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ПІДГОТОВЛЯЄТЬСЯ 
ЩЛЛЬНОУКРАЇНСЬКА МАНІФЕСТАЦІЯ 

У в А Ш И Н Ґ Ш І 
Ню. Иорк. - На засіданні 

прбдачавнвків Екзекутнвн 
УККД та окремих організа
цій, зокрема молодечих, 8-го 
травня глформлено Діловий 
комітет для підготовки За
гальноукраїнської Маніфес
там^ у Вашингтоні 22-го 
червня та розглянено і зат
верджено рямовий плян 
підготовчих заходів та самої 
імпрези. Наради відкрив ек
зекутивний директор УККА 
Мґр Іван Базарно, який од
ночасно ширше поінформу
вав щю досі пороблені захо
ди щодо заплянованої мані
фестації для відзначення 10-
річчя з дня відкриття у Ва
шингтоні пам'ятника Тара
сову Шевченкові, що буде 
получене з всенародним про
тестом проти переслідувань 
українських патріотів в СС– 
СР. Згідно з домовлєн ням з 
Конференцією Молоде ч и х 
Центральних Організацій і 
на її пропозицію, Екзекутн– 
ва УККА затвердила голо
вою Ділового комітету для 
підготовки вашингтонської 
маніфестації інж. Миколу 
Семанншнна. Крім того, Ек– 
зекутнва УККА повідомила 
всі свої Відділи про заплано
вану імпрезу і її характер, 
закликаючи їх розпочати на 
місцях підготовку до масо
вої 'участи у маніфестації у 
Вашингтоні. Після ширшого 
обміну думками над проек
том підготовки і самої мані
фестації, зібрані на нараді 
схвалили загальний плян і 
також перевели уконстнтую– 

вання Ділового комітету, я– 
кий діятиме в такому скла
ді: інж. М. Семанишнн — го
лова, Христя Кульчицька, 
голова Конференції молоде
чих центральних організа
цій і д-р С. Курнлас, голова 
Відділу УККА у Вашингто
ні — заступники, ред. М. Со– 
сновський — секретар, С. 
Чума — організаційний ре
ферент, мгр О, Германюк — 
касир, представники всіх 
центральних молодечих ор
ганізацій, представники Ек
зекутнвн УККА — екзеку
тивний директор мгр І. Ба
зарно та д :р В. Душник, го
лова Політичної ради УККА 
проф. І. Вовчук та, як члени 
Комітету, — голови Відділів 
УККА східніх стейтів ЗСА. 
Закриваючи наради, інж. М. 
Семанишнн висловив впев
неність, що заплянована ма
ніфестація і демонстрація у 
Вашингтоні 22 червня знай
де всебічну підтримку з боку 
українського громадянства і 
і , буде справді масовою та 
імпозантною, тим більше, що 
йдеться у цьому випадку про 
дві незвичайно актуальні і 
важливі справи: належне ві
дзначення 10-ліття відкрит
тя у Вашингтоні пам'ятника 
найбільшому поетові Украї
ни Тарасові -Шевченкові і 
про акцію, в обороні наших 
переслідуваних і в'язневих в 
тюрмах та концтаборах бра
тів і сестер в Україні. Шир
ше засідання Ділового Комі
тету з представниками орга
нізацій відбудеться у Філа
дельфії 18-го травня. 

Оттава, Канада. — У се
реду, 8-го травня, канадсь
кий уряд прем'єр - міністра 
Пера Е. Трудо, лідера Лібе
ральної партії, був повале
ний, коли в Палаті Громад 
не одержав заяви довір'я 
відносно сво;ї бюджетової 
політики. Посли із Нової Де
мократичної партії, які'досі 
підтримували Ліберальну па 
ртію в подібних голосуван
нях, цього разу приєднали
ся до опозиційної партії 
Прогресивних Консерватис– 
тів і повалили уряд 137-ма 
голосами проти 123. Як ві
домо, від останніх виборів 
у жовтні 1972-го року, уряд 
прем'єр - міністра Трудо був 
мешпинним урядом, бо Лібе
ральна партія не мала біль– 
шости в парляменті, здобу
ваючи тільки 3 місця більше 
від найближчого суперника, 
Прогресивних Консерватис– 
тів. Прем'єр - міністер Тру
до був годі змушений пого
дитися на непевний „союз" 
із Новою Демократичною 
партією, яка минулої середи 
допомогла повалити його у– 
ряд. Після того, як Палата 
Громад висловила недовір'я 
його урядові, Трудо повідо
мив, що звернеться до гене
рального губернатора Жуля 
Леже, щоб формально роз
пустив нарлямент. Нові вн– 

Делегати УНС Ф і ля дельфійської круги 
1"ШйШіи передконвенційні наради 

Філадельфія ( а г . ) - Ми
нулої неділі, 5-го травня, 
тут у власному домі Окруж
ного Комітету Відділів Укра
їнського Народного Союзу 34 
делей|і?і Відділів Округи на 
найближчу 28-му Конвенцію 
УНС нараджал нея над спіль
ними побажаннями і пропо
зиціями для Конвенції. Після 
молитви, проведеної о. прото 
пресв. Степаном Біляком, 
філадельфійським деканом 
УПЦеркви, наради відкрив і 
ними проводив голова Окру
ги, головний радний і аси
стент Організаційного Від
ділу УНЄ Степан Гаврнш, 
секретарював Р. Тарнав– 
ськи. Участь у цих перед– 
конвевційннх нарадах взя
ли, крім делегатів': головний 
предсідннк Йосип Лисогір, 
почесний член Головного 
Уряду д-р Володимир Галан, 
головні контролери проф. д-р 
Богдан Гнатюк І д-р Іван 
Скальчук та головна радна 
і голова Вілксберської Окру
га Анна Гарне. Інж. Іван 
Скіра, д-р Іван Скальчук, 
інж. Михайло Нич, мґр Іван 
Скочиляс та Микола Тимків 

в імені Комісії пропозицій і 
побажань Округи до Кон
венції з'ясували ряд пропо
зицій та проектів щодо зміни 
статуту УНС. В дискусії над 
пропонованими змінами взя
ли участь більшість учасни
ків нарад. Головний пред
сідннк И. Лисогір у своєму 
слові з'яснував ряд справ і 
проблем, що будуть предме
том розгляду і схвалень 
Конвенції, а голова Округи 
Степан Гаврнш інформував 
про здобутки Округи в те
перішній конвенційній член
ській кампанії за останні 
чотири місяці. Згідно з Його 
твердженням, Округа здо
була досі в цій кампанії 204 
нові члени і потребує ще 96 
для 100-відсоткового вико
нання своєї організаційної 
квоти. Однодушно схвалено 
виконати цю квоту та затри
мати для Округи першен– 
ство між всіми Округами 
УНС. 

Після цих нарад відбули
ся ще окремі наради місце
вого Конвенційного Коміте
ту з д-ром Володимиром Та
ланом у проводі. 

. екарі, книгарі і видавці заповідають 
Щщ і Українській Будівлі УНС 

Сіті. - Як пові– 
домляють з Асоціації Укра
їнських Бібліотекарів, цього
річний З'їзд українських бі
бліотекарів, книгарів і ви
давців ЗСА і Канади відбу
деться в днях 6 і 7-го липня 
Ч-Р– 9 приміщеннях Україн
ської Будівлі, новозбудова– 
ного ад^аросягу Українсько
го Народного Союзу в Джер
зі СЙ| / 

Основною метою Зізду бу
де організація стабільного та 
найбільш ефектовного ринку 
збуту, душ уркаїнських ви
дані і заразом забезпечення 
ня,грих видавництв і книга
рень сталим покупцем, зо
крема, із боку американських 
і канадських публічних, до
слідник та університетньких 
бібліотек. З'їзд заплянованнй 
на час відбуття, річної кон
ференції Американської Бі
бліотечної Асоціації, яка від– 
oysAtldiWTbck в тижні від 7-
ІЗ^го липня в Ню Иорку І 
участю бІЛН 10.000 амери

канських і канадських біб
ліотекарів. 

ЛЕВ РОІГГМАЯ 
ДОПОВІДАТИМЕ В Л.-М. 

КЛЮБІ В НЮ ИОРКУ 
Ню Иорк. — Заходами 

Головної Управи ДОБРУС-у 
в ЗСА влаштовується допо
відь Лева Ройтмана, недав
но прибулого з УССР, на те
му: „Право і безправ'я на 
Україні". Л. Ройтман це 
бувший совєтський адвокат 
з Києва, який в доповіді ви
яснить співвідношення ДІР– 
чого кримінального кодек
су в УССР і СССР, розгляне 
специфіку переслідування 
учасників українського виз
вольного руху, політичні 
процеси над дисидентами, 
групою Караванського, Лу– 
кіяненка і ін. Після допові
ді залити і дискусія. Допо
відь, відбудеться в неділю, 
12-го травня ц. р. о год. 5й 
по полудні в приміщенні 
Українського Літературно– 
Мистецького Клюбу в Ню 
Иорку. ^ ії'– 

ОПОЗИЦІЙНІ ПАРТІЇ ПОВАЛИЛИ УРЯД 
ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА ТРУДО 

бори правдоподібно відбуду
ться 8-го лнгінл. 

Опозиційні партії закину
ли прем'єр - міністрові Тру
до, що 23.95 більйоиовин 
бюджет, представлений уря
дом минулого понеділка, не 
розв'яже проблеми інфляції. 
Уряд твердив, що цей бю
джет містить пропозиції, які 
мають на меті фінансово до
помогти громадянам із низь
кими прибутками. Опозиція 
натомість твердила, т о зап
ропоновані урядом заходи 
насправді вийдуть на веко– 
ристь біднішим канадцям. 
Це перший раз в історії Ка
нади, що уряд був повале
ний через бюджетове питан
ня. 

Прем'єр міністер Трудо по
відомив, що незабаром вис
тупить на телебаченні, щбб 
представити канадцям свої 
плини відносно нових вибо
рів. Деякі коментатори твер
дять, що Ліберальна партія 
в цих виборах може здобути 
стільки місць в Палаті Гро
мад, як здобула в останніх 
виборах, або й більше, бо 
опитування, переведені кіль
кома агенціями, виявили, що 
Трудо втішається більшою 
популярністю між канадця
ми, ніж лідер Прогресивних 
Консерватнстів Роберт Стб– 
нфілд. 

Москва обіцяла дати Аргентині 
600-мільйоновий кредит 

( Москва. — Члени арген
тинської торговельної місії, 
яка тепер побувала в Совєт– 
ському Союзі, повідомили, 
що Москва обіцяла дати Ар
гентині 600-мільйоновий кре– 

” інт на закупівлю совегсько
ло устаткування для розбу
дови кількох великих елек
тростанцій в цій південно– 
шернкаяській країні. Речни– 

„чи аргентинської місії зая– 
інлн, що завдяки цьому кре
дитові Аргентина до 1977-го 
юну подвоїть свою продук– 
дію електричної енергії. Ці 
джерела також повідомили, 
що аргентинська місія, очо
лювана міністром економікв 
чСозе Хельбардом, підписала 
з Москвою ряд торговельних 
договорів, на підставі яких 
Совєтський Союз закупову
ватиме в Аргентині рогату 
худобу, риж, оВОчі, череви

ки, хемічні продукти та ви
на. Один, член аргентинські 
місії також повідомив, Що 
Москва плянус дати Арген
тині додаткові кредити не 
розбудову нафтової та мета 
люр гін ної індустрій. t 
` Коментатори вказують, що 
ця „приязнь" Москви до Ар
гентини наступила після то
го, як президент Хуан Перон 
змінив політику цієї півден 
ноамериканської країни від
носно Куби, відновлюячи ди
пломатичні звязкиз Гавано– 
ю і поновлюючи трогівлю. З 
огляду на цю нову закордон
ну політику Аргентини, Мо 
сква передала Перонові за
прошення відвідати Совєтсь
кий Союз. Згідно з інформа– 
ціями, поданими речника мі: 
аргентинської торговельно 
місії, Перон відвідає Москву 
ще цього року, правдоподіб 
но у вересні, або жовтні. 

Сестри американських чиню в/двгдали 
собор св. Софії в Римі 

Рим (УПБ). - У днях від 
23-го лютого до 4-гО березня 
ц. р. До Риму з'їхалнсь пред
ставниці всіх жіночих мона– 
ших Чинів Америки на свій 
перший, міжнародний з'їзд у 
цілі перевірки свого служін
ня в модерному світі. Це гру
па Сестер, що не кинулись 
ш в и д к о наосліп на при– 
манливІ сучасні гасла різних 
реформ та непотрібних іно– 
вацій. Свій з'їзд і свій гурт 
вони назвали „Консорціюм 
Перфекте Х^рітатіс", а зміст 
нарад мав гасло: „Монахи
ня на службі віри". В часі 
їхнього з'їзду вони вислуха
ли ряд доповідей світової 
слави богословів, спеціаліс
тів та експертів від монашо– 
го життя, провели дискусії 
над сучасними проблемами 
життя жінки-монахипі, мали 
свою авдієнпДю в Лапи та св. 
Літургію по важніших церк
вах Риму. Деякі з доповідей : 
„Монахині І їхнє апостоль
ське служіння в Церкві" — 
професор богословії в Ан– 
джелікум В. Мічелі, Т. І.; 
„Деякі інтелектуальні й ду
ховні причини криз у житті 
віри в монахів" — професор 
богословії Г. Дуґан (Нова 
Зеляндія); „Свідчення чер
ниць з-поза залізної засло
ни" --^анг^пканський мініс
тер М. Бордо, директор Інс– 
титу для студій релігії і 
комунізму (Англія); „Сест– 
рн-монахнні у служінні віри 
для терплячого світу" — Се
стра Елвіра (Рим); „Божий 
поклик до монахинь і їхня 
роля в модернім світі" т - Е. 
Головей, філософ, богослов 
(Англія) та ін. 

Дискусія з панелістамк 
відбулась на тему: „Нап
рямні у служінні віри" -
під проводом Сестри Марі 
Еліси. В загальному в цілій 
програмі було 14 доповідей 
і одне дискусійне засідання. 
Це поважний рекорд на вісім 
днів. Кожного дня відправ
лено для з'їзду св. Літургію з 
проповідями. Між і проповід
никами були такі особистос
ті, як кардинал Райт (пре
фект Конгрегації клнру), 
кард. Раймонді (префе к т 
Конгрегації для каноніза– 
цій), кард. Ваньоцці (еко
ном Апостольської Столиці), 
архнеп. Маєр (секретар Кон
грегації для мо наших світсь
ких інституцій) і наш Бла– 
женніший Верховний Архи
єпнскоп Иосиф на закінчен
ня з'їзду. 

