитав, що з ним ді
ється?! Чому не приведуть до нього лікаря?! 

— Не нужно; йому не нужна помощ! 
Мій опікун наказав відвести мене до його канце

лярії і там почекати, поки він прийде. 
За нецілу півгодину прийшов мій опікун і як 

завжди зачав мене випитуватися. Між іншими поспи
тав, кого залишив Волошин в Празі. Я тоді його за
питався, чи є якась надія, щоб зберегти о..Волошина. 

На те він відповів: „Он ушел!" 
Я не зрозумів його добре — продовжував свідок 

— і думав, що о. Волошина може кудись відвезли. 
Тому поспитав: Куди він пішов? 

Опікун зденервовано сказав: „Він не пішов але... 
— „помер"... 

Усе це сталося так, як я переказав. Це я бачив 
своїми очима, та сам чув. 

Лист йде далі: Він лежав вже мабуть мертвий, 
а на другий день мій покровитель ще сказав мені: 
Його знищила не тюрма, але хвороба, яку він приніс 
зі собою із дому. Старенький мав цукровку — виправ
дувався опікун. 

Кінець листа: 
Відносно дня смерте о. Волошина це єдина прав

да, яку я міг би й іншими доказами потвердити. 
Президент А. Волошин мав незначне поширення сер

ця і його успішно лікував. „Цукровки" ніколи не мав. 
Твердження опікуна; що старенький^ приніс^si собоїр 

з" ДомУ цукровку —дійсності не відповідав, бдтвак, совст– 

зустрічався у Корсуні (дав
ньогрецький Херсонес, поб– 
лизу^нинішнього Севастопо
ля) ЗЧЇЛОВ'ЯНИНОМ, якшГчя– 
тав, пнеав і рахував за до
помогою „черг'' і „різ”– 
Храбр запевняє: Кирнл ні
бито запозичив із тої пра
давньої абетки деякі знаки 
для букв, що відповідали 
звукам, характерним лише 
для слов'янських мов. Не 
виключено, що такими бук
вами були „Ш" та ,,Щ", ко
жна з яких і складається, 
зокрема, з трьох вертикаль
них рисок. 

Історичні знахідки свід
чать про використання на 
нашій території задовго до 
Кирила та Мефодія своєрід
ної писемності. Припуска
ють, що елементами майбут
ньої глаголиці, а поряд з 
ними і грецькими літерами, 
користувалися ще до утво
рення слов'янської держави 
загадкові уличі та тиверці. 

Арабський мандрівник X 
століття ібн Ель-Недім, що 
заходив у наші землі, подає 
навіть зразок руського на
пису „на дереві", що не мас 
нічого спільного ні з глаго
лицею, ні з грецькими літе
рами. Інший араб, історик 
X століття ібн-Фадлан, який 
зустрічався з русами, свід
чить, що" вони могли робити 
записи поширеними у них 
знаками. Географ Масуді 
(помер 956 року) вказує,, що 
в одному з поганських ка
пищ він бачив висічене на 
камені пророкування, а іс
торик XI століття Дітмар 
згадує про написи на „ідо
лах слов'янських". 

Як бачимо, згадок про іс
нування у слов'ян прадав
ньої писемності не бракує. 
Правда, вчені ще не дійшлг 
єдиної думки, якою ж вонг 
була, що ж означали ті та
ємничі ,,черги" і „різи". 

Спробуємо уявити, ще 
знаки з лютізького прясли
ця перенесено на дерево. То
ді лінії, проведені вздовж 
деревини, справді можна бу
ло б назвати чергами. Рис
ки ж, викарбувані впоперек 
деревини, можна було б на
звати різами... 

Звичайно, це ляше наше 
грипущення, яке за сучас
ного рівня знань у цій галу– 
ji не можна ні аргументова– 
ю довести, ні заперечити. 
Іе наполягаємо ми і на то
гу, що письмо на.лютізько– 
гу пряслиці було спільний 
тля багатьох слов'янських 
тлемен. На Середньому 
Тридніпров'ї могли існувати 
длька варіянтів „черг" і 
різ". 

Але лютізьке - пряслице 
іапповхус– дослідника дум– 
:н. Таємничі знаки викар
бував представник осілого 
;емлеробського населення. 
Ян добре оволодів мистецт– 
:ом письма, оскільки знаки 
знесені твердою і вправ– 

:ою рукою. Можна припус– 
тгги, що ця людина була 
еміеннком - гончарем. У то– 

' очасному суспільстві напи– 
:и на глиняних виробах на– 
юсилися, можливо, не так 
рідко, та деякі дослідники, 

!ивчаючи археологічні ко– 
іекції, приймали їх за орна– 
гент і не звертали на них 
/ваги... 

Як відомо, передача ін
формації малюнками (пікто
графія) існувала у всіх на
родів, які стояли на рівні 
первісно - общинного ладу. 
Малюнки не „читалися", а 
витлумачувалися. їх міг 
зрозуміти кожен... 

Перехід од родового ладу 
до клясового суспільства, 
викликав заміну. первісної 
піктографії письмом. Нам 
здасться, що напис на̂  лю
тізькому пряслнні відпові
дає уже альфавітному пись
му. Знаки тут не мають ні
чого спільного з малювко– 
ними зображеннями. 

Уяву хвилюс ще одне за
питання. Коли ж був зроб
лений напис на пряслиці? 
За формаю воно схоже на 
пряслиця з а р убинецької 
культури, яка розквітла на 
Київщині у перші століття 
нашої ери. Приблизно в той 
же період будувалися і 
Змійові вали. Саме біля од– 

3 наших буднів `r 

Кінець світу 
Дехто з так.званих „про

повідників" на долині міста 
Ню Иорку так саме, агутно, 
ставить справу: браття. Се
стри, наближається кінець 
світу! Є нові познаки, що 
він (кінець) недалеко!" Д . я 
думаю, що треба дрібку 
стриматися "з;.у голошенням 
таких апокщ(птигних віщу 
вань. Насампеурд на мій по
гляд, треба докладніше про
студіювати Іпдредбагувания 
доктора Ніїстрадаліуса, як 
також ворожіння славної 
цариці Миха!кьдй... Чч с там, 
у цих ворожшНях, відповід
на глава про появу (під ки
пець XX-zoJ бЬоріггя) дійс
них створінь, що назнчаюті,– 
ся - „стрікерсіРЛ гасають, .по 
вулицях, у білий день, голі, 
як їх мати на світ привела, 
тільки деякі в циліндрах на 
голові?.. Саме є іюяві цщ 
дивних креатур,дехто з су
часних ворожбитів передба– 
гас іНнвць світу і загладу 
людсокому родфві. 

В цьому місці дозвольте 
вернутися думками-спогада– 
ми !ІО-50 років назад, до Ста
рого Краю, розуміється. Ко
ли, пригадую собі, в тих да
вніх гасах синок у школі 
„збивав бомків'^ не веився, 
тоді татуньо, накивуюги па– 
іьцем, казав: „Сину, прися– 
.іься до книжки", бо як ніго– 
го не навгишек, то ходити
меш голий-боейй!" А віГов– 
гите, що нині робиться, ато 
тепер ходить гапий-боснй?.. 
Люди вгені в науках, сту
денти коледжів та універси– 
етів і дівгата з, ^ліпшої со– 

іаїти", роблять я себе пуб-„ 
ліку, світять, з дозволу СКОг 
завши, неприкритим тілом. 
Щоб бути свідком такої гу– 
даси, ви й не мусите купу
вати квитка вступу, як до 
ч,ирку ги менажерй: просто, 
сідаєте коло телевізора, нас
тавляєте регулятор на „Ос
танні новини" і маєте цир– 
:ус вдома. 