З'їзд' американських Сес
тер закінчився св. Літургією 
в нашім соборі Святої Софії 
в неділю, 3 березня, о год. 
5:30 по полудні. Здається, це 
було перше того роду чис
ленне торжество для чужин
ців у нашім храмі. Понад 
350 Сестер різних Згрома
джень і Чинів, виповнили 
наш храм. Блаж. Верховний 
Архиспнскоп відправив для 
них св. Літургію в сослужен– 
ні вісьмох отців і диякона та 
проповідував до Сестер в ан
глійській мові. Американсь
кий священик, духовний опі–, 
кун з'їзду, подякував при 
кінці Служби Божої Бла– 
женнішому за св. Літургію і 
слово науки та запевнив, що 
зібрані представники Чинів 
будуть молитися за вашу пе– 
Рйс^гдаазі ІІерквх. - . . 

ОБРАНО НОВУ УПРАВУ 
ХЛІБОРОБСЬКО-ОСВІТНЬОГО 

СОЮЗУ У БРАЗИЛІЇ 
Куритнба. — Одна з най

старших українських, органі
зацій в Бразилії, Хліборобсь– 
ко-Освітній Союз відбув ще 
в лютому ц. р. свої Загальні 
Збори на яких вибрано нову 
Управу Союзу із проф. Сте
паном Плахтнном у проводі. 

В повідомленні З'їзду го
вориться, що за останні роки 
ця найстарша і найбільш ак
тивна організація українців 
у Бразилії почала занепада
ти. Змаліло число членства 
при центральному осідку в 
Курнтибі, як також у чис
ленних філіях. Одинадцять 
філій в провінціях Парани 
і Санта Катаріна взагалі пе
рестали існувати. Потрібно б 
вжити посилених зусиль, 
щоб хоч деякі з них оживи
ти4 і зактивізувати наново 
громаду. Часопис „Хлібо
роб", який виходив на про
тязі 49 років, перестав появ
лятися і є малі вигляди на 
його віднову. Найбільшою 
турботою пров і д н и х оди
ниць, що залишилися ще 
активними, є українська мо
лодь народжена в Бразилії, 
яка застрашаючими темпами 
денаціоналізується, розпли
вається і мало хто з тієї мо
лоді залишається при ХОС-іІ 
Частина молоді залишилася 
тільки в філіях, де існують 
якісь мистецькі одиниці, і то 
тільки в таких місцевостях, 
як Куритнба чи другі біль
ші скупчення. Працюють во
ни власними силами, без до
помоги з-зовні і без жадної 
фахової допомоги. 

На згаданому З'їзді докла
дно обоговореио стан органі

заційного життя і намічено 
ряд заходів для його покра
щання. Зокрема доручено 
Центральній Управі присту
пити негайно до видання мі
сячного бюлетеню, аж до ча
су, доки буде відновлене ви
дання „Хлібороба". Також 
доручено управі зосередити 
всю увагу на відтинок моло
ді і подбати про набуття літ
ньої оселі для дітвори. 

Президентом новообраної 
Управи став проф. Степан 
Плахтин. До управи входять 
ще: проф. Ольга Горачук, 
інж. Степан Микилита, адв. 
Зенон Маґас— (заступники 
президента); Сергій Фран
ків, адв. Б. Карний, агроном 
П. Єдин (секретарі); адв. 
Иосиф Білнк, Павло Дубн– 
цький (касири); Іван Базан, 
Еміліо Лехачинськнй, д-р Г. 
Геттер, Гілярій Безручко, 
Андрій Василик, В а с и ль 
Чмнр, Амврозій Хома, д-р 
Юліян Бузький, д-р Григо
рій Пелюхио, Василь Зімов– 
ський ,Надьо Оришин, Іван 
Микнтчук, Гаврило Скаль– 
ський, Іван Федусенко (чле
ни); Степан Палудшншин, 
Іван Сподарик, Діонісій Хо
ма, Григорій Гордій, адв. Ва
силь' Булик, Михайло Мар– 
тинишнн ,Фирміно Коваль
чук (Контрольна комісія) і 
Степан Равлик, Іван Мазепа 
(бібліотекарі). 

Делегати висловлюв а л и 
надії, що новообрана Упра
ва в поширеному складі від
новить організаційне життя 
ХОС-у і пожвавить працю 
серед української спільноти 
в Бразилії. 

Зменшилися розбіжності в становищах 
Сирії та Ізраїля 

Єрусалим. Після понов 
ної зустрічі 8 травня з сирій– 
ським президентом Гафєзом 
Ассадом, на якій державний 
секретар Кіссінджер по
дав до відома нові ізраїль
ські пропозиції щодо демар
каційної лінії і умов роз'єд
нання військ, Генрі Кіссін
джер і його найближчі до
радники почали висловлю
ватися більш оптимістично 
про дальший розвиток сн– 
рійсько-ізраїльських перего
ворів, мовляв, „деякий про
грес зроблено". Це саме 
видно з короткого повідом
лення ізраїльської сторони, 
хоч ізраїльські та сирійські 
чинники підкреслюють, що 
ще є багато спірних питань 
до вирішення. Мас свою ви
мову факт, що Генрі Кіссін
джер поінформував, що він 
приготований на те, щоб 
остатися довше на Близько
му Сході, а не повертатися 
наступного тижня до Ва
шингтону, як він початково 

планував, якщо тільки бу
дуть вигляди на досягнення 
порозуміння. З Дамаску ін
формують, що сирійськиії 
президент Ассад одержаг 
листа від генерального ce` 
кретаря ЦК КПСС Л. Бреж
нєва, Хоч зміст листа неві
домий, то поширене переко
нання, що в ньому Брежнєв 
з'ясував станрвище СССГ 
до справи сирШсько-ізраїль– 
ських переговорів. В часі 
останньої зустрічі Кіссіндже– 
ра з президентом Ассадом 
була переведена основна ди
скусія над окремими точка
ми проекту роз'єднання 
військ та демаркаційної лінії. 
Як виявляється^ Ізраїль го
товий таки йти на далеко-
йдучі поступки, що безумов
но створює кращі вигляди 
для переговорів. Що най
важливіше, це готовість Із
раїля звільнити місто Ель 
Квінейтру, адміністративний 
осередок Голянськнх висот, 
на чому Сирії в першій мірі 
залежить, І 

Китай оспорює право СССР втримувати 
воєнну фльоту на Індійському океані 

Москва. — На сторінках раблів, користуючись порта– 
газети ,,Извєстия" появила
ся стаття Сєр!-гя Куліка, по
літичного коментатора ТАСС 
в якій совєтський автор від
кидає китайські закиди що
до „совєтської військової 
присутности" на Індійському 
океані. Совєтський комента
тор пише, що „Совєтський 
Союр є великою морською 
потугою і Індійський океан 
є природним шляхом, яким 
упродовж року користують
ся наші кораблі, переплива
ючи між нашими західніші 
та східніми портами". Ки
тайські закиди, мовляв, по
ява советських військових 
кораблів на Індійському 
океані є загрозою для наро
дів Азії і Африки, с „пропа– 
гандивної натури" і не від
повідають правді. Ці народи 
протестують проти стаціону– 
вання на водах Індійського 
океану тільки . „чужих ко
раблів", тобто американ
ських, а не советських. За 
інформаціямн із західніх 
джерел, СССР втримує від 
1971 року на Індійському 
океані біля 20 воєнних ко

ми на схід ньому побережі 
Африки, Індії та Сінгапуру. 
Знову ж „Литературная га
зета" з 8 травня підняла по– 
новно питання захопленого 
китайцями ще в березні со– 
ветського гелікоптера разом 
з тричленною залогою. Га
зета інформує, що китайці 
знущаються над захоплени
ми совєтськими вояками, за
кидаючи їм шпигунство про
ти Китаю, хоч насправді, як 
твердить газета, вони мали 
за завдання перевести хво
рого вояка до лікарні з від
даленого військового посту і 
в часі негоди втратили орієн
тацію та мусіли приземлити
ся на китайській території, 
не маючи пального. 

„УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ" 
В ЧИКАГО 

Чикаго. — Український 
Драматичний Театр „Загра
ва' з Торонта поставить' в 
суботу, 18-го травня Ц. р. о 
год. 7-ій вечора в Авдиторії 
Школи ІЛолена (Рейс і Ке– 
мбелл) відому драму на 5 
дій Івана Франка - „Укра
дене Щастя". . 

РОСІЙСЬКА П Р А В О С Л А В Н А Ц Е Р К В А 
В СССР ЗАСУДЖУЄ А. СОЛЖЕНІЦИНА 

лит Серафим у своїй заяві 
про дії Алексаядра Солжені– 
цииа правильно висловив 

Париж. — Паризька „Рус– 
ская мисль" опублікувала 
відповідь московського па– 
тріярха Пімеиа на лист ар– 
хиспископа Брюссельського 
і Бельгійського Васнлія в 
обороні депортованого з СС
СР письменника А. Солжені– 
цина. Архиєпнскоп Василій 
написав наступного листа 
патріярхові Піменові з при
воду осудження митрополи
том Крутнцьким і Коломен– 
ськнм Серафимом (Російсь
ка Православна Церква) пи
сьменника А. Солженіцина в 
заяві до ТАСС з 16 лютого 
1974 року: 

„Я глибоко огір ч е н и й 
твердженням Високо прео– 
священнішого митрополита 
Крутицького і Коломенсько– 
го Серафима, який оправдує 
репресивні заходи проти ве
ликого російського письмен
ника, відважного борця за 
правду і свободу, і тим са
мим за справжній христи
янський мир, Александра 
Ісаєвича Солженіцина. Вис
туп ВисокопреосВященіШого 
Серафима примушує мене, 
як архиєпнскоп а Російської 
Православної Церкви також 
висловитися, щоб не витво
рилося переконання, начебто 
владика Серафим висловлює 
думку всього російського 
єпископату. Тому заявляю, 
що я цілком не згідний з 
усім змістом заяви митропо
лита Серафима, і з його оп
равдуванням репресій щодо 
Солженіцина зокрема. Того 
роду виступи наносять важ
кий удар доброму імені Мос
ковської Патріярхії. З відда
ністю і любов'ю в Христі, 
Засилій, архиєпнскоп Брюс
сельський і Бельгійський". 

На цю телеграму наспіла 
гака відповідь Московського 
аатріярха з датою 3 березня: 

„Ваше Високопреосвящен– 
тво! Цим повідомляю Вас 
гро резолюцію Його Святос– 
ги, Святішого Пімена, Патрі– 
ірха Московського і всієї Ру
їн, накладену на Вашу те
леграму від 17 лютого ц. р 

думку своїх співгромадян, н^ 
ию має право кожна люди
на. Преосвященний Архис
пнскоп Василій у цьому ПИЧ 
танні, як той, що провів 6ij 
льшу частину свого життя 
на еміграції, не моЖе,.бутч 
повністю безпристрастним до 
того, що приходить на його 
совстській Вітчизні. Патрі; 
ярх Пімен". З любов'ю в Го^ 
споді, голова відділу зовніш
ніх церковних зв'язків Мос
ковського Патріярхату, Миті 
р:шолит Тульський і Бєлєв– 
ськнй Ювеналій". 

Щоб читачі мали повний 
погляд на цю ситуацію, до
датково інформуємо, що Ми
трополит Серафим, про яко
го мова, опублікував через 
ТАСС в газеті „Правда", ор^ 
гані ЦК КПСС, заяву під на; 
головком „Відщепленцеві -
погорда народу". У цій зая
ві він писав: „як митрополит 
Російської Правосл а в н о ї 
Церкви, яка постійно висту
пає на захист миру, вважаю 
указ Президії Верховної ра
ди СССР єдино правильним, 
заходом щодо А. Солженіци
на". Далі у заяві мнтропоіЩг. 
та Серафима говориться, як 
передав ТАСС 16 лютого 19 -̂
74 p., що „Солженіцнн сум
но відомий зі своїх дій в підА 
трнмку кіл, ворожих до на
шої Вітчизни, нашого наро^ 
ду. Всі його дії цо суті спря
мовані Проти пом'якшення 
міжнародного напруження 
та встановлення тривалого 
миру на землі". 

Це повідомлення ТАСС 
цро того роду заяву митро
полита Серафима виникало 
реакцію архиспископа Васн
лія КрняощеІна з Бельгії 
Становище митполита Сера
фима, як ми бачили, noBHi(S 
тю підтримав московський 
патріярх Пімен, Що, очевид
но, мас свою окрему вимову, 
бо засвідчує на чиїй фактич
но службі є в СССР Російсь
ка Православна Церква під 

.,Преосвященіший Митропо– його керівництвом. 

Московський патріярх заборонив ; 
священикові критикувати занепад 

релігійного і морального життя в СССР 
Москва. — Православний ня слів священика, який по– 

гвященнк Днмитрій Дудко, стійно підкреслював, що він 
7 віданні якого є церква св. ^ихонує Боже діло"^ СаМ о. 

„ Д. Дудко, якому 50 років,1 

Миколая в Москві на Преоб– б у в ДОВІХ)ЛІТнЬіІ в 'ЯЗНем у со, 
раженській вулиці, розпочав встськ„х концтаборах. Його 

арештовано як студента Мо
сковської Теологічної Семі
нарії. По звільненні з ув'яз1' 
нення в 1956 р. він закінчив 
теологічні студії в" Загорську 
і від 1960 р. обслуговуй вір
них в Москві. Серед його ві
двідувачів були також у свій 
час А. Солженіцнн з дружй-` 
ною та письменник-дисидент– 
В. Максимов. Проповідь у 
формі запитів та відповідена. 
він започаткував щойно а 
цьому році після Різдва і це– 
притягнуло до його церкви 
дуже багато людей. В часї 
однієї такої сесії була пору?. 
шена справа вяслуговуваи1' 
ня ієрархії Російської Пра
вославної Церкви режимоВІГ 
Вщповідаючи на цей закндз 
о. Д. Дудко заявив, що іера–' 
рхія є „обложена інформатор 
рами органів", тобто політи
чної поліції КГБ. За словак 
ми цього священика, „Росія 
тепер є на Голготі. а Христа, 
в Росії рсот'яли". Цей факт, 
однак, тільки скріплює Цер^' 
кву, яка є тоді найсильні' 
шою. коли „є на^хресті". :; 

у своїй церкві серію пропові
дей у формі запитів та від
повідей на різні теми між 
ним і присутніми вірними. 
Цього роду „вільну диску
сію" він мусів, однак, при
пинити, як повідомляє коре
спондент „Ню Иорк Таймсу" 
з Москви Гедрнк Смнт, на 
доручення московського па
тріарха Пімена „аж до часу, 
поки я з ним не зустрінуся". 
Справа в тому, що в часі 
цієї дискусії о. Д. Дудко ці
лком відверто критикував 
занепад духовного життя і 
моралі ^ GCCP за час совєт
ської влади. Він вказував на 
те, що СССР досягнув вели
ких здобутків в науці і тех
нології, але духовне життя 
населення підупало. Звичай
но, на такі „сесії" в церкві 
приходило 500 - 600 людей, 
переважно молоді, які хоті
ли послухати його слів. Ба
гатьом прихрдялося довго 
ждати, заки знайшлося для 
них місце в церкві. Молоді, 
звичайно, приносили зі со
бою апарати для залнеуван– 

Помер письменник 
Київ.— Правління Спілки 

письменників СССР та Спі
лки письменників України 
подали до відома, що тут по
мер на 74 році життя пись
менник Володимир М. Влад
но. Перші літературні твори 
В. Владна появилися в 1917 
р. Відомий вія був теж як пу
бліцист. З 1931 року працю
вав переважно в жанрі нау
кової фантастики. Популяр
ними стали такі його науко? 
во-фантастцчні романи, як 

Володимир Владно .̀ 
„Аргонавти всесвіту", „На
щадки скіфів'', „"Сивий капі–. 
тан", „Залізний бунт", „Фкк. 
летова загибель". В. Владко^ 
народився 26 грудня 1900 р. 
в Петербурзі (Ленінград) y^t 
родині службовців. У пові
домленні, що його опубліку–, 
вала „Літературна^.ґазета" з 
1 травня, подається, одо Bv. 
Владно був від значення дво
ма ордерами „Знак пошани",' 
та почесною грамотою Іїре-г. 
аидії -Верховної ради УССР і 
медалями. ^ 
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Підозрілі техніки 
На П'ятій евеню в Ню Иорку, в хмаросязі „Дже– 

нерал моторе", приміщується представництво совєтсько– 
го автомобільного заводу КамАза. що його очолює Ґ. С. 
Щукін. Завданням цього представництва є дбати про 
постачання 'для СССР із ЗСА машинобудування, а також 
наглядати за перевишколом совстських інженерів і тех
нічних працівників на американських підприємствах. В 
газеті „Известня" з ЗО квітня кореспондент цієї газети 
в ЗСА В. Кобиш написав досить широко про розміри аме
рикансько - совстського технічно - наукового і торговель
ного співробітництва. Деякі дані, що їх В. Кобиш навів, 
показують, чому американський „великий бизнес" в та– 
кій– мірі заінтересований в „політиці відпруження" і чо
му американські бизнесмени так щиросередечно підтриму
ють політику зближення з СССР, що' її здійснює прези
дент Ніксон. Ось деякі числа і дані. 