Я навіть дуже тому не ди– 
туюся, що деякі мої мулея– 
телі, де в хаті c` діти й сту– 
ціююга молодь,'повилугува– 
чи були телевізори під гас 
великого Посту. :„ 
^^'Уявіть^йбі, що.тепер 
юказують "tia`f телевізії! - -
нарікала з обуренням одна 
сусідка, - Чбповіки. ганйї 
оть голі, тілн^и в капвНн^– 
sax! До гого. докотилося'Су
спільство !'ІІ цЧ має вихову
вати молодь?.!\Я вже білілеє 
і не вклюсаюіїелевізора,''бо 
й так, переді) Великоднем, 
християнин доволі нагріши^ 
ться, без подірких програш. 
Тепер'Ьгльше книжок гитаю, 
— закінгила і'свої ремарки 
дорога сусідкаї --''' 

Отут, саме, `Jt не погодив
ся б з передвіа^уваннями)во– 
рожбитів, які\ обтають ;кі
нець світу вже.„на Kopwpf'. 
,J`erbre думи, ви хмари ofW-
ні!" — хогеть^я сказати -sa 
нашою noerecow, Лесею `?Kr 
раїнкою. А може поява цих 
легких варі ятів - - і/стріісе– 
рів" матиме тюзитцвнї нас
лідки в суспільстві?.. Коже 
воно врешті відвернеться ВІД 
так авамог^ЙР'сЗ/льгі/?"1^!,^ 
всяких гудацтв, може яросте 
зацікавлення”кнцжкою,-ліг 
тературою,мобрим театром^ 
справжнім(мистецтвом? Ч^ 
го дай, Божеі діждатися, 
Амінь. 

І к є р; :у''-

ного із велетенських земля
них насипів і був знайдений 
цей невеличкий предмет І з 
обпаленої глини.' Дуже спо
кусливо виводити „рід" сло– 
В'ЯНСЬКИХ „Черг" І „рІЗ" Cft" 
ме з тих .часів. Спокусливо 
припустити ” також, що на 
початку дапіої ери древлі 
слов'яни мели розвішене су
спільство, яке вже опанува
ло писемність, володіло, яв4 

абиякими і я ,̂ к енерннма 
знаннями, які знайшли своє 
втілення у спорудженні Змі
йових ,вал^в. Але не будемо 
робити передчасних виснов
ків. Для остаточної- відпові
ді на ці хвилюючі запитай' 
ня потрібні нові пошуйй; 
знахідки, 'дослідження... т'ґ,' 

ські тюремники такі „всезнайки",. що можуть за три дні 
приворожити таку хворобу, яка їм потрібна. 

Що зробили з тлінними останками сл. пан. президен
та о. А. Волошина — не відомо. ' ^ 

Він помер, але його пам'ять безсмертна посеред його' 
земляків. 

(Кінець) 
rXXXTXXXXXXXlXXXXXXXXXXXXXxXXTXxXxXXTTXXXXXXJt, 

УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА СВІТЛИЧКА ВЧИТЬ ВЛНІу'– 
^ ДИТИНУ пік однієї мова 
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Ч. 75. 
Д1.1 і а СВОБОДА, СУБОТА, 20чго КВІТНЯ 1974 

Адвокат Роман Моеткж - новий 
президент Філії У НО, Торонто-міето 

В неділю, 17 лютого 1974 
року відбулися Загальні Збо
ри Українського Національ
ного Об'єднання, Філії То– 
ронто-місто, на яких новим 
президентом був обраний ад
вокат Роман Костюк. Наро
дився він у Торонті 1 січня 
1932 p., закінчив Паркдейл 
Коліджейт і ґрадувався в Ст. 
Майкел Коледжі в Торонт– 
ськім Університеті, де здо
був ступінь ,,Бечелор оф 
Артс". Весною 1980 p. Р. Ко
стюк . закінчив правничу 
школу Осгуд Гол і відтоді 
провадить адвокатську кан
целярію в Торонті. 
,, Адвокат Р. Костюк одру

жився з Іриною Снігура, є 
сом двоє дітей — Рома

на мол., 10 літ, і Марії Анни, 
13 літ. Панство Костюки бу
ли дуже активними членами 
молодечої організації МУНО 
в часі своїх студій і зустрГ– 
лися в Українськім Студент
ськім Клюбі в ТоронтЗькому 
Університеті. Родина Костю– 
кіс працювала також на різ
них .ділянках українського 
громадського життя, допо–" 
магала у підготовці молоді– 
ясннх програм, як також 
служила порадами для стар
ших людей. Адвокат Ромаї 
Костюк бере участь в праці 
для канадської спільноти й 
тепер с у Раді Канадського 
Товариства для шпитальних 
фармацевтів. 

Подав М. М. 

КОНЦЕРТ ГАННИ КОЛЕСНИК... 
(Закінссннл зі crop. 1-dU 

вань у виконанні „звичай
ної" пісні. Хай внсокопарні 
критики вам скажуть, що 
Ганна Колесник вибрала 
репертуар дещо базований 
на тематиці ностальгії або 
національних саятнментів. 
Не вірте їм. Ганна Колесник 
нічого не вибирала, бо це 
наша пісня вибрала її, вкла
ла в її душу всю свою силу 
народної творчости і кра
щих українських компози
торів, і послала її на сцену. 
Ганна Михайлівна — не мі
крофон, а екран ^української 
пісні. Лише люди,' які, нер 
вово шукаючи „за виходом 
v широкий світ", почали 
кланятися ' чужим богам, 
цього не бачать. Українська 
пісня перестала бути для 

них фенікс - птицею, яка і 
ніколи не згоряє, і яка спро
можна винести окремі варі
анти нашої культури у цей 
широкий світ. І нас у ньому 
знайти живими. 

А втім і дещо про програ
му. Чимало слухачів, ма
буть, думає, що в першій 
частині концерту Ганна Ко
лесник поставила деякі арії 
із т. зв. світових опер для 
„піднесення престижу" кон
церту, але воно чомусь ви
дається уважному спостері
гачеві доволі підозріло. 
Якось мозолить думка, що 
обоє Колесникя не знечев'я, 
а навмисне поставили після 
арії Г. Генделя арію Насті 
із „Тараса Бульби" М. Лн– 
сенка, щоб показати слуха– 

ІШРШІОЇ РАЗ 

Головущ - Hollywood 
та околиці 
В днях 20,27,28-го 
квітня 1974 року 
УКРАЇНСЬКИЙ 
КУЛЬТУРНІШ ОСЕРЕДОК 

влаштовує 

ВИСТАВКУ ЕМАЛІЙ 

К. ШОНК-РУСИЧА 
з ню парку 

БУДУТЬ ВИСТАВЛЕНІ ТАКІ ТВОРИ: 
ф Княжа емаль ф Живописна емаль 
ф 'Конструкція в емалії ф Ікона в емалії 

ф Репродукція із старинної української емалії 
Для молоді коиаіого дня, о год. 2-ій по лол. буде продемонтрований процес емалії. 
Виставку відкрис мгр. ВЕСЕЛІШ. Виставкою займаються П-во ЧАПКШІСЬКІ 

Виставка відбудеться -

в залі 4315 Melrose Ave., Hollywood. Calif. 
Відкриття - 26 квітня, год. 7-ма вечора 
27-го ИВЯТНЯ від 10 р. до 9 веч., в НЕДІЛЮ, 88-то КВІТНЯ вид 12-Є веч. 

ЗАПРОШУЄМО ВСЕЧЕНИХ ОТЦШ, ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ. МИСТЩВ, 
ВЕЛЬМИШАНОВНЕ ГРОМАДЯНСТВО ТА МОЛОДЬ. 

Lni 

чеві, сказати б, порівняння 
на місці Адже у красі музи
ки обох арій навіть ие може 
бути– і мова про те, котра 
краща, бо арія Насті — не– 
перевершена. Не обезцінюе– 
но ..Трубадура" Верді, але, 
даруйте, арія Варвари із 
„Богдана Хмельницького" 
слухається краще від пісні 
Азучени. Справа не у „на
ціональному сатяменті", а 
просто у композиції. 