Компанія „Суінделл - Дреслер", філія „Пуллмана", 
яка .готує проектування ливарного комплексу КамАза, 
має советські замовлення на суму кругло 50 міл. дола
рів. Клівлендська фірма „Сі-І-Кест Еквіпмент" виконує 
советські замовлення об'ємом на 35,5 міл. дблярів — 70 
процентів всього обороту цієї кампанії в 1973 році. Фір
ма „Голкрофт" з стейту Мичиґен має доставити для Ка
мАза продукцію на суму 19,9 міл. доларів. Ця фірма 
підписала з СССР 14 контрактів на термічні печі. В ін
шому аспекті з КамАзом співпрацює чикагівська фірма 
,Нешенел інжінірінґ", яка спеціалізується в оборудуван– 

ні для ливарного виробництва. У цій компанії проходять 
перепншкіл советські інженери та техніки. Такий же пе– 
ревишкіл переходять советські технічні спеціалісти в Піт 
тебурзі на заводах фірми „Суінделл - Дреслер", де тепер 
знаходиться разом 118 осіб з СССР, серед них головний 
ін.кенер ливарського комплексу КамАза Лев Шаблиґін 
та заступник головного металюрга КамАза Ніколай Неня. 

Інформуючи про американсько совстське співробіт
ництво, совстський кореспондент підкреслює, що це спів
робітництво життєво важливе для американської проми
словосте яка тільки тому може втриматися „на поверх
ні", бо мас советські замовлення. „Звичайно, — додає 
ІІОГІ кореспондент, — на шляху розвитку економічних від– 
!?;онк– між СССР і ЗСА є ще значні труднощі. В З'єдна
них Сгсйтах Америки ще є впливові кола, які ставлять 
ut-решхсодн політиці відпруження, маючи за ціль не до
пустити'до нормалізації ділового співробітництва між на
шими країнами. Стосуються недопустимі намагання внко– 
j читати торгівлю як інструмент втручання у внутрішні 
справи Совстського Союзу, натиску на СССР. Реакційне 
кпило в Конгресі гальмує процес надання Совєтському 
Союзові статусу найбільш упривілейованої держави, на– 
чагастіїся зірвати кредитування совстсько. - американсь
кої торгівлі, чіпляється за інші дискримінаційні обме–̂  
женяя".' 

В американській щоденній пресі майже не подибу– 
сгьея будь-яких" згадок про цю справжню інвазію совст
ських „студентів" американських технологічних досяг
нень. Знаючи совстську шпигунську „техніку", в якій за– 
анґажовані навіть советські церковнослужителі, можна 
собі також уявити, що завдання цих совстських інженерів 
та керівників заводів далеко не обмежуються до самої 
тільки науки. 

У коментованому на цьому місці недавно інтерв'ю 
-американського секретаря оборони д-ра Шлезінджера бу
ла згадка, що американська оборонна система балянсуе 
совстську кількостеву перевагу своєю технологічною ви
щістю. Як довго вона ще потриває, як американці самі 
її зрікаються? 

На службі режиму 
Подане до загального відома становище московсько

го патріарха Пімена до стосованого совєтським режимом 
терору суправи дисидентів, а зокрема до депортування 
письменника - лавреата Александра Солженіцина, мас 
свою окрему вимову, бо виявляє, як далеко знайшлися 
нау.службі ' совстського атеїстичного режиму Російська 
Церква в СССР і в якій мірі ієрархія цієї Церкви готова 
вислуговуватися офіційній совстській політиці. Своє ста
новище московський патріярх Піиен уточнив у відповідь 
на критику підлабузницької заяви іншого високого цер
ковного російського достойника, митрополита Серафима, 
слова якого цитував ТАСС. Митрполит Серафим, як ві–, 
домо, висловився в підтримку політики репресій щодо А. 
Солженіцина, мовляв, , „відщепленцеві" прийшла заслу
жена кара, коли на основі „указу" Верховної ради СССР 
його „видворено" з СССР. Московський патріярх Пімен 
підкреслив, що митрополит Серафим „правильно висло
вив думку своїх співгромадян", засуджуючи А. Солжені
цина і схвалюючи репресивні заходи совстського режиму. 

У такому контексті варто нагадати слова того ж та
ки А. Солженіцина, якого засуджує, виконуючи волю со
встського' режнмуч Російська Православна Церква, а який 
виступає в оборони свободи та справді вільного розвитку 
цієї Церкви, здаючи собі справу з фактичного стану Цер
кви в СССР. А. Солженіцин вимагає від совстського ре– 
жимз? дозволити на „вільний розвиток і взаємозбагачу– 
вання" для всіх „ідеологічних і моральних течій, зокре
ма всіх релігій". Ані московський патріярх Пімен, ні мит
рополит Серафим, ні десятки ієрархів Російської Правос
лавної Церкви не мають відваги так поставити справи 
своєї Церкви і виразно та голосно заявити, що вони не 
видять „сьогодні ніякої живої духовної сили, крім хрис
тиянської, яка могла б взятися за духовне вилікування 
Росії". Коли, ж це вндвигнув Солженіцин, то вони його 
на наказ уряду засудили, мовляв, це „відщепленець", 
яким погордив йарод". 

Очевидно, Російська Православна Церква мас вже у 
цьому великий досвід. Ця Церква упродовж довгих сто
літь свосі історії засвоїла собі звичку вислуговуватися 
кожночасному режимові: кривавому Івану Грозному, Пе
трові Великому, Катерині Другій, а в нашу добу — Сталі
ну і його, наступникам. Найновіша „резолюція" московсь
кого патріарха Пімена в справі Солженіцина є тільки 
одним з чергових доказів на це, що Російська Православ
на Церква є тільки за формою християнською. За своїм 
змістом і суттю вона була і продовжує бути одним з на
дійних засобів в боротьбі за збереження і посилення ро
сійського великодержавного імперського інтересу. 

Д-р Василь Кіналь 

МЕДИЧНА ДОПОМОГА 
В КРИТИЧНИХ ПРИПАДКАХ 

. Двадцять, чи тридцять ро
ків тому, . чи то на рідних 
землях, чи тут, коли зайшла 
якась нагла потреба в здо
рові людини — єдиний за
гальний лікар-практнк да
вав цю негайну допомогу. До. 
своєї розпорядимості він мав 
дуже мало засобів, техніка 
медичних інструментів була 
неудосконалена, отже часто 
залишався до здорового осу
ду природний елемент — о– 
чі, які, обсервували, вухо, я– 
кнм можна, було вислухати 
функції організму, дотик, я– 
ким можна спостерегти по
ложення кісток та органів і 
ін. та на основі збадання да
ти, коли потрібно, наглу до
помогу. 

Одначе конечно треба під
креслити, що ми всі вчимося 
на досвідах попередників і 
багато забігів, які ми стосує– 
мо сьогодні — були знані та 
вживані в дуже далекій дав
нині. Вже Гшократ — бать
ко медицини - народжений 
460 року перед Христом знав 
про зламаний і звихнення і 
їх причини, та в т. зв. Гіпо– 
кратичній збірці говориться 
про важливість правильного 
натягування при лікуванні 
кісних і суглубннх пошкод
жень. Його наслідники з Кос 
в Малій Ази, де він народив
ся, говорили опираючись на 
їхньому „патроні" про сонце 
зоду та вітер, як лікувальні 
засоби божеської природи. 
Пізніше вже за часів Архі– 
меда, 287 - 212 р. перед Хрис
том вже уживано шини для 
лікування зламань і звих
нень. 

Від найдавніших часів лю
ди, що займались здоров'ям 
цебто теперішні лікарі, шу
кали різних засобів, щоб 
привертати до життя особи,! 
що тратили свідомість п і д 
впливом різних причин. Ім'я 
Парацельса відоме1, як тако–; 
го, що вперше застосував 
впровадження повітря до ле– І 
генів непритомної людини 
звичайним міхом, за допомо
гою котрого роздувається во–' 
гонь. Цю методу застосову
вано в Евротгі протягом сто
літь. 

Щодо застосування шини 
(т.зв. Шина Томаса) то за
стосовувано її вже під час 
Першої світової війни і зав
дяки цьому смертність при 
зламанні стегна спала з 80 
відсотків до 20 відсотків. 

Якщо йдеться про лікува
ння хворого та перевоження 
його до шпиталю то пер
ший свого рода амбулянс, я– 
ким перевезено хворого був 
застосований вже у Наполе– 
онській війні. У Північній А– 
мериці шпиталь в Сінсінаті, 
Огайо, був мабуть першим 
що застосував перевожуван– 
ня пацієнтів вже в 1865 p., а 
в Ню Йорку, Велвю шпиталі, 
почали послуговуватися ам– 
булянсом 1870 р. Уліпшуван– 
ня перевожування хворих 
амбулянсами чи каритками 
швидкої допомоги дуже спо
пуляризувалося, і займають
ся цим навіть приватні гро
мадяни, створюючи клюбн 
для перевожування хворих; 
міські управи і самі шпиталі 
стараються виробити най– 
практичяіші системи. Це ду
же потрібне, бо смертність 

через наглі припадки стра
шенно зростає і жертвою їх 
падає коло 100,000 людей 
річно. Статистично доказано, 
що якщоб ці люди мали не
гайну швидку допомогу — 
одну п'яту — зн. 20 тисяч 
можна б було врятувати. 

Доказано теж у Каліфор
нії (такими статистичними 
даними займаються головно 
університетські клініки), що 
в околицях, дальших від 
міст — від наглих припадків 
вмирає — чотири разів біль
ше людей, чим близько, або 
у великих містах. Залежить 
це, як бачимо, від швидкої 
допомоги так і в перевезен -
ню хворого, як і негайної до
помоги в самому шпиталі. 

Головним спрнчнннихом 
смерти в американському су
спільстві є серцеве захворін– 
ня. Американська Кардіоло
гічна Асоціація твердить, Що 
з 350.000 людей, які вмира
ють із-за наглих вінцевих за– 
хворінь, можна б врятувати 
яких 10 відсотків, коли б 
хворі самі здавали собі спра
ву зі симптомів хвороби, і 
якщоб люди, які є прнчасні 
до опіки над ними в хвилині 
захворіння і опісля, були 
відповідно вишколені і мали 
достатнє вивіяування, щоб їх 
лікувати. На жаль так дієть
ся, що велика кількість лю– 
дий вмирає поза шпиталем 
— звичайно протягом двох 
годин після захворіння. Це 
не лише у припадку серце
вих захворінь, але також і 
з причини втомлення, пора
ження електрикою (громом), 
затроєння ліками, укушен– 
ням змії і ін. 

Отже, наявно бачимо, що 
справа негайної допомоги 
хворому — це не лише спра
ва лікаря, чи медичної об -
слуги, але що знання і заін– 
тересуваяня цими справами 
належить теж до загалу лю–. 
дей. У першу чергу треба 
зрозуміти, що потрібно дба
ти про зменшення часу від 
хвилини захворіння людини 
до спромоги дати фахову і 
ефективну опіку. Медичний 
персонал повинен дбати про 
негайне захоронения загро– 
женого , життя, зменшення 
терпінь і запобігання проти 
комплікацій спричиненим 
яефаховнм втручуванням. 

ДецизІя у наглих припад
ках, що загрожус життю хво
рого є дуже важлива. Чи цб 
зламаная, чи кровотеча, чи 
брак віддиху, або обмеження 
його. Якщо йдеться про авто
мобілеві випадки, то як до
казує статистика, на 50.000 
смертних випадків, біль
шість з них, не помирає з 
причини важких пошкод
жень — голови, грудної кліт
ки, чи кінцівок — а із-за 
причини заткаяня віддихо– 
внх проводів, шоку, чи змен
шеної вентиляції легенів. 
Людина може перетерпіти 
страшні болі, мати велику 
кровотечу, але задержання 
кисня протягом 3 - 5 хвилин 
через нормальне віДДихання 
— може ушкодити мозок, я– 
кий через це ;— хоча б на
віть повернулася функція 
життя — буде знищена по
стійно. У багатьох припад
ках, крім перерваного відди
ху може бути відсутність 

нормального биття серця. 
Вмілим зовнішнім утиском 
грудної клітки — нормальну 
функцію серця можна при
вернути. Отже щойно тоді, 
коли віддихова і обігова 
кровна система є задовільна 
евентуальна кровотеча спи
нена — можна дозволити на 
дальші діягностичні і тера
певтичні забіги. 

Не диво отже', що медичний 
світ присвячує, стільки ваги 
і значення медицині в кри
тичних припадках. ^ Деякі 
шпиталі потворили окремі 
відділи наглої допомоги.з-о– 
соблнвнм вивінуванням. Там 
теж працюють окремо приз
начені лікарі, яких завдан
ням є піклуватися хворим 
аж до хвилини, коли вія пе
рейде до нормальної шпи
тальної кімнати, коли опіка 
над ним залежатиме від його 
приватного лікаря. Є вели
кий брак лікарів — вишко -
лених лише для справ наглої 
допомоги, як обраховують, 
потрібно в Америці — яких 
7.000. 

І крім цього є потреба у 
вишколі медичного персона
лу і персоналу, який їздить 
в карнтках швидкої допомо
ги і амбулянсах. ` Важлива 
теж є радіова комунікація 
між амбулянсами та шпита
лями. Поліція вишколена1 

для цієї ролі теж приносить 
суспільству велику допомо
гу. Йдучи з потребами часу, 
медичні організації поряд з 
урядовими чинниками ви– 
працювали програму і пра
вила швидкої допомоги, а на 
всякого роду медичних кон
ференціях, курсах та зборах 
обговорюється ці справи. ” . 

Український лікар у своїй 
практиці зустрічається та -
кож з проблемами швидкої 
допомоги. Тому Управа УЛ– 
ТЛА, ПІДГОТОВЛЯЮЧИ Деся
тий Науковий З'їзд, котрий 
відбудеться наприкінці трав
ня у Вашингтоні, окрім інди
відуальних доповідей (допо
відь д-ра Дмоховського) про 
віруси, д-ра Джуля про глу
хоту в дітей-дошкільного ві
ку і ін. (всіх цих доповідей 
буде 9,) визначну частину 
присвячено різного роду наг
лим припадкам, припадкам, 
котрі трапляються в житті 
доволі часто. Обговорення 
цих припадків укладено у 
формі панелів, в котрих бу
дуть брати участь визначні 
спеціалісти з різних ділянок 
медицини. Панелі ці поділені 
на три частини: загальний, 
хірургічний і внутрішньої 
медицини. В загальному па
нелі будуть обговорені при -
падкн пов'язані з наглою від– 
диховою, чи серцевою недо– 
могою, недомогою нирок, 
справа шоку, кровотеча та 
різного роду зламання. Буде 
брати участь вісьмох лікарів 
- представляючи різного 
роду конкретні припадки, 
дискутуючи, реасумуючи. 
Інші два панелі відбудуться 
наступного дня. Дуже акту
альним -г– буде панель при
свячений серцевим недома
ганням. Будуть представлені 
різні фази .міокардного ін
фаркту і в цьому панелі бу
дуть ,брати участь наші виз
начні лікарі внутрішньої ме
дицини і спеціалісти в серце
вих недугах. Буде обговорю
вана справа артеріооклерозя, 
яка провадить до інфаркту, 
далі коронарна опіка для о 

'Заклнг.р.инн нп гггуц. 4-ій) 

БІБЛІОТЕЧНІ СПРАВИ 
В УКРАЇНІ 

Як повідомила „Культу
ра і життя" з, 28 квітня, в 
Києві проходила 23-24 квіт
ня в Республіканській біб
ліотеці нарада - практикум 
директорів, державних нау
кових і обласних бібліотек. 
Газета інформує, що „учас
ники наради обговорили пи
тання поліпшення роботи з 
книгою на допомогу партій
ним організаціям по комуні
стичному вихованню населе
ння, піднесенню політичної 
і трудової активностн трудя
щих в світлі рішень XXIV 
з'їзду КПРС, грудневого 
(1973 р.) пленуму ЦК КП
РС, Звернений ЦК КПРС до 
партії, до радянського наро
ду". Поряд з цим повідом
ленням у газеті видрукова– 
на Довша стаття „Обласна 
бібліотека — проблеми" 3. 
Печенізької н а ч альника 
відділу бібліотек Міністерст
ва культури УССР та В. Ма– 
твійчука, старшого інспек
тора відділу бібліотек цьо
го ж Міністерства культури 
УССР. ' 

Згідно з інформація ми у 
цій статті, фонд обласно! 
бібліотеки — їх в Україні є 
24 — в середньому стано
вить 668 тисяч одиниць, 
кількість читачів досягає 
400,5 тисячі осіб, яким ви
дасться 9,3 мільйона кни
жок. В Обласних бібліоте
ках працює 1,272 бібліотека
рі. 68 відсотків працівннкіг. 
мають вищу і середню спе
ціальну освіту. 

Автори статті нарікають 
на незадовільне взаємовнко– 
ристовування літератури. 
що є в наукових, спеціяль– 
них і масових бібліотеках, 
тобто незадовільним с обмін 
бібліотечними матеріалами 
між бібліотеками. У висліді, 
бібліотеки п р одовжують 
поповняти свої фонди вели
кою кількістю масової, по
пулярної літератури з одно
го боку і вузькоспеціальни
ми виданнями — з другого". 
Проблему створює наяв
ність застарілих, непрофіль
них 1 дублетних видань, при 
чому бібліотеки „не вжива
ють заходів по переведенню 
частини літератури на ком
пактне зберігання і в мікро
фільми". Поряд з цим „в 
ряді місць 20-30 процентів 
вимог на книги не задо
вольняються. Спеціялісти 
скаржаться на н є с т ачу 
сільськогосподарської літе 
ратури, книг про досягнен
ня науки, техніки". Це, оче
видно, пов'язане, що й від
значу ють автори, зі „слабо 
організованою системою об
міну, в недооцінці Можли
востей м і ж бібліотечного 
абонаменту. Тільки ЗО про
центів бібліотек Житомирсь
кої, Тернопільської та ін
ших областей користується 
МБА (міжбібліотечним або– 
наментом)". В статті автори 
піднімають також питання 
організації „регіональних 
бібліотечних комплексів", 
„науково - технічної інфор
мації", „галузевих бібліо
тек", а також „організацій
но - методичної ДІЯЛЬНОСТІ! 
обласних бібліотек" та ^біб
ліотечного будівництва. 

Як відомо, Міністерство 
культури УССР, на початку 

П Р О Т О К О Л 
нарад Головного Екзекутивного Комітету Українського На
родного Союзу, що відбулися в четвер, 15-го грудня -U9T8 ро
ку у Головній Канцелярії в Джерзі Ситі, Н. Дж. Початок на

рад о год. 10:30 ранку. 

Аналізуючи числа нових членів, (їх було 3,770 за 11 
місяців 1973 р.) В. Сохан звернув увагу, що до кінця лис
топада було виданих 228 грамот деп. Молоді із виграними 
однорічними вкладками класи Р-20 на 51,000 забезпечен
ня, тоді коли таких виграних було. 315 в 1972-му р. та 347 
в 1971 р. Нові акцидентові грамоти в 11-ох місяцях 1973-го 
року набуло 745 членів, а в попередніх роках їх було 687 
у 1972-му році, та 599 у 1971. Втрати в членстві за 11 міся
ців були значно менші, як в попередньому році у всіх гру
пах: в суспензах, грошових зворотах, виплачених грамо
тах кляс Б та Р і навіть у смертних виплатах. Завдяки то
му можна теж передбачувати, за словами звітодавця, за
кінчення 1973 р. із малим прибутком начисто навіть в ак
тивному членстві та з чистим прибутком біля 450 членів у 
загальному числі членів, коли УНСоюз придбає впродовж 
грудня 650 аплікацій нових членів, закінчуючи рік здо
бутком 4,420 членів. 

У дальшому, звітуванні В. Сохан поінформував про 
переговори в цілі закупівлі, або винайму нових бюровнх 
машин для Рекордового Відділу, про підготову до виконан
ня річних статистик і оцінки членських грамот на компю– 
терах і про стан старань впровадити нові пляйи забезпе
чення, які все ще натрапляють на труднощі в забезпече– 
невому уряді стейту ПенсильвеніІ та на вимоги нових 
змін у цих плянах в стейті Іллиной, що припізнятЬ знач
но введення в життя цих нових плинів. Він теж подав до 
відома нові вимоги змін умов акпядеятового забезпечення 
і додаткового подвійного забезпечення в стейті Пеясиль– 
вепія, до якого заряджень треба було негайно пристосу
вати ніші акцидентові грамоти та договори додаткового 
подвійного забезпечення. Bfi ft було причиною, чому акци

дентові грамоти нових членів Пенсильвенії були вислані 
13-го грудня, коли всі інші грамоти нових членів з 30-го 
листопада вислано вже Іі-го грудня. 

Разом з місячними виказами та рахунками на гру
день вже вислано всім Відділам друки на склади нових 
урядів на 1974-нй р. та притадки секретарям і організа– 
тррам про реченець 31-го грудня 1973 для приймання ап
лікацій нових членів та звітів і розрахунків. Вже виготов
лено нові фірмові листи УНСоюзу з відбиткою нового бу
динку та з кличем „80 років служби народові" на 1974 
рік, закуплено новий реклямовий напис (фраякотип) для 
поштового метра з нагоди 80-річчя УНСоюзу, як також 
замовлено наліпки на листи і ковертн з цієї ж нагоди. 

Про хід членської кампанії, якій звітодавець допома
гає листуванням, телефонами та вістками в „Свободі", по
дає вія щотижня на першій сторінці „Свободи" під наго
ловком „Організаційна Кампанія УНС" прізвища секре
тарів та організаторів, які придбали в попередньому тиж
ні по 2 і більше нових членів, та кінцево-місячні дані про 
тих, які придбали впродовж місяця по 3 і' більше нових 
членів. Вія теж співпрацює з організаторами та діячами 
молоді в стараннях заснувати нові Відділи, які частіше 
не приносять бажаних успіхів, та опікується помішуван
ням у „Свободі" знімок молоді — членів УНСоюзу. 

Вкінці свого звітування В. Сохан запропонував, в по
розумінні та на рекомендацію актуаріїв, затвердити на 
1974-нй р. такі самі ставки дивіденд, які були в 1973-му p., 
та подав для затвердження Головного Екзекутивного Ко
мітету підготовлений текст проголошення 2-го січня 1974 
року 28-ої Конвенції, яка відбудеться в готелі Маріот у Фі
ладельфії в днях 20-го до 25-го травня 1974-го року. Вія 
теж поінформував про дальші конвенційні праці Рекордо
вого Відділу та їхні реченці: висилка з місячними вика
зами та рахунками на січень 1974 за станомповноправннх 
членів з 31-го грудня 1973 повиовластей делегатів, які 
мають бути обрані протягом 60-ти днів від дати проголо
шення Конвенції; проголошення у „Свободі" біля 19-го 
січня 1974 спяска Відділів із числом менше як 75 повно
правних членів, щоб вможливити їм об'єднатися з менши– 

ТШШШОШ 
СЕКРЕТАРСЬКІ СПРАВИ 

(3) 
' Комісія для справ спорту 

Прикро мені про це писа
ти, але Комісія ця повинна 
радше називатися „Комісією 
для справ круглів". Крім 
круглів та комісія іншими 
родами спорту майже не за
ймається. Щоб не бути'голо– 
словяим Подам проект бюд
жету тої комісИ' на 1972 р. 
(маю на руках якраз прото
кол із річних нарад Голов
ного Уряду УНС, що відбу
лися у травні 1971 року) 

Круглі — 3000 дол., гольф 
— 300, копаний м'яч — 1000, 
теніс і плавання— 500, пінг– 
понґ (стук-пук) — 300, .ко– 
шівка — 1000, реклама — 
1500 - разом 8,300 дол. 

Гроші, на круглі зужито 
повністю, на інші ланки спо
рту тільки в дуже малій кі
лькості (нагороди для пер– 
атунів' плавацького і тенісо– 
вого турнірів на Союзівці). 
Про інші видатки не знай
шов я ніде жадної примітки. 
Думаю, що їх не було, бо 
„Свобода" була б про це на
певно, написала, це ж рекля– 
ма для УНС. Нічого не зу
жито на копаний м'яч, такті 
популярний вид спорту се
ред нової еміграції, а на ту 
ціль призначено 1000 дол. 
Із великим зусиллям вда
лося мені видобути 200 дол. 
для УАСТ „Леви" в Чикаго, 
для Т-ва, при якому існує 
найбільший спортовий Від
діл УНС (399). Коли порів
няємо, що сама перша наго
рода для чоловічої дружини 
круглів виносить 500 дол. (а 
гих нагород там є більше), 
то якою смішною сумою ви
глядає даток 200 дол. для 
цілого Т-ва зі всіми його ла
нками. 

Така ситуація із бюдже
том повторюється щорічно, 
тільки суми дещо міняють
ся. Останнього року не вичи
слювано поодиноких ланок 
спорту, але призначено зага
льно певну суму на спорт. 
Це однак не зміняє ситуації. 

У мене є запит до Комісії 
для справ спорту: чому про– 
теґується спеціально один 
рід спорту, а інші види спор
ту трактується по-мачушн– 
ному? Чому вставляється до 
бюджету суми на інші ланки 
спорту, коли їх не викорис
товується? Чи це робиться 
тільки для пустої пропаган
ди? Чи.клич „Лицем ДО-JUfe. 
лоді" є тільки пустою фра
зою? Коли Обіцяємо допомо
гу тій молоді у ділянці роз
витку фізичної культури, до– 

дев'ятої п'ятирічки ррзробн–. 
ло і подало до використан
ня „Основні напрями розви
тку бібліотечної справи в 
Українській РСР на 1971-
1975 роки". Одночасно, на 
цій основі усі 24 державні 
обласні бібліотеки склали 
перспективні пляни своєї 
діяльності!. Згідно з інфор-
маціямк авторів статті, 
„більшість заходів, передба
чених на цей період, уже 
здійснено... Однак не все з 
наміченого планом вчасно 
виконується. В діяльності 
обласних бібліотек є ще чи
мало проблем". 

держуймо свого слова і по
можім їм. 

Комісія для справ спорту 
повинна складатися із лю
дей, що визнаються на всіх 
родах спорту і в рамках бю
джету помагати всім рівно
мірно. В першу чергу 'спеці– 
яльну увагу треба присвяти
ти тим спортовйм Т-вам, при 
яких находяться Відділя У– 
НС. Практика підтверджує, 
що коли спортове Т-во одер
жує фінансову допомогу від 
УНС, тоді секретареві чи ор
ганізаторові легше є приєд
нувати членів даного Т-ва 
до УНС. А це ж остаточна 
ціль існування цієї Комісії. 

Кампанії УНС 
Щоб збільшити видай– 

ність праці секретарів, УНС 
уряджує різні кампанії' із 
нагородами для. гіершунів. 
Чи кампанії ті осягають 
свою ціль? Чи збільшують 
число нових членів? Ча,'за
довольняють секретарів? Не 
поодиноких секретарів," а 
загал секретарів? Тяжко є 
на це дати якусь конкретну 
відповідь. Із одного /боку 
кампанії стимулюють неве
лику гулу секретарів'' .до 
більшої активности, з друго
го — велика частина секре
тарів ставиться до тих кам
паній з недовір'ям та^пав– 
ним скептицизмом. Вони 
знають, що їм тяжко здобу
ти якусь нагороду, тоді по– 
що висилюватися? Це вик
ликає у деяких навіть огір– 
чення і вслід за тим байду
жність до союзових справ. 