Хочеться поставити тезу, 
що коли б Україна була не
залежною останніх сотню 
років, її опери співали б на 
світових сценах, як і співа
ють „Свгенія Оноґіна" чи 
„Пікову даму". Гаяна Коле
сник хоче своїм виконанням 
та добором репертуару цю 
тезу доказати. Допомогти 
їй у цьому, чи критикувати 
з-під поли за ..ностальгію" ? 

Прибула Ганна Михайлів
на у Міниесоту вщерть 
утомлена, і це не тільки із-
за форсованого турне, але 
й, як переклнкуються із на
ми деякі канадці, після по
дорожі і концертування В 
Канаді, які б швидше прига
дували подорож по Казах 
стані, а ніж по „канадській 
Україні". Про це варто б 
нашій пресі згодом погово
рити. 

До того всього обоє Коле– 
сників не минула, азійська 
грипа. Доводилося 'підтяга
ти їм струни антибіотиками, 
зокрема у Володимира Анд– 
рісвича. Боялися ми, що у 
нас повториться із Ганною 
Михайлівною те, що вже 
раз було у Філадельфії, але 
ми всі патріотично рішили, 
що сігівас або не співає, а 
ми її посадимо на сцені і бу
демо на неї дивитись. А во–' 
на ж гарна, як'наш степ ве
сною. Мені видається, що 
коли б хтось хотів собі уя
вити, як виглядала ДОНЬКР 
або дружина Лубенського чи 
Переяславського козацького 
полковника, хай дивиться 
на Ганну. 

Не вірте, що артисти хво
ріють. Для них - це видум
ка медицини. Вистачило 
для Ганни Колесник набиту 
залю із святковою й ентузі– 
ястичною громадою, звук 
роялю під руками її небожа 
Володимира Ратушного, те– 

У К Р А Щ С Ь К Ш І Л Г Т Е Р Л Т У Р Н О - М И С Т Е Ц Ь К і т К Л Ю Б 
в НЮ НОРКУ 

Субота, 27-го квітня 1974 року. Год. 7:30 вечора 

НАТАЛКА ХУДА-ГУСЯК 
(МЕЦЦО-СОПРАНО) 

При фортепіяні ІГОР СОНЕВИЦЬКИЙ 
В програмі пісні та арії зададньо-европейських 

та українських композиторів. 

Український Інститут Америки, Інк. 
2 East 79th Street, New York, N.Y. 

Вступ за ггрограмками– 

i i 

u'^ СЬаршо-пластунські Курені 
, ЛОБРАТИМИ" та „ТІ ЩО, ГРЕБЛІ РВУТЬ" 
влаштовують ЗАБАВУ - „ВОДОГРАЙ 
яка відбудеться 

v дня 27-го квітня 1974 року, о год. 9-ій веч. 
- у великій залі УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 
:, Ш 2nd Avenue, New York, N.Y. 

Грає оркестра „ДОШНО". Вступ4.00 дол 
"ІіУФЕТ ЗАПРОШУЄМО всіх. 

Ьіі". 
.ітоя 

іЧА 
ГЛГ– 

Пластовий Загін „Червона Калина" 
влаштовує 

ПЕРШИЙ 
СПОРТОВО-ВИШНІЛЬНИЙ ТАБІР УПЮ-Ів 

(CJB.T.) 
ДЛЯ ТШбвИ^ВНЙКШ І ЗМАГОВИХ С У Д Д І В 

j^potosrr`rrrtlfftr trrrrrrfr rctrr ГГТ ..i..f...n 

'Увага! НОВИН СПіЗДЯЛІЗАЦГИНШЇ ПЛАСТОВИЙ ТАБІР Увага! 
`MUj 

вгс,з 
їтсо: 
уг/матг 

"на оселі „Вовча Тиша" в днях 3-17 серпня 1974 року 
ї-"-:-

ГРИ 
1. Копаний м'яч 
2. Сітківка (відбнвалка) 

3. Мети - диском, булавкою 3. Кошівка 
4. Стусан - кулею І ,. І 

СТРІЛЬБА ш ВІДЗНАКА ФІЗИЧНО! ВПРАВНОСТИ 
КІЛЬКІСТЬ, УЧАСНИКІВ ОБМЕЖЕНА 

По дальші інформації звертатися до Кошових у Станицях або до 
ст. ОД. Лева Чкровського, ЧК .. ст. цл. Ореста Кебала, ЧК 

i^iv PMrovRkv - .`. У–. ' t- Oreet Kebalo 
7 Madleon Ave., WWuMMW м^ЛЯ–^ 84th Ave., Jamaica, N.Y. 1ШД 

`jstttrttjftrr сГ04Ммгггггсг---ЛтГт,ЛЛЛМЛтЛЛ'ЛЛЛЛЛМММЯМЛМЛЛЛЛЛФЛ"ЛЛЯ^фТт,тЛЛЛЛ?^ЛЛЛЛ 

В програмі: 
РУХАНКА 

ЛЕГКА АТЛЕТИКА 
! І анаіс 1, Біги - короткі, середнії довгі, навпростець 
; ' 2. Стрибки - в гору, в довжінь 

4. Стук-пук 
ЛУЧШЩПЮ 

Увага! ЛИЦАРІ Увага! 
ОРДЕНА ЗАЛІЗНОГО ХРЕСТА! t 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Подаємо до загального відома, а зокрема Лицарям 

Ордена Залізного. Хреста наступне: 
1) 3 прибутку, одержаного з розпродажу альмаяаха 

п. н. „У 50-рІччя Зимового Походу Армії УНР" Орден
ська Рада Ордена Залізного Хреста Армії УНР приділя
ла і виплатила нище наведені суми, як датки на осьякі 
загально-національні цілі: 

На УНРаду на рукн ВДостойного Пана Президента 
УНРеспубліки в екзнлі Миколи Лівицького 200.00 доля– 
рів; на Церкву-Пам'ятннк в Вавнд Бруку; „Церкву в По
требі" на рукн Блажен. Верховного Архнєпископа Кнр 
Иоснфа Сліпого, Церкву1 св. Симона в Парижі, НТШ в 
Сарсель, Дар Українському Воєнному Інвалідові, НТШ в 
Ню Иорку, Бібліотеку їм. Симона Петлюри в Парижі та 
Музей при Церкві-Пам'ятнику в Вавнд Бруку, - на всі 
ці 8 установ по 100.00 доларів, — всього разом 1,000.00 
долярів. 

2) Орденська Рада Ордена Залізного Хреста поста
вила досі пам'ятники на .могилах пок. Лицарів Залізно
го Хреста: ген.-полк. О. Загродського і хор. Т. Грінченка, ь 
а пам'ятник на могилі піДполк. Гр. Маслівця с на викін
ченні. 

За Орденську Раду Ордена Залізного 
Хреста Армії УНР 

Майор Василь (Иловщук Майор Іван Вшшш; і 
голова секретар-скарбннк | 

плин і заохочуючий погляд 
її чоловіка, який чомусь за
любки тримається у тіні, і 
кашель із антибіотиками за
бувся. 

Ішов концерт. ' Артистка 
із слухачами обернулися в 
один суцільний тон. Це про
сто аж дивно, як природа 
обдарувала цю співачку ми
стецтвом поєднання .себе із 
слухачем, бо контакт між 
нею і слухачами такий міц
ний, що ви4 перетворюєтеся 
у напружені струни, стаєте 
резонатором, ви переживає
те глибоко кожний тон, ко
жне слово, ваше хвилюван
ня росте понад сподівання. 
Це вже справа не лише го
лосу, техніки співу чи на
віть самої композиції, а я– 
кийсь глибший зміст, який 
єднає вас із артисткою. Це 
особливо відчувалося, у де
яких піснях, а в тому в ор– 
ремнх аріях у першій части
ні та таких, як, наприклад, 
„Жита, жита'' Олеся і Гна– 
тишина, „Києве мій" Шамо 
тощо. 

Вам скажуть деякі крити
ки, які ще самі не створили 
жадної пісні, що широко 
прийнялася б, що треба роз
цінювати кожну ноту, кож
ній віддих, застосовувати 

логіку і таке інше. Не слу
хайте їх. Слухайте пісню, 
дайте себе вести Ганною 
Колесник у світ краси на
шої творчости, що робить 
зас резонатором. Якщо ви 
зправді відчуєте у виконан– 
:о Ганни Колесник як, зг– 
г. ловами Шевченка, пливе 
Ініпро, якщо проспівані 
слова „Києве мій", які Ган
на Михайлівна передає не
перевершено, впадуть вам у 
;ерце так глибоко, що ви 
пдродитеся і відчуєте, що 
зін справді ваш — ви іспит 
слухача перейшли. Хоч раз 
тро логіку забудьте. Дихай– 
`e свшан - зіллям. 

Оповідають, що Ганну Ко– 
іесннк треба б готувати на 

„великі сцени", дати її у 
міжнародні опери. Дозволь– 
:е висловитися, що це буде 
ще одною, черговою нашою 
грагедісю. І соромом. Чи та– 
'кі сподівання у нас тому, 
що ми не хочемо або не 
спроможні дати її і таким, 
як вона, достатньої опори у 
нашій українській громаді 
по широкому світі? Скільки 
ми вже віддали наших та
лантів на ці „міжнародні" 
ринки, і яка із цього ко
ристь? 

Ні, ми можемо іноді по
зичити Ганну Колесник на 
інші сцени, але її повністю 
затримати собі. Будучи спі
вачкою високої якости і не
пересічного художнього рів
ня, вона могтиме виступати 
по чужинних сценах, але во
на мусить залишитися кня
гинею нашої сцени. Для 
цього треба її і таким, як во
на, створити достатні умовн
ий. І до цієї теми треба по
вернутися не так у „концер– 
товому репортажі", як у 
громадській тематиці. 

Д-.р А. Якубович очолив Відділ УЛТПА 
^ в”Фгайо 

Загальні Збори Українсь– | заходи в обороні д-ра Я 
кого Лікарського Товарист– Плюща і відгук на них OpS 
ва, Відділ Огайо, що відбу 
лнся 31 березня 1974 р. про
вели в практику гасло „ли
цем до молоді" і передали 
естафету проводу Товарист
ва у руки молодих лікарів. 
Головою Відділу обрано д-ра 

галізацій Червоного Хрестаї 
АМА та Амнесті Інтерней^ 
шенал; передачі про діяль,і 
ність УЛТПА через радіо^ 
хвилі Голосу Америки. Д-р 
Кушнір з признанням вІді 
значив КНЯЖИЙ дар д-ра Вв– 

Александра Якубовнча, а і гена Омельського в сум| 
членами Управи д-рів: Ро -
діон Палажій, Міра Сагай
дак, Дарія Дубас і Андрій 
Качала. У звітуванні дотепе– 
рішного Голови Відділу д-ра 
М. Дейчаківського було під
креслено: організаційне по
ширення й зміцнення Відді
лу, що зріс до 63 членів, 
взірцеву працю скарбника 
д-ра Палажія в наладнанні 
фінансових справ, участь 
Відділу в конструктивних 
акціях в рамцях Українсь
ких Злучених Організацій 
УККА чи СКВУ. Увагу теж 
уділено студентській органі
зації в Клівленді та уділено 
фінансову допомогу науко
вим організаціям: (Гарвард, 
Українське Історичне Това -
риство та іншим). 

Гостями на Загальних Збо
рах були^ 2-новоприйняті до 
медичних шкіл студенти: 
Богдан Піхурко й Ігор Це– 
гельеький. , 

З нагоди Зборів Відділ від
відав Голова Головної Упра
ви УЛТПА д-р Юрій Куш
нір, який поінформував при– 
CVTHHX про найважніші ак
ції, які проводить Головна 
Управа: видавнича діяль
ність (Альманах і „Лікарсь
кий Вісник"); Науковий 
З'їзд у Вашингтоні й його 
якрелитапію Амернкансько– 
ю Медичною Асоціацією: 

500 дол. на видавничий фонд 
„Лікарського Вісника" й за
кликав Колег збільшити фі
нансову піддержку „Лікар
ського Вісника" й Стипен– 
дійного Фонду ім. М. Панчи– 
шина, який за час свого від
носно короткого існування 
дав понад "40 тисяч долярів 
стипендій студентам медич -
них наук. Доля так судила^ 
що на кілька днів перед ци
ми Зборами помер наш виз
начний лікар і громадянин; 
засновник якраз того Стнл 
пендійного Фонду, д-р Вог^ 
дан Олесницькяй. Збори з 
глибоким жалем вшанували 
його пам'ять .та провеля 
збірку на Стипенднйнпй 
Фонд і закликали членів, Hef 
присутних на Зборах, скла
дати свої пожертви на рукн 
скарбника Відділу на цю 
ціль. 

Підчас Зборів проведено 
теж збірку фондів для обр| 
пони репресованих україис^ 
кнх -дисидентів, а спелДяльг 
но актуальну в пей час, обо^ 
рону Валентина Мороза. 

М . Д . 

Замість KẁTln т?я rwt^v могилу 
бл. п. МАІЧІ ГОТНКЖ 

Наїдопожчлі Мами 
Остапа і Іпенп, 

екла.іпг.мо 10.00 долгтіи 
на „Церкпт в TToToeW. 

Ех. Мапія ФЛТТО 

t 

І 

Ділимося сумндге вкттсоїо, що ДШІ 9-го квітня 1974 року 
uo.Mfji.ia в МІмж'шюліс, ЛІІшич ота 

бл . п. 
КАТЕРИНА 

ЦЮРОПАЙЛОВИЧ 
ЗІ ЖОВІСВІІ, УКРАЇНА 

Смерть Покійної оплакують: 
ЯРОСЛАВ — син з дружиною ЛІЗОІО і сином 

НЕСТОРООІ з ді)у.кшюю МАНВЕЛ 
БОГДАН — син у ГардфорДі, Коші., 

з дружиною 'ВКРОЮ 
ОРБОТ — син з дружиною ВГРІТИПОІО ' 

1 сяиамії: МАРКОМ і ПАВЛОМ 
олккаадїдрА ПАКУ ляк з мужем 

!ВАСНЛВМ і дочками: ,МАРТОЮ. 
ХРИСТННОЮ і ТЕРЕООЮ 

ДАРІЯ ВОРОВІП - дочка з мужем ПАВЛОМ 
та дітьми: іМАРУОЕІО,,РОМАНОМ 
і МАРКОЛІ в Ст. Лол 

ПЕЛАГІЯ ВОГГГІШІА - сестра з мужем 
МИХАЙЛОМ у Гамільтоні, Олт., Канада 

ДЛПЇШРО ДАННЛЯК - брат з дружішою 
СТЕФОЮ і дітьми в Торонто, Оит., Канада 

СИЛИВКС!ГЕР ДАННЛЯК - брат в Україні 
МАРІЯ КАТ.УЖНЯЦЬК4 - з мужем 

БОГДАНОМ і онном ЕВГЕНОМ 
у ВЗннпіеґу. Канада 

ВІЧНА Ш ПАМ'ЯТЬ! 

Замість квітів на могилу 

сл. п. д-ра Богдана Олесницького 
на аотребн саортового вяховання української молоді 

при У4УТ мЧорноморська Січ" складають: 
25.00 дол. — Іван Я. Хамуляк: 
по іОДИ) дол. — (Мнрон Ютебельськия, Омелян Тнардоа– 

ськяй, Омелян Суховерсмшй, Петро Семешок, Іван 
Орнняк, Осип Снґіда, ОВаснль Бшшк; 

по 6.00 дол. — Дмитро Кулях, Василь Матіятл, Олексан– 
. дер Нахгора, Евгиі Чнжович, Евгчмі Перевма, Воло

димир Клаїищак, Отесхав Ялів. 
Разом 180.00 долярів 

ПОДЯКА 
З волі Всевишнього, дня 5-го березня 1974 року. 