На мою думку кампанії 
це нічого іншого, як певно
го роду „соцзиагаяня", що 
мають на меті витиснути як
найбільше праці зі загалу, 
нагороджуючи при - тому 
тільки одиниці. Для прик
ладу подам, що минулого 
року нагороди одержали ко
ло 15 відсотків секретарів, а 
ц. року нагороди призначені 
тільки для 9-ох переможців, 
що становить тільки 2 відс. 
всіх секретарів. А де решта 
— 98 відс. секретарів? Що 
для них? ^ -

Тому я уважаю, що^кам– 
панії не виконують якелід 
свого завдання, бо вони 
кривдять загал секретарів. 
УНС базує своє існування 
на праці всіх секретарів, а 
не на праці невеликого чи
сла активістів. Тому я ува
жаю, що треба заппова^шти 
таку систему нагород, що 
брала б під увагу всіх'сек
ретарів. 

На мою думку вона по
винна б так виглядати:1 Сек
ретар одержував би за 'пер
шу грамоту на 1000 дол';— 
10 дол., за другу на ,ЇООО 
дол. — 10 + 1 (фактор 1 
дол. на 1000 дол. подаїо для 
легшого обчислення. \Р Він 
може бути інший (менший). 
Мається розуміти, що - "від 
АДД він був би тільки 0.50 
або 0.25 дол., від Т-5 на 
5000 - 1 дол. і т. п.). За 
третю грамоту на 1000 дол. 
секретар одержував би 10 
плюс 2, за десяту на 1000 
дол. — 10 плюс 9 і т. п. За 
іншу грамоту (ADD, Т-5, Т– 
Ю і т. д,) доходив 6JJ .до 
старої винагороди новий "фа
ктор згідно із усталеною 
(Продовження на стр. 4-ій.) 

ми Відділами для вибору спільних делегатів; висилка зго– 
лошеним делегатам привітань від Головного Екзекутив
ного Комітету з нагоди їх вибору та друків на замовлен
ня готелевих приміщень; проголошення у „Свободі" 19-го 
або 20-го квітня програми 28-ої Конвенції та it делегатів 
і виготовлення бальотів для виборів членів конвенційних 
комісій та для перших виборів Головного Уряду на Кон
венції. 

ШЛ ЗВІТ ЗАСТУПНИКА ГОЛ. ПРЕДС1ДНИКА ^ ^ 
ПРОФ. І. ТЕЛЮКА 

Проф. Іван Телюк в звітному часі брав участь в окру
жних організаційних нарадах Відділів УНСоюзу у ВіЛкс 
Веррі і Балтиморі і сам досі зорганізував 22 нові члени, 
сподіваючись доповнити цю кількість до 25 членів ще 
цього року. Із відходом д-ра Снігуровігча, Нова Англія не 
має тепер обласного організатора й звітодавцеві часто при– 
ходнться полагоджувати його функції, зокрема припиль
нувати організаційну активність Відділів і Округ. Ія^Важ– 
ливішої репрезентаційної активностн проф. І. ТеЛювТ" зга
дав про його участь в Другому СКВУ, на з'їзді Б-ваДиві– 
зійннків, в Політичній Раді УККА, на відкритті новб^ла– 
лі СУМА в Блленвіллі та ін. На закінчення свого^віту 
проф. Телюк висловив ще деякі завваги щодо вшанову
вання заслужених союзівців та рекомендував створити 
окрему Комісію УНС, яка сяідкувала б за твперішйім 
розвитком господарської кризи та приготовляли УНСоюз 
до її зустрічі в 1974-му році, якщоб така заіснувала. 

На внесення проф. І Телюка, піддержане Уляною 
Дячук схвалено дати даток на дім СУМА в Елленві– 
лі J250.00. 

(Продовження буде). 

штМ:'Ш:^жш, 



А. Ґромико щмбцт ,,іїїдтримк^ 
для захад!в 'Кіїи)індЖвра на Близькому 

Сход 
Єрусалим. — Сюди понов 

но прибув державний секре
тар Генрі Кксінджер, закін
чивши 8 травня свої кілька
годинні розмови в НІкозії на 
Кипрі із совстським мініст
ром закордонних справ А. 
Громиком. Американські ко
ла інформують, що А. Гро– 
мико погодився дати під
тримку в заходах Кіссіндже– 
ра, але обіцянка советського 
міністра не виглядає надто 
переконливою. В Єрусалимі 
Г. Кіссінджер продовжував 
наради з І ізраїльським уря
дом, який .підготовив нову 

І 
пропозицію щодо демарка
ційної лінії в районі Ґоляя– 
ських висот та умов переми
р'я з Сиріею. Ці нові ізраїль
ські пропозиції Кіссінджер 
передасть сирійсьКОму уря
дові. В оточенні Кіссшджера 
пещїважас непевність щодо 
успішного завершення його 
місії на Близькому Сході. За
гально надіються, що Кіссін
джер, по -закінченні вступ
них переговорів, повернеться 
до Вашингтону, оставивши 
на Близькому Сході своїх 
довірених заступників, які 
продовжатимуть переговори.' 

В Індії почався залізничний страйк 
Ню Делі: — Ранком 8-го 

травня в Індії почався заліз
ничний страйк, який відразу 
спаралізував цілу країну. 
На страйк,вийшлй тисячі за
лізничних' 'робітників у та
ких найбільших центрах, як 
Бомбей, Ню Делі, Калькут
та, Мадрас, як тільки стало 
відомо, що переговори пред
ставників профспілки з уря
дом не принесли ніяких по
зитивних результатів. Ситу
ацію і настрої погіршує той 
факт, що уряд застосував су
проти, профспілкових лідерів 
репресивні заходи, арештую– 
чи понад 1 000 осіб. Залізни
чна профспілка вимагала 
від уряду,зрівнання в плат

нях залізничних робітників 
з іншими працівниками пуб
лічного сектора, на що уряд 
не погодився. Справа в тому, 
що в той час, коли пересічна 
заробітна платня робітника 
в.публічному секторі в Індії 
(вугільна промисло в і с т ь, 
сталеварні заводи, електро– 
нічні заводи тощо) .сягає 45 
дол. мінімум місячно, при 
чому с ще передбачені до
плати то пересічна заробітна 
платня залізничних робітни
ків с 26 дол. місячно без 
будь-якої додаткової допла
ти. Профспілка залізничних 
робітників домагалася підви
щення заробітної платні на 
75 процентів та йпроваджен– 
н”я системи бонусів. 

Випущено фільм з планом дискредитувати 
А. Дубчека 

Прага. — Аґенство Асо– 
шіейтед Прес поінформува
ло, що в Чехо-Слрваччииі 
випущено фільм „Грох" (НУ 
пологам), який почали ви
світлювати в чехо-словаць– 
ких кінотеатрах в березні ц. 
р. Згідно із задумом, цей 
фільм мав би бути своєрід
ною пародією на режим А– 
лександра Дубчека в Чехо– 
Словаччииі, повалений на
сильно в серпні 1968 р. у ви– 
сліді нападу збройних сил 
СССР та його сателітів на 
Чехо-Словаччину. Гіпопотам 
мав би, репрезентувати „гу
манний соціалізм", з ідеєю 
якого виступив Дубчек. Сю
жет фільму побудований 
дЬвкруги банкового служ
бовця Ґроха, що його на
чебто проковтнув в зоологіч
ному городі гіпопотам (по– 
чеськи - „грох"). Цього гі
попотама почали годувати 
всякою їдою, яка мас пред

ставляти західні і східні ідеї. 
У внеліді такої „годівлі" пі
сля скасування цензури пре
си і публікація, гіпопотам 
починає викидати з себе пі
ну і бульки га говорити до 
зібраної молоді, одягнутої 
під' гіппістськин зразок: „Я 
є з вами, будьте ви зі мною". 
Ці слова мали б нагадува
ти заяву Дубчека, мовляв, 
він має підтримку народних 
мас у своїх реформаторсь
ких задумах. Фільм закінчу
ється „виригненням" гіпопо
тамом банкового службовця 
Гроха, якии з'являється зі 
словами: „Мене фальшиво 
інформовано". Ніякої згадки 
про інвазію СССР і союзни
ків на Чехо-Словаччину не
має. Аґенство інформує тіль
ки, що в загальному . ц е й 
пропаї'анднвннн фільм є ціл
ком невдач ннй і залі, де він 
висвітлюється, світять пуст
кою. 

Сенатор Персі заповідає можливість 
кандидатури на президента 

'Вашингтон. — Республі
канський сенатор Чарлз Пе
рсі з Іллнной заявив корес
пондентам, що вія незабаром 
вирішить, чи буде кандиду– 
вати на пост президента ЗСА 
в 1976-му році. Сенатор Пер
сі; який належить до лібера
льної віткн Республіканської 
партії, сказав, що свого panes 
пня вій не оприлюднить аж 
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СПІЛКА ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ 
влаштовує — 

в суботу, 18-го травня 1974 року, о год. 4:00 по полудні 
в Українському Нароньому Домі 

110 2-га Евсмія в ІЇЮ НОРКУ, II. П. 

З У С Т Р І Ч 
з п. С Т Е П А Н О М Н. Л О Б А С О М 

- найновішим емігрантом з СССР (УССР), мешканцем Києва, 
який лише кілька місяців тому приїхав до ЗОЛ. 

ВІН РОЗПОВІСТЬ ПРО . . - . 

ЖИТТЯ В ПІДСОВЄТСЬКІЙ УКРАЇНІ 
СТЕПАН Н. JIOBAC - шс недавній працівник українського кіна, кінодраматург 

І кінорежисер; член Київського Комітету ДраШтур”гів і член' Спілки .Кінемато– 
графістів СССР; лавреат 7-го міжнароднього кійб-фестйваліо 1 ЯомоНосІн– 
ської нагороди Академії Наук ССОР, зрікся советського громадянства і в 1973 
році емігрував до Ізраїлю, а під сучасну пору перебувай у ЗСА. Віїг-с автором' 
нової програми радіовисильні „Свобода" під назвою „Земля і хліб України". -

СТЕПАН Я. ЛОБАС розповідатиме про все бачене і пережите в Україні: про го
лод'після 2-ої світової війті, який тривав 1946-1966 pp.; про сучасні злидні ук
раїнського селянства в рабовласницьких колгоспах; про українську культу
ру, яка знаходиться під цілковитою коктролею КГБ; про тотальну русифіка
цію України та обов'язкову принижуючу чолобиткю ..старшому братові" на 
кожному кроці; про державний антисемітизм та украінсько-сврейські взаєми
ни; про справжню причину побудови пам'ятника Лесі Українці н Кнсві: проя
ви національної самопошани серед української молоді; справжня причина па–. 
діння Шелеста; страх Москви перед снньо-жовтИм кольором; що він знас про 

` ,̀̂ аснсидентів" і інше. .. . 
Це вперше масмо змогу почути про справжні „реалітети" В' Україні. Про це роз

повість п. Степан Н. Лобас, який також був заарештований КГБ за те, що 
хотів виїхати до Ізраїлю, але вік каже, що українців за найменший прояв 
українського патріотизму жорстоко переслідують і карають. 

- ВКІНЦІ ЗУСТРІЧІ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ. 
,”ВСВ УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО ЗАПРОШУЄ НА ЗУСТРІЧ 

К Р А Н О В А У П Р А В А СВУ в ЗСА 
` в ` -” "\ ' . 

Подібна зустріч відбудеться також в Торонті в Канаді з рамеии КУ СВУ Кайади. 
;' „ Слідкуйте за оголошеннями. 

II 
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Українці Нюариу, Н. Дж. 
14-го ТРАВНЯ11974 р. ПЕРЕВІГВЕРГГЬ 

П О С А Д Н И К А 

КЕННЕТА ҐШС0НА 

г/”Ч'–, 
Р'Й -/-'?5Яь 
- -fy 

який уже призначив 4-ох українців 

Нюарку на важкі мїе цеві позиції. 

1-го травня 1974 p., попросіґв, щоб 

українці, які живуть в Ніоарку, подали 

свої резюме на далині номінації. 

КЕШНЕТ ГТБООН ЧИСЛИТЬСЯ 

з українцями, отже тепер 

ПІДТРИМУЙМО й о г о . 

І 

Заплачено Комітетом Зацікавлених : 
У-ЧГ 

ІШВ1ВШ1111І І1! ША І 

після виборів до Конгресу в 
листопаді цього року. Коли 
коресподентн наполягали Й 
залигали його, чи вія сього
дні більше „схиляється в 
сторону кандидатури, чи від 
неї", то сенатор Персі заявив, 
що більш правдоподібним с 
те, що буде кадднДувати. На 
запит одного кореспондента, 
„хто має найкращі вигляди 
в 1976-му році здобути номі
націю Республіканської пар
тії", сенатор Персі відповів, 
що, на його думку, найкра
щі шанси має віцепрезндент 
Д)кералд Форд. Як відомо, 
віцепрезндент Форд вже кі
лька разів заявляв, що не ду
має кандіідувати на прези
дента, не зважаючи на те, що 
ряд опитувань виявили, що 
він найбільш популярний з 
усіх можливих республіка
нських кандидатів на цей по
ст. Крім Форда мають добрі 
вигляди здобути номінацію 
Республіканської партії ко
лишній Яюйоркський губер
натор Нелсон Рокефеллер, 
каліфорнійський губернатор 
Рбналд Ріґев і колишній де
мократичний губернатор Те– 
ксасу Джон Коннеллі, який 
в 1972-му році перейшов до 
Республіканської партії. 

Літературний вечір у Сиракюзах 
Наприкінці березня мн ма

ли нагоду провести вечір по-
інакшому. Десь коло 40 осіб 
зібралося в залі православ
ної церкви, щоб послухати 
мистецьке читання творів 
письменника II. Маляра, що 
проживає тепер в Сиракю
зах. 

Д-р Я. Рурський відкрив 
вечір коротким словом, оз
найомив нас із життям авто
ра та його творчістю. Ми до
відались, що П. Маляр по
ходить із Мнргородщнни, ос
віту здобув у Харківському 
університеті. 

Очевидно, в Харкові вітав 
сильний дух Г. Сковороди, 
бо П. Маляр назавжди зв'я
зав своє ім'я з нашим філо
софом: написав кілька стат
те й– розвідок про Г. Скбворо– 
ду, згадує ім'я Сковороди у 
своїх новелях, а також пра
цює тепер над драмою , .Гри
горій Сковорода", уривки я– 
кої й були прочитані по-ми– 
стецькому на цьому вечорі 
автором та М. Дячевком. 

Пані В. Гвозда представи

ла постать жінки - матері, 
прочитавши з чуттям нове– 
ліо ,^йстерія". Дружина ав
тора Мирослава Маляр про
читала повелю „Як загину
ли райські птахи". 