ненадійно відійшов від нас у Вічність 
наш Дорогий МУЖ. СИН. БАТЬКО 1 БРАТ 

бл. п. 
СЕРГІЙ СУЩИК 

уроджений дня 1-го жовтня 1925 року 
в м. Матіові на Волині. 

ПДсю дорогою хочемо скласти нашу сердечну яоджку 
отцю протопресвітеру Ф. Білецькому, о. митратові І. Крес– 
тюкові, хорові „Бояи" під яиригентлюю о. С Лоаняка, 
інж. Ю. Куропасеві за внголошеяяя гарного слова про По
кійного в У Я Я ^ ^ І шж. Ю. Артюшенкові під час поми
нального обіду. 

Щира подяка Друзям за несення домовини. Сердечна 
подяка пені Орясі Ярнмович, панству Галині і Сергіии 
Юлинько, панам О. Мельник і L Жеребняк. Похоронному 
заведенню Музика і Син. 

Вкінці з глибини душі дякуємо Рідним 1 Знайомим 
за вислови співчуття та молитви. 1 всім Тим, які зблизь
ка і далека прийшли, щоб нопрощатн і відпровадити По
кійного на місце Вічного іСпочинку. 

Нехай Всевишній Господь стократно Вас усіх винаго
родить. 

Дружина — ГАЛИНА 
Діти - АНДРІЙ 1 ОЛЯ 
Мама-– СОФІЯ СУЩИХ 
Сестра - ОЛЕКСАНДРА ЛАВА 

з мужем МИКОЛ ОІО^Д. МШШ т 

Вступайте в члени 
VUOmW 

Х Т І Т Т І Т Т Х Т Х Х І Т Г І Т Г Г Х Г І У Т ^ Г Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Х Х Х Д ; Т Х Г Ж 
ЧИ ВАША ДИТИНА ХОДИТЬ ДО УКРАШСЬКиї 

СВІТЛИЧКИ? ЗВЕРШТЬСЯ У ЦШ СПРАВІ ДО 
ВИХОВНО! РЕФЕРЕНТНІЇ ВІДДІЛУ СУ А, ЩО Є J 

У ВАІІІІЛ МІСЦЕВОСТІ. ^да. 
"тттттттттттттттттттттит t t t m i t m i i i t n n f 

тР Ьт 

В безмежному смутку ділимося болючою ВІСТКОЮ 
з Родиною, Приятелями і Знайомими, 

що в ночі з 13-го на 13-го квітня 1974 року 
відійшла від нас у Вічність, на Рідних Землях, 

наша Найдорожча МАМА і БАБУНЯ 

МИХАЙЛИНА "ІЯВОРСЬКА 
на 88-му році трудолюбивого життя. 

Горем прибиті: 
сини: ЙОСНФ з дружиною ЮЛІЄЮ 

ЯРОСЛАВ з дружиною ОСИНОЮ 
внуки: ЯРОСЛАВА з мужем ВОЛОДИМИРОМ 

ЮРШ з дружиною МАРІЙКОЮ 
ВОЛОДИМИРА, ОЛЕКа\НДЕР 

та ближча і дальша Родина в Україні 

трмиМідіи 



-.'" 
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- СВОБОДА, СУБОТА, 2Qjfo КВІТНЯ 1974 Ч. 75. 
^ Т 

напад не використав тієї пе
реваги, здобувши тільки од
ного гол я, що його стрілив 
Любомир Лужняк, який і 
встановив внслід зустрічі -
2:3. 

„Чорноморська Сіг" II — 
Португальський СК І ; / . 

О. Твардовськип 

Підписано договір про „культурну 
співпрацю" між Іраком і СССР 

Багдад. — Згодно з пові
домленням ТАСС, тут підпи
сано „плян культурної спів
праці на 1974-1975 роки між 
Товариством іраксько-совст– 
ськоі дружби, Союзом совет– 
культурних зв'язків з зару
біжними країнами і Товари
ством совстсько - іракської 
дружби". В часі підписання, 
стосовних документів промо
вляв член Регіонального ке

рівництва Партії арабського 
соціалістичного відроджен
ня Наїм Халдан, який під– 
креслив. що ,.відносини дру
жби і співробітництва, які 
існують між народами обох 
країв, є важливою підтрим
кою для Іраку в його боро
тьбі проти імперіалізму, в 
інтересах закріплення наці
ональної незалежності! і со
ціального прогресу". 

У Вашингтоні створено. 
(Закінчення зі crop. 1-ої.) 

Іїшлося про те, щоб зусил
лям усіх всеціло охопити 
многогранність етнічної про
блематики і, визначивши' її, 
запроектувати спільні вихід
ні дії. 

У висліді сумаричного зве
дення та обліку рапортів і 
бажань рішено покликати 
до життя нову етнічну коа
ліцію. Прийнято цілий ряд 
постанов, доповнено управу, 
членом якої, як член Основ
ний, с автор цих рядків, виб
рано також декілька комі
сій: програмову, фінансову, 
політичних акцій і високо-
шкільну; доручено комісіям 
до б-ти тижнів поглибити й 
оформити та викінчити пре
дставлені проекти і з почат
ком червня ц.р. відбути по– 
новно з'їзд. 

Крім т. зв. воркшапс, на 
конференції з коротким сло
вом виступали: стейтова се
наторка Мері Енн Крупсак, 
теперішня кандидатка на за
ступ, губернатора стейту Ню 
Иок; С. Френчик, і представ 
никн комітетів обох партій: 
Ендрю Валюшек від Демок
ратичної і Філіп Гаріно від 
Республіканської. Присутні 
проаналізували б а й Д у ж– 
ність,, слабу поінформова
ність, а то н зовсім обманли
ве відношення головних по
літичних партій до етнічних 
груп, статистично та в прак
тиці вказано на нерівність і 
дискримінуйте заступлення 
останніх в різних установах, 
зокрема державних. 

Дейвід Фіске, асистент се
натора Швейкера, поінфор
мував про широке зацікав
лення етнічним проектом 
сен. Швейкера, на протязі 
мало що більше як тижня 
(вже є понад 4700 зголо– 
шень на аплікації) та одно
часно вказав на брак звича
йної адміністраційної допо
моги для технічної експеди
ції самого проекту, — цс 
практично унагляднило бо
ротьбу двох течій в сучасно
му американському суспі
льстві. 

У конференції деякі етніч
ні групи були сильніше за
ступлені такі, як: італійсь
ка, польська, словацька, гре
цька, жидівська, мадярська, 
болгарська. У цій конферен
ції взяли участь цілий ряд 
провідних діячів різних га
лузей етнічної проблемати
ки, як о. Гіно Бароні, прези
дент National Center for Ur
ban ' Ethnic Sffairs, Washi
ngton, D.C., який за останні 
три роки одержав 5 мільйо
нів дол. на працю серед ет
нічних груп; д-р Ралф Пер– 
рота, президент N.Y. Center 
for Ethnic Sffairs, д-р Юджі– 
не Кусілевнч, президент Фу
ндації Костюшка; д-р Таде– 
уш Громада, генеральний 
секретар Польського Інсти
туту; о. Іван Дорнік, голов
ний редактор газети „Ethnic 
America", та інші. З україн

ців — ініціятор перших сла– 
в'янськнх етнічних студій в 
ЗСА, автор цих рядків. 

.На Конференції приємно 
було зустрінути молодих ак
тивних тусмівців Романа і 
Лесю Борщ та Михайла 
Джулу й почути признання 
за їхню допомогу, і співпра
цю в газеті „Ethnic Ameri
ca" — від о. Дорніка, Також 
приємно було почути похва– 

.льні завваги радіо-комента– 
тора Кеннета Ковача, на ад
ресу нашого майбутнього 
першого конгресмена д-ра 
Богдана Футея, члена упра
ви ТУСМ. 

Чергова Конференція у ПІ– 
ттсбургу, яку підготовляє 
окрема комісія, до якої, вхо
дять Роман Борщ, буде да
льшим кроком в об'єднанні 
і централізації етнічних сил 
ЗСА. 