Прочитали 'також новелю 
„Страх" присвячену письме
нників Тодосеві Осьмачці. 

Сам автор прочитав нове
лю „Легенда про жасмин". 
Вона дуже актуальна із су
часного студентського жит
тя. Шкода, що на залі не бу
ло ні одного студента. 

Не менш цікавою частино– 
ю, вечора була остання час
тина: питання до автора, ви
ступи слухачів. Якось бага
тьом хотілося говорити, по
ділитися враженнями. 

Можна сказати, що ми ма
ли успіх із цим вечором. Яс
но, що людина потребує лю
дини, хочеться почути ціка
ву думку, хочеться себе від– 
свіжнти чимсь, а на цьому 
вечорі ми якраз і мали те. 
Розійшлися з прнебним по
чуттям. 

Н. Сеинк 

Наукові співробітники УНІГУ 
Наталія Кондненко-Мойл: молодша генерація 

ВЕЧІР „УКРАЇНСЬКОГО 
ІСТОРИКА" В КЛІВЛЕНДІ 

Клівленд. — Заходами 
Української Учительської 
Громади, УЗХ і Відділу СУА 
в Клівленді,– відбутеться тут 
в суботу, 11-го травня ц.р. о 
год. 7-й вечора — Вечір при
свячений десятиліттю „Укра
їнського Історика". У про
грамі: доповідь' проф. Лю– 
бомира Винара п.н. „Сучасні 
завдання української істо
ричної науки", виграш кар
тин УЕГ. Вступ на вечірку 
вільний. 

Звернення до земляків НОЛ. ПОВІТІВ 
Чортків, Копичинці, Борщів, Заліщики 

Ділимося з усіма нашими 
земляками радісною вісткою, 
що видання „Історичного-ме– 
муарного Збірника Чортівсь– 
кої Округи" добігає до свого 
завершення. 

Дня 16-го січня 1974 р. ми 
віддали зредагований у ціло
сті машинопис до друкарні і 
на початку пакацінних міся
ців наша пропам'ятна книга 
появиться в продажу. Книга, 
як окремий том видання 
НТШ „Українського Архі
ву", матиме коло 1000 сторі
нок друку, мапи, історичну 
та кожного повіту зокрема 
і багато вартісних ілюстра
цій. 

У всупній частині містить
ся слово від Редакції, стаття 
пок. проф. д-ра Ярослава Па– 
стернака про передісторичні 
часи на нашому Поділлі, ін
формаційні статті про істо
рію, нашої території та про 
визначних українців, що на
родилися в наших повітах, а 
далі опис життя і події в пе
ршій половині XX ст. не ті
льки в повітових центрах: 
Чортків, Копичинці, Борщів, 
Заліщики, але й у кожному 
селі та містечку (понад 200 
місцевостей), відповідно до 
присланого матеріалу, що 
Його Діловий Комітет збирав 
упродовж 10 років, а Редак
ційна Колігія порівнювала і 
перевірювала на основі дру
кованих джерел. 

В книжці міститься також 
список усіх жертводавців, 
завдяки яким взагалі можна 
було приступити до друку
вання книги. Зокрема біль
ше місця присвячено „добро
діям Видавничого Фонду", 
що склали пожертви понад 
250 дол., „меценатам Вид. 

ДХІХІІХХХХГХІТХТГТТХХХХХІІХХХХХХХХХХЗ 

Увага! Щ О НОРК і ОКОЛИЦЯ! Увага! 
ЗАХОДОМ НАШрГО 

К О О Р Д І Ш А Ц І Ї Ш О Г О КОМІТЕТУ 
— відбудуться — 

у Зелену Неділю, 2-го червня 1974 року 
на Оселі УРСоюзу „Верховина" 

в Ґлея Спей, Н. Им біля Могили-Лам”ятника 
ТРІВДИЩЙШ 

ЗЕЛЕНОСВЯТОЧН1 
П О М И Н К И ПО БОРЦЯХ 

ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ 
Замовлені автобуси від'їдуть від УНДому прн 2-ій 

Авеню війн) ИбрИу о7- іа год. painty. Квитки на автобу
си в ціні по 6Д0 дол. від особи можна придбати в крам
ницях АРКА, ЕКО і СУРМА не пізніче, як І25-ГО травня 
Ц-;р; 

НРОХАЄМО КУПИТИ ГХ ЯКНАИШВИДШВ. 
КоорднншгіГячгії Комітет КонбатаптськИх 

ОргіїнL-uuiift Великого Ню Порку 

a fa tii in act ixxixxixsjLxxxiTtliitxxixiitxxtTzr: 

83-ій 'Вдаіл СУА в Ню Йорку 
З А П Р О Ш У Є НА 

ПРОФЕСІЙНИЙ 
ПОКАЗ МАКІЯЖУ 

(MAKE-(JP) 
І ГУПРКУ 

, ,ЦІКДВІ СПОСОБИ В Ж И В А Ш І Я 
КОСМЕТЙКІР' 

пана GLEN-a ROBERTS-a 
з відомого сальону краси.ИЛЗІАВЮШ ARJMJV 

у вівторок, 14-го травня 1974 року 
о год. 7-ій веч. в домівці СУА 

І(Й 2-fti Дівбяю, Й Л ЙОРЖ, Н. ІГ. 
(4 новім будинку ,ХЗвмопомочІ"). 

Фонду", що пожертвували 
понад 500 доЛ., і „фундато
рові", що пожертвувал по
над 1,000 дол. 

У Редакційній Колегії, пра
цювали безкорисно виключ
но уродженці наших повітів, 
колишні учні чортківської 
гімназії „Рідної Школи", за 
цінними порадами нашого 
земляка, дійсного члена 
НТШ, проф. д-ра Михайла 
Сойевйцького. Книга в тве
рдій Полотняній обкладинці 
роботи нашого земляка мис– 
тця Якова Гніздовського, 
коштує в передплаті 25 аме– 
рнк. долярів. 

Друкуємо обмежену спіль
ність примірників, а саме від
повідно до числа земляків, 
що виявили зацікавління; 
бо з досвіду інших комітетів 
знаємо, що часто залишаєть
ся більша скількість нероз– 
купленнх примірників, а за 
їхнє приміщення на складі 
треба платити. Отже проси
мо поспішити з присилкою 
передплати, подаючи докла
дно друкованою латинкою. 
Книжки розсилати будемо 
по черзі присиланих перед
плат. Земляків з-поза ЗСА 
просимо присилати передп
лату грошовими переказами 
(моні ордерами) відразу в 
американській валюті, бо пе
реміна чужім валюти в ЗСА 
спиняє процес на довгі тиж
ні. Передплату посилати 
Просто на адресу кредитів– 
ки „Самопоміч": Self Неіі– 
EJace N. Y., Federal credit 
Union, N. 6317 (Zbirnuk 
Chortkiw), 108 Second Ave.. 
New York. N. Y. 10003. 

За Діловий Комітет Зем
ляків Чортківської Округи: 
Ольга Соневнцька, голова, 

Вогдан Стефанович. секре
тар, Мирон Левицький, ка
сир, члени: Микола Білані 
д-р Степан Ворох, д-р Роман 
Дражньовськнй. 

Серед 30-ти співробітників 
Українського Наукового Ін
ституту Гарвардського Уні– 
вероитету с люди двох, а то 
й трьох генерацій. Ріанород– 
ні ділянки їхньої спеціаліза
ції широко покривають три 
головні та низку допоміжних 
дисциплін українознавства, 
творячи разом імпозантну ці
лість. 

Спеїпяльність докторант– 
ки Наталі! Коновенко-Мойл, 
внучки відомого українсько
го економіста — словянсь– 
кий та турецький фолкльор. 
Тема її докторської дисерта
ції, яку вона плянус захисти
ти в цьому році, присвячена 
передачі традиції у фолкльо– 
РЇ. 

Серед її майже десяти пу
блікацій на першому пляні 
студії над українськими ду
мами („Українські думи, епі
ка чи балада", вступ до кни
ги Катерини Грушевської 
„Українські Народні Думи", 
яку підготовляється до дру
ку в Гарвардській Серії Ук
раїнських Студій). 

Наталка була двічі членом 
редакції журналу „Рецен
зія", друкуючи теж там свою 
статтю — огляд яа публіка
цію „Народна творчість та 
етнографія". 

Свої студії проходила в 
Корнел ун^рхжгеті, в Рад– 
клнф коледжі і від 1969 р. в 
Гарвардському університеті, 
маючи до диспозиції відпо
відні стипендії, в тому і на 
поїздки в наукових відряд
женнях до Німеччини і Туре
ччини. 

Вона легко може читати 
тексти по німецьки, францу– 
зьки, італійськя, узбЧцьки, 
азері, володіючи: при тому 
бездогадно англійською, ук

раїнською, турецькою і росі
йською мовами. 

В часі студій в Гарвардсь
кому університеті вона зай
мала також допоміжні ви
кладацькі становшвдк В ді
лянці гуманістнки виклада
ла: усна і рання літератури, 
казка, фолкльор і мітологія; 
в департаменті порівнальннх 
літератур - героїчна епіка; 
російську мову. 

Наталка — постійний і ак
тивний учасник в семінарах 
українознавства. 

Тепер докторантка Коно– 
ненко одержала призначення 
на пост асистента професора 
в департаменті слов'янських 
мов і літератури в .універси
теті Вірджінії, в Чарльоттс– 
вілл. Викладатиме словянсь– 
кі літератури, як також вс
туп до фолкльору. Хотіла 5 
дуже і мас право вчити всту
пний курс української мови 

j і літератури (Юкреніеи 521). 
Могтиме вести той курс, ях-
Що найдеться потрібне число 
заінтересованих студентів. 

В. Т. 

В Ню Йорку відбувся концерт 
В. Тисовського 

Ню Норк. — В неділю. 5 
травня ц, р. відбувся тут у 
великій залі Українського 
Народного Дому старанням 
місцевого Літературно-Мнс– 
тецького Клюбу, другий са
мостійний концерт пісень та 
арій відомого співака-баса 
Володимира Ти-совського. 
Публіка, що по береги за
повнила залю, нагороджува
ла співака тривалими оплес
ками. В. Тисовський вико
нав твори В. А. Моцарта. 
Дж. Верді, Ф. Шуберта. М. 
Лнсенка, В. Барвінського, 
Я. Степобого, К. Данькеви– 

ча, І. Соневицького, М. Фо– 
менка, А. Гнагишина та Г. 
Китастого. Наприкінці дру
гої частини програми В. Ти
совський відспівав на дома
гання публіки ще два над– 
даткн. До успіху концерту 
причинився акомпаньят о р 
д-р Ігор Соневицький. На за
кінчення концерту голова 
ЛМКлюбу в Ню Иорку інж. 
Іван Жуковський подякував 
обом мвстцям за гарний кон
церт, побажав В. Тисовсько– 
му дальших успіхів у його 
співацькій кар'єрі, а дівчат
ка вручили виконавцям ки
тиці квітів. 

900 агітбригад рейдує по Чернігівщині 
Чернігів.— На Чернігівщині І жовтні, в „День працівника 

протягом тільки одного мі–! сільського господарства", 
сяця квітня побували в те– | Подаючи це, ніби то пові
рені 900 „агітбригад", про– і домления, до преси (див. 

Л. ЛУЩВ 

МАРКІЯН 
ШАШНЕВИЧ 

Шва S1.50 
Jrrsey City, NJ. 07308 

водячи т. зв. „об л а с н и і'І 
рейд" під гаслом: „За новий 
український м і л ь я рд". В 
„рейді" беруть участь пред
ставники районних і сільсь– 
ських будинків культури і 
клюбів та різні „колекти
ви", створені на будовах і 
підприємствах, молодь сере
дніх і спеціальних учбових 
закладів, як також групи 
мистецьких колективів. Ке
рівництво рейду покладено 
на штаб, до складу якоіч) 
входять представники пар
тійних, профспілкових орга
нів, а також органів культу
ри. Рейд має закінчитись у 

„Культура і Життя" з 30-го 
квітня 1974 р,), начальник 
Чернігівського обласного у– 
прдвяіння культури О. Ста– 
севич ледви чи й подумав, 
що заповідженпй „рейд" це 
ще одна форма експлуатації 
українського селяннна-кол– 
госпннка, який, враховую
чи дискримінаційну соціаль
ну структуру в Совстському 
Союзі, і так знаходиться в 
упослідженому положенні. 
Не згадуючи, очевидно т. зв. 
„українського мільярда", я– 
кпй являється явною і бру
тальною експлуатацією Ук
раїни Москвою. 

Ділимося сумпою вісткою з Українським Громадянством, т о 8-го травня 1074 р. 
упокоївся в Болі, яа 78-му році життя. 

Наш Найдорожчий і Незабутній 
МУЖ, Г.РАТ, ІПВАІ-ЕГ і ДЯДЬКО 

ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ СЕГЕЙДА 
учаелш; Визвольних Змагаиь в pp. 1Й17-Л620, б. самоурядовнй діяч, член украйі– 
ськнх грома^ько-оолітіїчгінх орпиіі:лц1Л на Волині, бувший член Г(-тьманс Uioi 

Ради за ічтьншт Павла, член вшцого Проводу Гетьманського Руху і бувший 
гкмч)Л до польського сояму у Варшаві. 

(ПАНАХІЩИ — в четвер, 9-го ірйИИЯ, о НйД. І4й веогора і в п'ятницю, Іб-го 
травня, о год. 7-4й веч. в похорошгому завц,Х”піа Яреми при LS9 Схід 7-ма вуз. в 
Ню Порку. 

ПЙХОРО(Н — в сз-боту,, И-го травня 1874 р ; год. 10-тв — Служба ВожВ 1 по
хоронні відправи в Ціфкві-Пам'лтшіку cs. Амхрея Пвроозваїшого в С Бавлд Сру– 
ку, П. Дік. 

Тлінні Останки будуть поховай) на Украівеиііому Православноку Цвиятарі 
в Бавид Бруку, W. Дж. 

Горем прітоиті: 
ПАІГПША - дружнка 
1РІЇІГА ОТЮООВСЬКА - сччггра 
ЗАХАРШ - брат а друлатоіо ОСШЮІО 1 сином 

стятоеллаом ^ 
ОЛЕКСАНДПА і о. АР!ТЕМ СЕЛЕШША - сестра і шваґер 
ЮРІЙ ЗАГОНОНГЬКПП — шваґер з дружиною ЛЮСТйЮ 

і ДІТЬМИ! МІСЙОЛОЮ 1 ХГИСГТІШОЮ 
ТАМАРА І ККШСТ КШП5ЕЛ АК - пльм Ітптцп з мтжем 

f дітьми: ШРІНОЮ 1 ХРІЮПШОІО 
Втажча І дальша Родина в Україні 

Ш 



BBS 
СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 10-го ТРАВНЯ 1974 
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Ч. 89. 