Real Estate 

HOME FOR SALE 
1 family, rolonhil home, move 
in condition, lovely несііоп of 

Maplewood, deep lot. asking 
539,500. Private. Principals 

only. 

(201) 763-9164 

Спеціально 
в Укра їну 
і до СССР 

Замовляйте вже тепер по
пулярні там і дуже ви
гідні ПАЧКИ по зниже

них цінах: 
ПАЧКА ч. 1 
5 хусток вовняних зі зо
лотою ниткою і 5 хусток 
"acrylic" зі золотою нит
кою - тільки за 305.95, 
летунською 565.00. 
ПАЧКА ч. Л 
5 великих шалянових 
вовняних хусток з френ– 
дзлямн 40" х 40" і 5 ма
лих "acrylic" зі золотою 
ниткою, тільки за 570.00, 
летунською 582.00. 
ПАЧКА ч. ІП 
5 великих позолочених 
хусток 54" х 54" і 5 ма
лих "acrylic" зі золотою 
ниткою, тільки за S84.50. 
летунською 5100.00. 
ПАЧКА ч. IV 
5 вовняних шалянових 
позолочених хусток і 5 
"acrylic" позолочений, 7 
ярдів кремплінн позоло
ченої, 15 ярдів cotton ма
терії (взір шаляновий) в 
квіти в різних кольорах, 
З мужеські або жіночі 
светри, 2 пари мужесь– 
ких „джінс" марки Lee 
- все разом за 5226.00. 
РУБЛБШ СЕРТИФІКА
ТИ — J2.50 за кожний. 
Ви можете за них набу
ти різні товарі в доларо
вих крамницях СССР. 
АВТОМОБІЛІ: 
ZHIGULI VAZ 2103 -

SS.887.00 
MOSKVITC1I 408 ГЕ -

іздв2.оо 
ZAPOROZIIETS ZA2 908 

S2.168.00 
Замовлення на пачки і 
на автомобілі впсиласмо 
до 24 год. Висилаючий 
дістас поштове повідом
лення. 
Приймається замовлен
ня поштою, листовно або 
телефоном. Також з Ка
нади й інших країн. 
Для приїжджаючих з ві
зиток) до Америки — ви– 
снлае:мо нові й уживані 
речі, а також хто їде на 
відвідини до ООСР. 
Відкрито 9 р. до 7 веч., 
в кожний день, в неділю 
від 9 до 4 по йол. 
Висилайте через відому 
солідну українську фір
му -
Globe P a r c e l 

Service 
101 let Ave. (oor. 6th St,) 
NEW YORK, N.Y. 10003 

Тел. (212) OR 4-3939 

Г A K І В K A 
„Чономорська Сіг" — 

Нюарк „Сейберс" Г. К. 
):9 (1:1, 1:3, 2:6). 

Нюарк, 1 квітня — були 
це товариські змагання, що 
їх згідно з програмою Спор– 
тової Комісії Ювілейного 
К-ту наша дружина відбула 
на льодовій арені Айрон– 
бавнду з кол. професійним 
клюбом „Бруверс", який під 
сучасну пору прийняв нову 
назву „Сейберс". Безпосере
дньо перед грою відбулася 
врочиста церемонія; пред
ставлення змагунів обидвох 
дружин, відіграння україн
ського і американського ги– 
мнів та вручення капітанові 
„Сейберс'' капітаном ,.Ч. Сі
чі" — Д. Суровичем, ювіле
йного прапорця Т-ва, 

Якщо йдеться про перебіг 
змагань, то несподівано для 
більшосте (біля 300) гляда
чів, вони пройшли цікаво 
і емоційно, в яких значно мо
лодші віком та меншим дос
відом „Січовики" в більшос
ті дорівнювали заавансова
ним гаківкарям „Сейберс". 
Присутні на цій зустрічі ук
раїнські глядачі, любителі 
гаківки з Ню Иорку, Джер
зі Ситі, Елизабету і ін. міст, 
що вперше побачили в акції 
гаківкову дружину „Ч. Сі
чі", висловлювали свій по
див і захоплення та грату– 
лювали УСТ „Ч. Січі", за 
успішне ведення гаківкової 
ланки. В 1-му періоді голі 
відкрили „Сейберс", але 
швидко після цього Д. Су
ровий вирівняв 1:1. В ІІ-му 
періоді, не зважаючи на рів– 
норядну гру, „Сейберс" ус
пішно використали дві реа
льні можливості і стрілили 
дальших 2 ґолІ. О р і ю голів 
в Ш-му періоді розпочав Бе– 
лай, який з аскети" Мельни
ка знизив вислід до 3:2. До 
закінчення цих змагань внс
лід мінявся ще восьмикрат
но з чого дальших 2 голі 
для „Ч. Січі" здобули: Т. 
Мушато з асисти Мельника 
і Балицький з швидкої акції 
Гудака. Треба відмітити, що 
до цих товариських змагань 
„Ч– Січ" виступила в знач
но ослабленому складі в я– 
кому через університетські 
іспити не змогли взяти уча
сти такі чільні наші гаків– 
карі, як: Б. Дзіман, Т. Фер, 
Д– Кох і через працю М. Бу– 
дний, І. Смуковський. 

Склад „Ч. Січі" був: І. 
Барбадин, Д. Сурович, І. Су– 
рович, Р. Семенюк, Є. Семе– 
нюк, Б. Смоковський, В. Олі
йник, М. Квін, И. Гудак, П. 
Мельник, Т. Мушато, А. Ба
лицький, В. Заліско, Белай, 
О. Кузів, М. Лящук. П. Се
менюк — ланковий, М. Гуд– 
зій — заступник. Після зма
гань в домі УСТ „Ч. Січ" 

відбулося для змагунів оби
двох дружин і почесних го
стей відповідне прийняття, 
яке відкрив голова Спорто– 
вої Комісії Ювілейного К-ту 
інж. А. Лапичак, а дальше 
провадив член цього К-ту Є. 
Чижович. Між іншими гос
тями на цьому прийнятті бу
ли: президент Гак. Ліги Ю– 
иьйон Кавнті Джон Мелло, 
пресовий референт ліги — 
Боб Мк. Гіннес, комішенер 
Юньйон Кавнті Бері Ловт і 
власник гаківкового клюбу 
„Ігелс" Дж. Кіршбавн. В ча
сі прийняття капітан„Ч. Сі
чі" вручив плякетн провід
никам дружини: П. Семеню– 
кові, -М. Гудзіеві і „секрета
рці" М. Фера, що їх зафун– 
дували змагуни-гаківкарі. В 
розмовах з головою і члена
ми Управи УСТ „Ч. Січ", 
президент згаданої ліги, не
офіційно запропонував Т-ву 
включити нашу дружину до 
вищої класи, нової дивізії, 
що її саме формує Ю. К. 
Ліга. 

В І Д Б И В А Й К А 
Жіноги /Б" Дружина „Ч. 

Сіг" вийшла 3-ю в 9-му 
відбиванковому турнірі 

- Лівінгстону 

Лівінґстон, 6-го квітня — 
Відбувся тут 9-й річний тур
нір жіночих дружин Нк 
Джерзі, що його зорганізу
вав .Департамент оф Рекрі– 
ешин" м. Лівінґстну, в яко
му взяло участь 7 жіночих 
дружин. УСТ „Ч. Січ" в цьо
му турнірі репрезентувала 
„Б" дружина, яка виступила 
в такому складі — старило, 
юначок: О. Напора, Л, На– 
пора.З. Стебельська, О. Па 
славська, В. Потежна, Р. Пе– 
нцак, X. Ткач, Р. Тимкевич. 
Н. Басняк. Провідник О. На
пора. 

Кінцевий показник табел: 
гор турніру: 

1. Грінстрікс 10:2 точ. 
2. Іст Строудсберґ 9:3 -,,– 
3. Ч. СІЧ 7:5 -,,– 
4. Ріджвуд ІВКА 6:6 -,.– І 
5. Персипені В.К. 6:6 -,,– 
6. Мастерс В.К. 3:9 -,,– 
7. Вест.Спайкерс ВК 1:11-,,-

Ф У Т Б О Л 
„Чорноморська Сіг" -

„Бразилія" С.К. 2:3 (1:3). 

Нюарк, 7 квітня — В дру
гій рунді гор за Чашу стен 
ту Ню Джерзі „Ч. Січ" заз
нала поразки в змаганнях, 
що відбулися з клюбом 
„Бразилія" на стадіоні Ли– 
роибавнду — 2:3. До перерви 
господарі вели 3:1, єдиного 
ґоля для „Ч. Січі в цьому 
часі здобув Михайло Фар'мі– 
ґа. Після перерви „Січови
ки" в більшості грали під 
брамкою бразилійців, але 

ВАКАЦІЇ 

в Надзвичайно прното можна провести весняні та літ– 
f̀ri теч^”тЧ в сонянпгій Фльориді. 

ш Гарний екзотичний город, басейн до вживання, піч до 
печення м'лсив (barbecue grill), теплий океан та шізь– 
кі літні рати. 

в Запевняймо всім ирисмяі вакації. 

STELLAMAR BEACH APARTMENTS 
608 Antioch Ave. - Fort Lauderdale, Fla. 33304 

Власники M. і Л. АНДРІЙОВИЧ 
(305) 566-6134 

ДО ВИНАИМУ 
ДО ВИНАИМУ 

4 С Ш І Я Ш Ш , БАКСОВІ, 
ВЕЛИКІ КІМНАТИ 

в одній з кращих секцій Ион– 
керсу, близько до всього -
української церкви і школи. 

Тел. : (914) YO 5-2228 

REAL ESTATE 

ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ 
АБО КУПИТИ 

БУДИНОК, ВИЗНЕС. ЗЕМЛВ 
звертайтеся ДО' 

УКРАЇНСЬКО! ФІРМИ 
GEMINI REAL ESTATE CO 

98 - Second Avenue 
Sew York. N.Y. TeL: 417-640. 
Якщо Вашим бажанням є аа– 
мешкати в ООНЯШНГИ АРІ– 
ЗОШ, зверніться за куоном 

дому чи землі до 
ЛІДІЯ д и д и к 

7787 Е. Indian School `rtd. 
Scottedale, Ariz. 86251 
Тел.: (602) 994-1894 

eS-85 

ЗРясо І ковбасні вироби 
за німецьким виробом для смахувів. 

Вироби у власній фабриці ковбас. 
ТІЛЬКИ ОДНА ЯКІСТЬ - НАИЛПППА 

яку найліпше люблять господині і цілі родина. 
Зайдіть до найближчої крамниці KARL ЕНМКВ 

KARL КІІМК1І 
PORK STORES 

Головна крамниця: 
/геап Pond Road Ridge wood - Brooklyn, N.Y. 

Філії крамниць в Ню Иорку і ПОІМІ містом. 

ПЕЗІА ТО ЯК НА 

а Хочете продати свій дім? 
в Шукасте помешкання? 
в Чи масте помешкання до 

вянайму? 
Голосігься до нас. — 

Ми все готові. 
JANCEWYCZ-LEPCAN 

REALTORS 
(212) 849-5099 

Вечорами - 847-7075 
2-iS.tory- 4 bedroom home, 77 

acres, 30 tillable, 17 \vood-
Jand. 2 creeks, barn, 530,000. 

108 Acres, older house and, 
barn, 60 acres tillable, bor
ders State Land, springs, 
creek, fruit trees, 544,500. 

Near Seneca Lake, Schuyler 
County, 44 acres tillable. 14 
acres forest, stream, 2 barns, 
3-car garage, 6 bedroom 
home, 2 baths, S39.000. 

Motel - 7 units furnished, re
decorated. 8 room house re
modeled. 3 acres, RL 15, 
south of Rochester. 540.000. 

Restaurant, recently redecorat
ed, 3 story brick bldg. Owners 
S bedroom apt., all equipment 
Sc fixtures, RL 17, near Cor
ning, 535,000. 

Vineyard — 95 acres Keuka 
Lake, 40 acres in grapes^ ad
ditional 25 acres suitable for 
vineyard, 30 acres гесгеа– 

Ш
ігаї development, landing 
strip, machinery, shop, 

-house, 5225.000. 
eat Houses - 2, 4, A 

5ЛИ acres cash crop Sc invest
ment acres, bldgs. approx. 
2'A miles road front. 

Mcddtra 
Reed Estate, Inc. 
27 West Morris Street 

BATH, N.Y. 14810 
. (607) 776-2468 , 

Free brochures on all types of 
listings. 

20 АКРІВ ЗЕМЛІ 
на продаж, чудова, рівна зем
ля і 3 акри озера. Слиз. Елен– 
віл, Н. П., ціна поміркована. 

Тел.: (212) 768-0651 
Ellenville, N.Y. 

НА ПРОДАЖ 

12 кімнатний дім 
Тел. (914) 647-5151 

Вівторок і четвер — ранком, 
в суботу цілий день. 

І Н М И Я І І Н М І 

Є 0 Ю З І В Ц І ! 
ОСЕЛІ 
УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО 
СОЮЗУ 
Найкраще місце 
аіщпогипку і вакацій 
є Кетекильеьких горах 
біля и. КЕРГОНКСОН, Н. И. 

З а т о п л я й т е м і с ц я 
з а в ч а с у п а : ^ : 
КВШАТИ - НА НЕЗРГОНЯПШЇ 
ішкадіїіїлііі побут 
НА ооюзтш 

Гірська природа, відновлені кімнати, до
машня кухня, б теніеовга кортів, в!дСн– 
вапкові плопй, олімпійського розміру ба
сейн, мистецькі 1 розвагові Імпреза, засу
ва та оагато шпшх удопднеаь. 

Дитячий Таб ір 
Діти у віці 7-11 p^ акнй триватиме: 
для ДІВЧАТ -

від 22 червня — до 18 липня 1974 р. 
для ХЛОПЦЮ - z 

від 14 липня — 4 серпня 1974 р. 
Тснісошпі Таб ір 
ХЛОПЦІ і ДІВЧАТА (12-18 p.p.) 

від 22-го червня до 8-го липня 1974 

К у р с и 
Укра іиознавства 
під 4-го до 24-го СЕРПНЯ 1974 року 
Ім'я 
і прізвище ' 
Між Кергонкооаом 1 летовищавш Ню 
Иорку, Нюарку — постійно курсує 
лімозіша. 

ЗАМОВЛЕННЯ ВИСИЛАТИ: 
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 
Kerhonkson, N.Y. 12446 Тел (914) 626-5641 

^ ^ ^ " ^ C o w P-^oTy^-i 
А^У^бірГвтмімтЧтоіі 

^ 48 JC 7tb HI 
l e t OR Ш-ЯЯЯЛ. New Ynrfc 10901 

УКРАЇНСЬКА ПСОЯА, 
арт. C. Гордішського. 

Ціна 25.00 до.ч. 

Різне 
`^^^ 

Українське Віиплі.оііе Бюро 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 2nd Avenue, New York Ctty 

TeL: (212) 475-74S0 
l i l inij lAt: ПАЧКИ З о д а 
VOM І ХАРЧАМИ В УКРАІ 
1ІУ ! ДО СССР. Маємо ш 
силвді все потрібне до висил
ки. ІІосилагло також РУБЛЕ
ВІ ЦЕРТНФІКАТИ, АВТА– 
МОТОЦИКЛІ, ХОЛОДІЛЬНИ 
КИ І ТКЛЕВІЗОРИ. Урядові 
години: від поиед. до п'ятниці 
8:30-6:00 веч., в суб. 8:80-6:00 
веч. в неділю від 10-1 по пол. 
tTXXmXXXTTXTXTX33LXXX 

НАПРАЛИ 
ТЕЛЕВІЗІЙ 

КОЛЬОРОВІ, ЗВИЧАЙНІ 
ГРИГОРШ ХОХУЛА 

27 Bleb St. Irvlnsrtoo, NЛ. 
Тел. 374-4088 

u Farms A Country Homes m 

НАЙКРАЩІ 
ПОСІЛОСТІ 

ВСІХ 
РОДІВ 

А.ОГГ of KKR1 lOXKSON, N.T. 
(914) 626-1600 

НОВА ФЕРМА - НОВОСП! 
МОЖ.НА ЗАКУПИТИ ВСЕ. ЩО ПОТРІБНО 

НА ОДНОМУ МІСЩ! 
Продаою цертифікати на покупку всяких товарів 
в цілому Радянському Союзі, як ишіримір: АВТОМА
ШИНИ, ТЕЛЕВІЗОРИ. РІЗНІ МАШИНИ ДО
МАШНЬОГО ВЖИТКУ, ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ. 
ВИСИЛАОМО ПОСИЛКИ куплених товарів на місця. 
Маою ВЕЛИКИЙ ВИБІР різних товарів, пошукува
них і не можливих до набуття в ООСР. 