СЕКРЕТАРСЬКІ СПРАВИ 
(Закінчення 

х Наприклад, секре
тар, що приєднав бн 3 гра
моти по 1000 дол., одну 
ADD і одну Т-5 на 10,000 
Дол., одержав бн такі наго
роди: Ю плюс Ц , плюс І2, 
плюс 12.60, плюс 14.60 (кр-
Лгі приймемо, що фактор на 
Т-5 від 10,000 дол. - 2 дол) . 

Як бачимо, ті нагороди 
були б поступові, це зна
чить, що чим більше актив
ний секретар, тим більша 
Його нагорода. При тому се? 
кретарі із великими осяга
на одержували б також не
великі нагороди і це стиму
лювало б .їх до більш ак
тивної праці. 
- Ця система нагород, на 
Мою думку, найбільш спра
ведлива, бо вона охоплюва
ла б усіх секретарів. При 
ф й системі не потрібно бу
ло б уже робити ніяких кам
паній, не треба виплачува
ти секретарям додаткових 
річних бонусів за приєднан
ня Ю чи більше членів, бо 
Щ.їі додаткові нагороди 
секретар одержував би уже 
Йоступово при кожнім но– 
ШК Члені, Щось подібного 
Можна б застосувати і до 
організаторів. 
,; Справу нової системи SB.'. 
нагороди секретарів подаю 
feo : уваги Організаційного 
Відділу Екзекутнви. Може 
якраз дещо із цього вдасть
ся прииІннтн у практиці. 

Нагороди для нових глеків 

\. Цього року в перед кон
венційній кампанії УНС 
призначив нагороди для но
вих ' членів. У тім випадку 
УНС показався навіть до
сить щедрим, бо призначив 
ва ті йагороди 5000 дол.. то
ді, коли на нагороди для 
організаторів тих членів 
призначив тільки 1,675 дол. 

Нагороди ti для нових 
членів це добра ідея. Вони 
безсумнівно с допоміжним 
чинником в організуванні 
нових членів. Я тільки мню 
певне застереження щодо їх 
розподілу. 

УНС призначив такі на
городи: 

1 - 1000 
2 по 500 - разом 1000 
2 по 250 - ' 500 

15 по 100 - 1500 
20 по 50 - 1000 
- Разом 40 нагород на суму 

5,000 дол. 
.. Я пропонував би такий 
розподіл: 

5 по 200 — разом 1000 
5Й) по 100 - 2000 
40,ЯО .50 - 2000 

РлібН 85 нагород на су
му 5,000 дол. 
- В той спосіб не 40, а 65 
нових членів одержало б 
нагороди. Нагороди це про

зі crop. 2-ої) 
паганда для УНС. Якщо 
УНС призначує поважну 
суму на нагороди, то пови
нен ОХОПИТИ НИМИ якнай 
більше число осіб. Чим біль
ше число тих, що виграють 
нагороди, тим більше число 
прихильників УНС, тим 
краща пропаганда для У– 
Н С 

Тих кілька секретарсь
ких і інших тісно зв'язаних 
із працею секретарів та ор
ганізаторів справ пригото– 
вив я, щоб подати їх до відо
ма всіх заінтересованих. На 
сходинах Управи Окружно
го Комітету і делегатів де
які і з них обговорено, дода
но кілька нових (інж. В. Бе
режан, п. Шпікула). Ніхто 
не претендує на непомиль
ність. Ті справи треба ще 
раз ' докладно передискуту– 
вати, щоб прийти на Кон
венцію із конкретними про
позиціями. Думаю, що Кон
венція повинна деякі із тих 
справ у тій чи іншій формі 
приймити, бо це у великій 
мірі улегшить або створить 
більш сприятливу атмосфе
ру для праці секретарів і 
організаторів. 

Під час вище згаданих 
сходин, порушено ще цілий 
ряд інших важливих справ: 
зміна суми, призначеної на 
похорон, щорічні збори го
лів і секретарів Окружних 
Комітетів, поїздки членів Го
ловного Вкзекут. Комітету 
в терен, потреба нових Со– 
юзівок, піврічні звіти Кон
трольної Комісії, щоденне 
відчитування п р о токолів 
під час Конвенції. 

- Роман Б. Припхай 
секретар 399-го Відділу 

УНС „Леви", делегат 
на Конвенцій) 

! 
За Управу Окружного Комі–' 
теху .Відділів УНС: Тарас; 
Шпікула, Михайло Ольнвдн–; 
ськдій і Степан Куропнсь.' 

Посвячення хреста-пам'ятника 
на могилі Антона Хухри 

У суботу перед Провода
ми, 20 квітня ц. р. на Украї
нському Цвинтарі в Бавнд 
Бруку відбулося посвячен
ня хреста-пам'ятника на .мо
гилі сл. п. інж. Антона Хух 
ри, який помер у Ксргонксо– 
ні 19-го квітня 1972 року. 

Панахиду відправив і ак
ту посвячення хреста, на 
якому висічені відзнака 
УГА, кетяг червоно! калини 
й пластова лілея, довершив 
парох „Союзівки" о. Іван 
Мак у сослуженні о. Ярос
лава Шуста духового опіку 
на, капелана ,й члена 8-го 
Куреная УПС Ім. І^нгора 
Орлика, до якого належав 
Покійни. 

Народжений 22-го вересня 
1897 р. в Дмитровичах на Су– 
дово-Вишевщині сл. п. А. 
Хухра з шкільної лавки пе– 
ремиської гімназії зголосився 
добровільцем до УГА І як 
старшина перебув її подви
ги й невдачі. Із Чехо-Слова– 
ччннн він повернувся додо
му й був директором Повіто
вого Союзу Кооператив у 
Косові. Під час Другої сві
тової ВІЙНИ зголосився як 
старшина в лави 1-ої Диві
зії УНА. Після прибуття до 
ЗСА став власником вакаці– 
йної оселі коло „Союзівки", 
знаної під назвою „Хухрів– 
ка" — „Орлине Гніздо" з 
уваги на мальовниче поло
ження на залісненому пагор– 

Під час перебування в Ні
меччині був одним із органі
заторів Пласту в таборі в 
Ашаффенбурзі й виклопо– 
тував у німецьких властей 
таборовий внряд і дозволи 
на таборування. Включився 
в пластове життя в ЗСА і 
кілька каденцій очолював 

Улад Пластунів Сеньйорів. 
Був членом 8-го Куреня 
УПС ім. Гр. Орлика й зай
мав у ньому почесний титул 
курінного дідугана з клич
кою „Орлине Око". 

Після посвячення хреста 
й надгробних молінь в домі 
сестрнцтва, за столами, від
булася зустріч присутніх, 
якою проводив шваґер По
кійного Володимир Барагу– 
ра. Кілька промовців згада
ли пам'ять Покійного. Про
мовляли: парох „Союзівки" 
о. Іван Мак, від родини ;-4 
Орест Питляр і Іван Брнко– 
вич, від друзів Ц– плйетушв 
курінний Андронік Копнстя– 
нськнй, від управи братства 
„Броди-Лев" Володимир 
Онишкевич, від друзів і зна
йомих та від батька, зразко
вого громадянина й парафі
янина, карного військовика, 
зднециплівоваяого пластуна, 
товариську людину, привіт
ного й гостинного хазяїна 
вакаційної оселі „Орлине 
Гніздо", яка діє тепер під за
рядом дружини Покійного 
Дарії. \ , 

.-. v:. В. В. 

КОНЦЕРТ ' 
МОТРІ ХОДНОВСЬКОІ 

В IIЮАРКУ 
Нюарк. — Український 

Музичний Інститут Америки 
в Нюарку влаштовує в су
боту, 18-го травня ц.р. о год. 
7-й вечора в залі Україн
ського Народного Дому пр^ 
140 Проспект евеня в Ірвінг– 
тоні - ' дипломовий концерт 
Мотрі Ходновської; фортепш– 
нова класа”Д. Каранович; 
Дохід з концерту призначе
ний на будову Українського 
Народного Дому В ІрВІНҐТОИІі 

МЕДИЧНА ДОПОМОГА 
(Закінчення зі crop. 4-ої) 

СССР Н Е ЗГОДЖУЄТЬСЯ 
НА ЗВІЛЬНЕННЯ 

РУДОЛЬФА ГЕССА 

Москва. — На сторінках 
газети „Вечерная Москва" 
появилася стаття коментато
ра В. Масвського, в якій він 
обороняє позицію совстсько– 
гО уряду щодо спротиву ЗВІ– І 
льненню з ув'язнення Ру– і 
дольфа Гесса, відомого за–; 
ступника Адольфа Гітлсра, 
який втік був в 1941 р. до! 
Великобританії. Згідно із за– | 
явою Масвського, Гесс пови
нен до кінця відбути СВОЮ: 
кару і не може бути ^ови \ 
про Його звільнення. Кара 
для Рудольфа Гесса с, як j 
каже Масвськяй, осторогою 
для „неонацистів". 
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C O Г О З І В К А 
ПРОГОЛОШУЄ 

ТЕН1СОВИЙ ТАБІР 
дня хлопців і д івчат 

У В П Ц 12 до 18 РОКЮ 

| бід 22-го червня до 3-го липня 1974 р. 
ПРОГРАМА: щоденний прорух, Інструкції гри тсніса 

для початківців і заавансованих, основна техніка, 
тактика, теорія, підготова до турнірової гри. 

Інструктори: ЮРШ САВЧАК І ЗЕНОЯ СНИЛНК. 
ОПЛАТА: харч і поНешкаквя — 5100.00, теніс — 140.00. 
Табо'ровюся повинні привести свій власний внряд 

(включно з трьома баньками м'ячиків). 
ТЕНХСОВИИ ТАБІР — це найкраща нагода приготовн– 

тнсь ДО турнірів на Согозівці! 
^"бгіойвеняя висилати на адресу: 

SOYU23VKA 
go UKRAINIAN NATIONAL ASS`N ESTATE 
Kerhonkson, N.Y. 12444 Tel.: (914) 626-5641 
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I I H ОГОЛОШЕНЬ В ЩОДЕННИК? „СВОБОДІ" 
1 ШЧ ЧЯРБЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ 

реї імпреза (академії, посмертні згад– 
укж, подяки) 12.00 

І ШЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ 
М приватні концерти, бязяеооаі оголошення 
(забави, фесткнн, пікніки, бенкети, банки, про
даж домів 1 т. д.) 53.00 

ОГОЛОШЕННЯ ЧЕРЕЗ 8 ШПАЛЬТ (ціла сторін
ка) по іа.оо 
ва Іич аа кожного рода оголошення. 

ВИГОТОВЛЕННЯ КЛІШЕ на одну шпальту ?в.7Д 
ВИГОТОВЛЕННЯ КЛІШЕ на дві шпальти 58.50 
ВИГОТОВЛЕННЯ КЛИНЕ на три шпальти 10.00 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я Н А Ч Е Р Г О В Е ЧИСЛО (2 Д Н І 
П Е Р Е Д ПОЯВОЮ) ПРИЙМАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ 

Д О 12-ої Г О Д И Н И Д Н Я . 

ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ всі організації, установи і 
поодинокі особи, які довгують за оголошення, 
щ о н^ргіяїсграція буде змушена відкинути чер
гове оголошення, доки не будуть вирівняні по

передні рахунки. 

сіб, які виказують недомогу 
.-ерця, справа самого інфарк
ту, опісля тгіслякоронарна о– 
піка, застосування спеціаль
них ліків т.'зв. стероїдів 
справи ліків .буде представ

лене професором фармаколо
гії). Патологіст буде займа
тися патологічними змінами 
серця. Один з наших визнач
них хірургів буде говорити 
про реваскуляризацію серце
вого н”язня, тобто про повер
нення нормальної серцевої 
функції при допомозі хірур
гічних засобів, та всякого 
роду інші допоміжні засоби 
для нормального функціону
вання людини, яка терпить 
на недомагання серця. Ос
танній панель буде займати
ся справами хірургічними. 
Будуть висвітлені. припадки 
зі загальної хірургії, гінеко
логічної та акушерської, ор
топедичної і ін. У всьому лі
карі спеціалісти будуть звер
тати окрему увагу на наглі 
випадки. Всі ці панелі затор– 
куватимуть проблеми пов'я
зані зі щоденним життям, я– 
кі є важливі не лише для лі
карів, але і для ширшого за
галу. 

Маємо надію, що солідна 
підготова З'їзду повинна 
спричинитися до успішного 
його переведення, якщо ли
ше допише фреквеяція ліка
рів та ширшого зацікавлено

го медичними справами гро
мадянства. Як вже було за
значено в попередній моїй 
статті — лікарі вн^лухавіий 
доклади і беручи участь в 
панелях (не лише активну, 
але й пасивну) будуть мати 
змогу набути десять акредв4" 
тованих годин для своїх тйе– 
ляґрадуацінних студіа. Це 
право признане нам Амери
канською Медичною Асоціа
цією і можемо з нього корпе”– 
тати. Підготова до цього З'їз
ду дає нам досвід, як на май
бутнє влаштовувати наші 
Наукові Конференції. 

Не лигає Центральна У– 
права, але й поодинокі Від
діли будуть могти вповні від
повідати за влаштування пат 
нелів і докладів, бо це дуже 
важливе змогти на місці коо
рдинувати усі потрібні факти 
та зібрати відповідні медичні 
сили, котрі підготовлять по
трібні матеріялн. Вже неда
лека майбутність, сама дасть 
нам ще потрібний досвід. 

Бажаючи ytnixy всім, пю 
причинилися до підготови 
З'їзду (перш усього треба 
підкреслити зорганізованість 
Відділу в Мериленді на чолі 
з д-ром Кострубяком —) за– 
клккаю всіх українських лі
карів взяти участь у нашому 
Десятому Науковому З'їзді у 
Вашингтоні, та запрошую 
зацікавлене громадянство. 

ВЖЕ 6 У РОЗПРОДАЖУ 
перта того роду вичерпна студія про політичну 
фіяюоафію Ідеолога українського націоналізму 

Дмитра Допдова 

ДМИТРО д о н ц о в -
ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ 

АВТОРОМ ЯКОЇ 6 

д-р Михайло Соеновський 
ЗМІСТ КНИЖКИ: Від автора. Передмова Богдана Кран

цева, 
ЧАСТИНА ЦВРША - „Дніпро Донцов у суспільно-по

літичному житті України" — включав такі розділи: 
Історнчяо-ідевне підложжя „чинного націоналізму"; 
Юні та студентські роки Дмитра Донцова; Рання 
пуолшистична творчість Дмитра Донцова; Розрив Д 
Донцова з Українською Соціял-Демократнчиою Ро
бітничою Партією; Дмитро Донцов у роки першої 
світової війни та революції; „Велика павза" між дво
ма світовими війнами"; Політична й видавнича ді
яльність Д. Донцова 20-их і 30-нх років. Друга світо
ва війна і діяльність Д. Донцова на еміграції. 