EM`I TEX INC. 
(THE CORNER STORE) 

WHITE PLAIN'S 
108 Manuu-oneck Ave. 

Tel. (914) 916-8602 

NEW YORK 
ІЯ,", E. Huston Street 

Corner Orchard Street 
Tel. (212) 478-2588 

КРАМНИЦЯ /ВІДКРИТА (вигідно для кожного) 
кожного дня від 9:30 до 5:30 по пол., 

В НЕДІЛІ ВІД ГОД. 8-ої РАНО ДО 6;0І ВЕЧ. 

ВИЙШЛА ДРУКОМ ЗБІРКА ПОЕЗІЙ 

„НА КРИЛАХ ДУМ" 
ІРИНИ ДИБКО 

Ціна 52.50 з пересилкою. 
Зацікавлених проситься замовляти па таку адресу: 

IRENA SHRAMENKO 
65 East 6th Street Clifton, N.J. 07011 

тхгххттххххххххтуттттттхххххххгххі I XX цххх 
У крд!пськня Католицький Цвштгар 

OB. ДУХА, Hamptonborgh, N.Y. 
По інформації прошу пнеатн або тая.: 

(914) 476-0764 
Holy Spirit Ukrainian CathoUo Cemetery 
U Cbeetnnt St,, Yonkere, N.Y. 10701 

ьдадджд^ххххжкжх^цххііі:х^ххххххихдггууа 

ПОДАЄМО ДО ВІДОМА -
ІМПОРТИ З УКРАЇНИ 

Тількнщо мн одержали транспорт прод^істів 
fa України. 

НППЮТИ вуджені в олію 170 gr. 
ДОКРП - в атію - 250 ffr. 

аАРДИНКИ в олію - 250 gr. 
МАКРЕЛЬ, СКО(ИБІІІЯ. в сонячнім олію — 250 gr. 

05'ДАК в помідоровій сосі — 240 ЯТ. 
Г.ІІ̂ ПСИ в помідоровім сосі — 240 gr. 
ОСЕТР в помідоровім сосі — 240 gr. 

СЕНРУТА в помідоровім сосі — 240 gr. 
ІКРА бакложаїгаа — 545 gr. 
ІКРА кабачкова — 545 gr. 

ПЕРЕЦЬ фашероваиий — 545 gr. 
ОЛ1П із жареного сонячннкопого насіння 

500 gr. - в пляшках 
ЗУПА-УХА рибацька (Із червоних риб - осетри, 

севрючи і других) - .250 gr. 
ВАРЕННЯ (JAM) ПОЛУНИЦІ - 650 gr. 
ОЛИВКИ - 650 gr., ВИШНЯ - 650 бТ–, 

КЛЮКВА - 630 gr. 
МАРИНОВАНІ ГРИВИ 

МЕД В СЛОПСАХ - 2Ц фт. 1 другі продукти і товари. 
Продаж гуртом і детайлічио. 

Великий вибір ПИСАНОК, а також німецькі фарби 
для писанок. . 

Ції ш гуртові і детпнліпні. 
Замовлення поштою виконується негайно. 

Замовлення посилати: 

MERCURY GIFT SHOP 
101 First Avenue - New York, N.Y. 10003 

(долана міста, ріг 6-ої вул.) 
Тел. OR 4-3930 

Т У Р И 

І 

ДО 
В С І Х К Р А Ї Н Е В Р О П И 

Цього року, як в минулому, 

SCOPE TRAVEL AGENCY 
мав цікаві подорожі до всіх країн Евроші. Про 
повні дані цих подорожей, звертайтеся до нашо
го бюра сьогодні, то безкоштовно також отрима

єте нашу популярну карту (малу) України. 

СІІБЦІЯЛЬНІ ТУРИ ВЩ'ЇЗДЖАЮТЬ В ДАТАХ: 

Тура Ч. 1 
Турач.;2 
Турі ч. З 
Тура ч. 4 

з Ню Йорку 
з Ню Йорку 
з Ню Йорку 
з Монтреалу 

15 днів 
15 днів 
22 дні 
24 дні 

26 травня 
24 червня 
14 липня 
12 серпня 

ДМИТРО І МАРЮ ГОРБАИ 
SCOPE TRAVEL AGENCY 

192 - 12 Northern Blvd. 
FLUSttNG, N. Y. 11358 ^ 
Phone (212) 357-5400 

Марта Кандюк Леся Бараяська 

glllMIBIllllllSllMIIIIBilHIIIIIIIIMil . 

ЗЕМЛЯ 
ІД лоліснсшіх акрів. J3J60. 
4Л спаднетнх акрів, потік. — 

59,750. 
26 заліснених акрів 5-1.700 за 

акер. 
100 тортггнх акрів, приляга

ють до Minnewaska Stale 
Park, надзвичайний вид. — 
5500.00 за акр. 

Багато інших. На все добрі 
умови сплати. 

KATES REALTY 
Kerhonkson, N.Y. 914-626-4141 

Help Wanted Male 

МУЖЧИНА 
ДО ЗАГАЛЬНОЇ ПРАЩ 

від 11 перед пол. до 8 ввеч. 
Включається гарячий полуде
нок. Приватна школа у Ман– 
геттсн. Голоситпсь особисто. 
100 East End Avenue, X.Y.C. 

Питати ла Mr. Maticka — 
8 a.m. - 4 p.m. 

Funeral Directors 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. І І О Г Р Е Б І Ш К 
Займається Похоронами 
в bRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕМПЕРАТУРА. ' 

PETER JAREMA 
129 EAST fo STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2668 

Theodore WOLINNlN,Inc. 
Діпмзктор 

UoxopoiiHoro Зааедеиня 
123 East 7th Street 

NEW VORK, N.Y. 10009 
TrL: GB 5-14S7 

СХ)ЛІДНА ОБСЛУГА 

аш 
SI2VKOWSKY 

FUNERAL SERVICE 
SS62 Boston Bd. 

NEW YORK, N.Y. 1ШІШ 
Tel.: 86S-MTB 

Директор ИОСИФ 
О Е Н К О В О Ь К Н В 

Завідує алаштуяалоиш жо– 
хоропів в чяаязцлх, шехе– 
жевжх а КАЖІГІМ ваДнгі 
міст. Похорони w 

НОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

Completely 
AIR CONDITIONED 

Зайиасться Похорояама 
в стейті NEW JERSEY. 

ціна приступні для всіх. 
Обслуга чесва в найкраща. 
У вападку смутку в родині. 
кличте, як в день, тая І 

В НОЧІ '„'ЧІ 

WILLIAM F. -
RASLOVVSKY, Manager 

129 Grand Street 
(oor. Warren Street) 

Jersey City, N.J. 07302 
HEndereon 4-5131 

LYTWYN ft LYTWfli 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONHD 

Обслуга ЩИРА 1 ЧЕСНА. 
Our Servlcea Are Available 

Anywhere In New JBraey. 
801 Springfield Aveone 

IRVINGTON, N.J. 
NEWARK, N.L 
ESsex 5-5555 

'. 