ЧАСТИНА ДРУГА — „Концепція української політики 
та ідеологія „чинного націоналізму'' Дмитра Дон
цова" — включав такі розділи: Ідейні засади укра
їнської самостійницької політики; Ідеологія „чинно
го націоналізму"; Концепція політичної та соціяль– 
но! організації нації; Ідеологія „чинного націоналіз
му" на життьовому іспиті; За яку Україну і яку ре
волюцію; Дмитро Донцов І Організація Українських, 
Націоналістів. ц 

ДЖЕРЕЛА - Іменний та предметний -покажчик. - Біб
ліографія творів Д Донцова та періодичних видань,' 
у яках він співпрацював. 

420 сторінок. Портрет Д. Донцова. Тверда обкладинка. 
Ціна: 12.00 дол. Пересилка 40 центів. 69Ь стейтовнй 
податок (платять мешканці стейту Ню Джерзі). 

Замоплешія і належну оплату просимо слати (чекн, гро– 
шені перекази) на адресу: 

Й М ^ М ^ і і і ' ф ' И і ' і ' р . и і и і и і ч ч и ї в ) . Ч . . І И І . . И -і. 
SVOBOBA BOOKSTORE 

83 Grand Street, P.O. ^ х Щ, Jersey City, NJ. 07303 

Вісті Українського Історичного Товариства 
Наші втрати: ДняЗОгруд– присвячайв І0\ ;ліздо жур 

ия 1973 року відійшов від 
нас 6л. ш проф. Д-р Ілля Ви– 
таяович, член — основини 
УЗТ, близький співробітник 
„Українського Історика", ви
значний історик, громадсь
кий діяч і член багатьох на
укових товариств. 

Дня 20 січня 1974 року ві
дійшов у вічність бл. п. д-р 
Кость Паньківський, член 
УТҐІ провідний громадський 
і політичний діяч, автор цін
них мемуарних творів. 

Дня 16 лютого 1974 року 
у Мюнхені помер проф. д-р 
Ростислав Єнднк,\член. УИу 
Професор і Ректор УТИ, ви? 
значний український антро
полог І (іуспільний діяч. 

Родинам Покійних склада
ємо наше найглибше співчу
ття., і? ,; -. j - - -'. ' ,. lt 

Нові члени: 
Список, містить .членів і 

члеігів-пріьчнльннків Това
риства. Проф д-р Юрій Ло– 
г^ш ( З Д А ) , проф д-р Миха
йло Цап, (ЗСА), Степан Нн–" 
чка (Канада), Петро Остап– 
чук (ЗСА), д-р Степан Дрро– 

иалу зі статтями Л. Вннара, 
О. Домбровського, 0 . Оглоб– 
лина, Я. Пастернака, Б. Вн
нара, Б. Мартоса, Л. Шан– 
ковського, Сенютовича, Бе
режного, Н. Полонської-Ва– 
енленко, М. Т. Мацькова і 
інших авторів. У цьому числі 
започатковано друк неопуб– 
лікованих листів Сергія Єф– 
реиова до Чнкаленка за ре
дакцією М. Аитоновича. Крім 
того поміщено покажчик 
змісту до „Українського Іс
торика" за роки 1963 до1973. 
Ціна ювілейного числа 8 дол. 
(річна предплата журна
лу виносить 12.00 дол–). 

,ДЬ друку вже здано пра^ 
цю проф! Я. Пастернака про 
раиних слов'ян. Ця важлива 
студія появиться в коротко
му часі. Крім того незадовго 
буде здана до друку англо
мовна бібліографія історії 
України, підготовляється 
спеціальний збірник присвя
чений питанням періодиза
ції і термінології Східньо– 
ЕвропейевкоІ '' історії, j ціла 
низка інших важливих пуб– 

щак (ЗСА), ред, Зеновій Ма^ ^ ^ – Ш збільшено 
тла (ЗСА) п-ні О. Бродгед розмір Украшського Істори– 

(Канада), Іиан Іськів (ЗСА), 
проф. О. Карашнка (ЗСА), 
мгр С. Ромашок (Канада), Е. 
Зубальський (ЗСАК інж. О. 
Бурачок (ЗСА), Петро Кури– 
ленко (ЗСА), U. Дерій (Ка
нада), Ольга Левицька 
(ЗСА), д-р Ігор Витвицький 
(ЗСА), д-р і, Заплатннсь– 
К І І Й ( З С А ) , мгр Іван Кузнк -
Бсрезовськші (ЗСА), д-р Ва
силь Сірський (Канада) , інж 
Зеркаль .(ЗСА). 

Річна членська вкладка 
виносить 15 доларів і вклю
чав передплату .Українсь
кого Іоторика". 

Виграш образів - УГТ 

Розгривку льосів УТГ пе
ренесено на 11 травня. Тоді 
заходом Української Учите
льської Громади при співпра
ці жіночих організацій Клі
вленду відбудеться окремий 
вечір-зустріч з громадянст
вом для відзначення Юти літ
ньої появи „Українського 
Історика". Підчас цісї імпре
зи відбудеться розгривка 
льосів і виграша образів. 
Просимо громадян, які одер
жали квітки на виграш УПС 
повернути їх найдальше до 
5-го травня ц. р. Квітки мож
на набути в Адміністрації 
„Унрашського Історика" або 
в представників нашого жур– 
налу в ЗСА і Канаді Один 
квиток коштує 2 дол., книже
чка 10 дол. 

Видання УГГ 
Вже появилося иове число 

„Українського Історика" 

ДО ВИНАПМУ 

ДО ВИНАЛМУ 
2 КІМНАТИ 

на літо, чи на– постійно в місті 
Лейквуд, Н. Дж. Тел. вечор.: 

(201) FO 8-Т5Я. 
Мгв. Vera Sofcfl 
418 15th Street 

Xakewood, N-J. 08701 

HELP WANTED 

OFFKE CLEAiNERS 
9th Avo. Office building. 

5 nights — в p,ra. to HiidhlghL 
. (3.80 per hour plus many 

benefits. 
Call MR. GUT 

11 a-m. — 2 p.m. 
(312) OT7-2800 -

Help Wanted Male 

CABINET MAKERS A 
MACHINE НАШ) 

EXPERIENCED ONbY. 
Mldhattian Woodworking Corp. 

Old Bridge, NJ. 
ТІЛ Й24-1іів7 от 201 727-ІО20 

FUieeTURE FINISHERS 
APOUSHERS 

EXPERIENCED ONLY. 
Midhattan Woodworking Corp. 

Old Bridge, ШЛ. 
Я 2 924-1567 or 201 727-3020 

ка". Всі ці проекти можна 
буде зреалізувати, якщо оде
ржиться повну матеріальну 
підДержку від української 
ічк)мадй. 

Видавничий ФрЯД „Україн
ського Історика". 

У 1973 році розпочато збі' 
рку на ювілейний видавни
чий фонд У.І. а наміром зіб
рати щонайменше 60 тисяч 
доларів для реалізації голо
вніших публікацій УЇГ.-До 
тепер жертводавці зложшш 
або здекларували 11.308 дол. 
Отже не зібрано навіть чет
вертої частини запланованої 
суми. Тому вирішено.продов
жити збіркову акцію УГГ 
протягом 1974 року, Це пер
ший раз УГГ звернулося' ДР 
украшського ічюмадянства в 
просьбою допомогти україн
ським історикам у Відпові
дальній роботі. Ідеться про 
дальшу розбудову українсь
кої національної історіогра
фії, що її репрезентантом 
являється Історичне. Товари
ство. Кожний свідомий укра
їнець повинен стати будів
ничим незалежної українсь
кої історичної науки. 

' Жертводавці, які зложать 
500 Дол. або більше стають 
фундаторами „Українського 
Історика" і доживотиими 
членами. УГГ. Вони одержу
ють усі.видання Товариства. 
Меценатами У.І стають жер
тводавці, які зложать даток в 
сумі 300 до 500 дол. Третю 
категорію жертводавців ста
новлять добродії У.І., які 
складають пожертву від 100 
до 300 д о л Прихильники 
У.І. є жертводавці, ' які зло
жать пожертву 100 дол. або 
менше. Ще раз апелюємо 
до громадянства зложити 
одноразову дотацію і вклю
читися в розбудову історич
ної науки. Пожертви можна 
вплачувати ратамн на слі
дуючу адресу: 
видавництв на адресу: 

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

Звернення до українських 
ігцдадд н і р щ -

Просимо надсилати усі ви
дання для реєстрації в „Ук
раїнському Історику". Ми 
стараємося на сторінках жу
рналу рецензувати усі важ
ливіші видання, а рівночас
но реєструвати їх у бібліо
графічному відділі журналу. 
Дуже важливо, щоб не було 
прогалин у нашому бібліо
граф, реєстрі. 

Архівні матеріялн 

Звертаємося до громдянс– 
тва з просьбою надсилати 
матеріялн про життя і діяль
ність укрївськпх Істориків. 
Ідеться про спогади, світли
ни; .друковані твори і інші 
матеріялн. Хочби для прик
ладу згадати І. Крип'якеви– 
ча, І. Джнджору, і інших 
учнів М– Грушевського, іс
ториків, які працювали в 
1920-их і 30-их роках в Га– 
лнчииі і Великій Україні. 
Всі ці матеріялн зберігатиму– 
т іся 'в Архіві УГГ, а деякі з 
них зможуть бути видруко– 
вані.' 

ВАІСАДП 

В А К А Ц І Ї в Г О Р А Х 
Hunter, - Lexington, N.Y. Ці
ла хаті -г– в спалень до ви– 
найму від Івгго червня до 
Labor Day. ^500.00 в місяць. 

Тел. (312) 829-9182 
від б до 11 веч. 

т 
Союз 

влаштовує 
If! 

КРУГОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 
в РОЧЕСГЕРІ , Н . VL 
ш СУБОТУ 1 НЕДІЛЮ ; 
25-го травня 1974 р. 
Даблі І еіаґлі о год. 1-ій по оол. 
26-го т р а в н я 1974 р . 
год. 1-ша по пол. 
Дружинні зияогання 
Bowling a t t h e Olympic 
Bowl ing Hall 
1300 Scottsvle Rd^ ROCHESTER, N.Y. 

НАГОРОДИ I 
БЕНКЕТ 
о год. 7-ій вечора 
ш UKRAINIAN AMERICAN CLUB 
292 Hudson Avenue 
Після бенкету -
^BABA 
Оркестра MELODY NIGHTS 
Вступ на бенкет і забаву 10.00 дол. 
Тільки на забаву - 3.00 дол. 
Нагороди будуть роздані під час бенкету. 
Промовцями будуть: 

ЙОСИП ЛИСОГТР, гол. пред с. УНС 
to дост. суддя -
В0ЛТБР ШМИВНІ 

S 3 Щ Щ 

Різне 
Українське Висклковс БмрФ 

ROMAN PARCEL SERVICE 
1412nd Avenue, New York City 

Tel.: (212) 475-7430 
ВИСИЛАЄ ПАЧКИ З ОДЯ
ГОМ І ХАРЧАМИ В УКРАЇ
НУ 1 ДО COOP. Масмо ВЯ 
складі все потрібне до висил
ки. Посилаємо також РУБЛЕ
ВІ ЦБРТИФШАТИ, АВТА, 
МОТОЦИКЛІ. ХОЛОДІЛЬНИ– 
КИ І ТБЛБВІЗОРИ. Урядові 
годили: від понед. до п'ятниці 
8:S(W5:00 веч., в оуб. 8:S0-6:0f 
веч. в неділю від 10-1 по пол. 
ГТТТУТТТ-ГТТТГГТ^ХХХХХХ 

COINS WANTED 
All coins wanted. Silver dollars, 
pre 65 silver coins,. 1965-1969 
Kennedy, half dollars, all US 
and foreign gold coins, paper 

money, scrap silver, old 
Jewelery.' 

ELIHU TURBTSKV 
FAIRVTEW COINS 

871 Bergen Blvd. 
Falrview, NJ. 
(201) 943-0020 
Open evenings. - -' 

m REAL S3TATB1 ' Ш 
ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ АБО КУПИТИ 

БУДИНОК, ВИЗНЕС, ЗШМЛК 
звертайтеся до - ` 

УКРАШСЬВОІ 4МРМИ 
GEMINI REAL ESTATE CO. 

98 - Second Avenne 
New York. N.Y. T6b\ ATI-Um 
а) 7 KLMH. дім, чудовий крас– 

вид, верчена отудші, акер 
землі, близько склепів І ав
тобуса. Ціна ?22,000.00. 

б) 70 акрів землі, гірський по
тік, чудовий красвид. 

в) 2-акрові парцелі, приватне 
озеро, 2 хвилини до СтеЙ– 
тового Парку, з 20 акр. озе
ром. 

STEPHEN OLEKSIW, Broker 
P.O. Box 848 ` 

Kerfaonkson, N.Y. 12441 ' 
Tel. (914) 826-7899 

Barryvilie, N. Y. (914) 96^-8426 
Forest Hills ," 
Муіюв. 1 род. ,-Цм, ґараж, го

род, чудова окодиця. Ціна 
приступна. "” -– ч -

Woodhaven 
1 род. дім,' 6 кімнат,' 'викінче

ний підвал, гарний город. 
J39.500. 

Голосіться до нас. — 
Ми все готові. 

JANCEWYCZ4JEPCAN 
REALTORŜ  
(212) 849-5099 

Вечорами — 847-7076 

в Business Opportunity ш 

Active Country 
GROCERY MARKET 

in Catskill Mts. 
Grossing approx Я59,000 yrly. 

Including modem apt 
Owner - Box 35 

Fleischmann's, N.Y. 12430 
(914) 254-5331 

Funeral Directors 

ПЕТРО 
УКР. П О Г Р Е Б Н И К 
Займається Похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕМПЕРАТУРА. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW. YORK, KY. 
ORegon 4-2568 

Theodore VVOUNNIN,faK. 
Директор 

Похоронного Заведевзш 
123 East 7th Street 

NEW YORK, N.Y. 100ft 
Tel.: GR 5-1437 

СОЛІДНА ОБСЛУГА 

"4k 

LYTWYN 6 LYTWYI 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 

Anywhere in New Jersey. 
801 Springfield Avesrae 

IRVINOTON, N.J. 
NEWARK, N.J. 
ESsex 5-5555 

ТАРЗАН, 4 . 7115. Крисп po зказус про своїх дітей 

Я маю дівчину й хлопця, 
JTO, — а твовму віці. Вони 
тепер ходять до ш к о л и . . . 
По суті, ІТО, БОНЕ повшші 

иозабаром приїхати додому! 
О й . . . школа!' 
Чн вони блнзадта, Йетре? 

тЩШш^^ 
померла при породі — Ми 
осталися тут, бо вона так 
любила цю місцевість!.. 

Після трагедії вони підда


ли мені охоти та:4)|ига волі 
продовжувати ц ю ^ д а ц ю . . . 
Ось і вони! 

Здоров, Tarjri , , , 


